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СРПСКА У СРБИЈИ

У служби повезивања 
нас са ове са нама  
са оне стране Дрине
Млађен Цицовић, директор Представништва РС 
у Београду сумира резултате године на измаку, 
говори о односима са Србијом, амбасадом БиХ 
у Београду... На актуелно питање око Суда и 
Тужилаштва БиХ, Цицовић каже да, уколико 
се демократским путем не уваже права свих 
народа и грађана у складу са Уставом БиХ, 
Представништво РС је спремно да омогући 
грађанима да остваре своје грађанско право на 
референдуму   СТРАНА 10.

АКАДЕМИЈА  У БЕОГРАДУ

Олуја – да се не 
заборави злочин
Патријарх српски Иринеј на 
Меморијалној академији: „Ово 
је први пут да можемо јавно да 
кажемо оно што се десило, јер смо 
годинама прикривали истину у 
име лажног братства и јединства, 
штитећи оне које је требало да 
изведемо пред суд. Многи су 
избјегли суд овоземаљске правде, 
али по вjеровању, поред људске, 
постоји правда божја коју нико не 
може избјећи”  СТРАНА 17.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ

Наставља се 
рјешавање 
стамбених проблема  
избјегличких 
породица
Министар спољних послова Ивица 
Дачић уручио је у Новом Саду 
представницима 61 општине и града 
уговорe за рjешавање стамбеног 
питања избjеглица укупне 
вриједности 47,5 милиона евра 

Двадесет година од 
страдања Срба у 
Западној Крајини
У организацији Одбора за његовање 
традиције ослободилачких ратова 
РС у Мркоњић Граду обиљежена 
је двадесетогодишњица страдања 
Срба у Западној Крајини, када су 
јединице Хрватске војске, ХВО и 
Армије БиХ, потпомогнуте НАТО 
снагама учинили стравичне злочине 
против цивилног становништва и 
ратних заробљеника  СТРАНА 18.

СРПСКО КОЛО

ИНТЕРВЈУ МИОДРАГ ЛИНТА,  ПРЕДСЈЕДНИК САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА  

Срби су вијековима живјели на 
својим огњиштима и морамо да 
створимо услове за њихов 
опстанак, а то је могуће само
ако буду имали економске 
услове. Буду ли Срби у региону 
запостављени Србија ће ослабити

Неправедно је да су Крајишници 
јединa категорија бораца на 
простору бивше Југославије 
којима није признат ратни стаж  

40
хиљада лица покушава да  
оствари станарска права у  

Хрватској, 50 хиљада  
пензионера чека на  

неисплаћене пензије,   
није враћено  

пољопривредно  
земљиште...

Милош Вучевић: 
Нови Сад гради  
428 станова
Планирано је да  276 станова буде 
изграђено у насељу Ветерник, док 
би у наредним фазама требало да се 
изгради још 152 стана у Футогу  СТРАНА 5.

СТРАНЕ 6. И 7.

МРКОЊИЋ ГРАД

   

ПРИЈАВИ СВОЈУ ОТЕТУ  
И УНИШТЕНУ ИМОВИНУ

Срби у региону треба 
да постану државно и 
национално питање!

детаљна упутства на странама 3. и 4 .

САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА ПОКРЕЋЕ АКЦИЈУ ЕВИДЕНТИРАЊА ОТЕТЕ И УНИШТЕНЕ ИМОВИНЕ  
ИЗБЈЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ СРБА И ДРУГИХ ОШТЕЋЕНИХ ГРАЂАНА У ХРВАТСКОЈ, БиХ И СЛОВЕНИЈИ
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Високи представник Вла-
де Србије за сукцеси-
ју проф. др Родољуб 

Етински састао се у Мини-
старству спољних послова 
делегацију избјегличких и 
војних удружења на челу са 
народним послаником Мио-
драгом Линтом. 

Циљ састанка је био да 
професор Етински информи-
ше делегацију избјегличких 
и војних удружења о садр-
жају четвртог састанка Стал-
ног мјешовитог комитета за 
спровођење Бечког споразу-
ма о сукцесији који је одржан 
12. новембра 2015. године у 
Сарајеву.  Стални мјешовити 
комитет чине високи пред-
ставници Влада Србије, Сло-
веније, Хрватске, Бих и Ма-
кедоније а препоруке влада-
ма држава насљедница бив-
ше Југославије могу да се до-
носе само консенсусом а не 
прегласавањем. 

Професор Етински је ин-
формисао делегацију избје-
гличких и војних удружења 
да се у Сарајеву разговара-
ло о спровођењу шест анек-
са Бечког споразума о сук-
цесији (Анекс А – Покрет-
на и непокретна имовина 
бивше федерације, Анекс Б 
– Дипломатско-конзуларна 
представништва, Анекс Ц – 
Финансијска актива и паси-
ва бивше федерације, Анекс 
Д – Aрхиве, Aнекс Е – Пензи-
је и Анекс Г – Приватна сво-
јина и стечена права).   

Делегацију избјегличких 
удружења највише је инте-
ресовало шта је договорено 
у вези спровођења Анекса Г у 
којем јасно стоји да ће свим 
грађанима и правним лици-
ма бити заштићена и враће-
на права која су имали на дан 
31. 12. 1990. године а сви уго-
вори скопљени за вријеме ра-
та под притисцима и пријет-
њама биће проглашени ни-
штавним, као и Анекса Е.

Према рјечима професо-
ра Етинског хрватска пред-
ставница у Сталном мјешо-

витом комитету Андреја Ме-
телко-Згомбић је одбила да 
прихвати препоруку да све 
државе које су насљеднице 
бивше Југославије  обезбеде  
директну примјену Анекса Г 
без икаквих разлика. 

На крају је усвојена ком-
промисна препорука влада-
ма која садржи три става: да 
се закључе билатерални спо-
разуми за сповођење Анекса 
Г између држава насљедни-
ца; да се сви уздрже од мјера 
којима се омета спровођење 
Анекса Г и да државе насљед-
нице усвоје акте којима ће 
сповести Анекс Г. 

Када је ријеч о Анексу Е – 
(Пензије) професор Етински је 
рекао да је тражио да се усво-
ји препорука којом би се Хр-
ватска обавезала да исплати 
заостале, а неисплаћене пен-
зије преко 50 000 крајишких 
пензионера. Међутим, и овог 
пута хрватска представница у 
Сталном мјешовитом комите-
ту Андреја Метелко-Згомбић 
је то одлучно одбила.  

Потребно је истаћи да и 
у случају усвајања препору-

ка оне нису обавезујућег ка-
рактера за државе насљедни-
це и нису гаранција да ће до-
ћи до конкретног рјешавања 
проблема.  

Договорено је  да се сли-
једећи састанак Сталног мје-
шовитог комитета одржи за 
шест мјесеци у Загребу.

Миодраг Линта је подсје-
тио професора Етинског  да 
је готово идентична ситуа-
ција била на трећем састан-
ку Сталног мјешовитог коми-
тета који је одржан септем-
бра 2009. године у Београду. 
Хрватска страна је и тада од-
била принцип дирекне при-
мјене Анекса Г. 

На крају састанка сло-
веначка  и српска страна су 
прихватиле хрватски став да 
није могућа директна при-
мјена Анекса Г већ да је прет-
ходно потребно закључити 
билатералне споразуме из-
међу држава насљедница о 
његовом спровођењу. 

Влада Србије је три мјесе-
ца касније тј. 31. 12. 2009. го-
дине послала нацрт билате-
ралног споразума о спрово-
ђењу Анекса Г хрватској Вла-
ди с молбом да изнесе своје 
примједбе и сугестије. Пу-
них 5 година хрватска стра-
на је упорно одбијала да се 
изјасни о нацрту билатерал-
ног споразума иако је она на 
томе инсистирала. 

Било је јасно да Влада Хр-
ватске купује вријеме да за-
врши процес преговора са 
Европском унијом без по-
штовања људских права про-
тјераних Срба и српских по-
вратника. 

Влада Србије је коначно 
2014. године повукла свој на-
црт билатералног споразума 
о Анексу Г јер је било очи-
гледно да Хрватска неће по-
слати никакав одговор.  

Линта је изразио своју бо-
јазан да се не понови иста си-
туација  и послије недавно 
одржаног четвртог састанка 
Сталног мјешовитог комите-
та у Сарајаву.

СРПСКО КОЛО

Анекс Г
ПРИВАТНА СВОЈИНА И СТЕЧЕНА ПРАВА

Члан 1
Приватна својина и стечена права грађана или других 
правних лица СФРЈ ће бити заштићена од стране Држава 
сукцесора у складу са одредбама овог Прилога.

Члан 2
(1) (а) Права на покретну и непокретну имовину која се 
налази на територији Државе сукцесора и на коју су 
грађани или друга правна лица СФРЈ имали право на 
дан 31. 12. 1990. године биће призната, заштићена и 
враћена у првобитно стање од стране те Државе у складу 
са утврђеним стандардима и нормама међународног 
права, и то независно од националности, држављанства, 
боравишта или пребивалишта таквих лица. Овим се 
обухватају лица која су, након 31. 12. 1990. године стекла 
држављанство или ново пребивалиште или боравиште 
у Држави различитој од Државе сукцесора. Особе које 
нису биле у могућности да остваре таква права ће имати 
право на накнаду у складу са грађанским и међународним 
правним нормама.

(б) Сваки намјерни пренос права на покретну или 
непокретну имовину извршен после 31. 12. 1990. године 
закључен под притиском или супротно подпараграфу (а) 
овог члана ће бити ништаван.

(2) Сви уговори закључени између грађана или других 
правних лица СФРЈ почев од 31. 12. 1990. године 
укључујући и оне закључене од стране јавних предузећа, 
биће поштовани без икакве дискриминације. Свака 
Држава сукцесор ће обезбједити извршавање обавеза 
на основу таквих уговора, у случајевима где је распадом 
СФРЈ било онемогућено извршавање таквих уговора.

Члан 3
Државе сукцесори ће поштовати и штитити права свих 
физичких и правних лица СФРЈ у односу на интелектуалну 
својину, укључујући патенте, заштитне знакове, ауторска 
права и друга сродна права (напр. тантијеме) у складу са 
међународним конвенцијама у тој области.

Члан 4
Државе сукцесори ће предузети такве активности  
које могу бити захтјеване општим правним  
принципима и на други начин предвиђене да би се 
обезбједила ефикасна примјена принципа који се наводе 
у овом Прилогу као што је закључивање билатералних 
споразума и обавјештење својих судова и других 
овлашћених органа.

Члан 5
Претходно наведене одредбе овог Прилога неће 
поништити одредбе билатералних споразума закључених 
по истим питањима између Држава сукцесора, који по 
одређеним питањима могу бити коначни између тих 
Држава.

Члан 6
Домаће законодавство сваке од Држава сукцесора које се 
односи на „станарско право"  ће се примјењивати једнако 
на лица која су била држављани СФРЈ и која су имала 
таква права без дискриминације по било ком основу, 
као што је пол, раса, боја, језик, религија, политичко или 
друго мишљење, национално или друштвено поријекло, 
припадност националним мањинама, имовно стање, 
рођење или други статус.

Члан 7
Сва физичка и правна лица из сваке Државе сукцесора 
ће на основу реципроцитета, имати иста права приступа 
судовима, административним вијећима и тијелима те 
Државе и других Држава сукцесора с циљем остваривања 
заштите њихових права.

Члан 8
Наведене одредбе овог Прилога немају утицаја на било 
какве гаранције у погледу одсуства дискриминације у вези 
са приватном својином и стеченим правима који постоје у 
домаћем законодавству Држава сукцесора.

Народни посланик Миодраг 
Линта замолио је тужиоца 

за ратне злочине Владимира 
Вукчевића да подржи иници-
јативу избјегличких удружења 
да се прогнаним Србима, који 
су под истрагом, утужени или 
им се суди пред Судом за рат-
не злочине у Београду, омогу-
ћи да адвоката по службеној 
дужности бирају сами. 

Ову иницијативу избјеглич-
ких удружења подржао је пред-
сједник Адвокатске коморе Бео-

града Слободан Шошкић. Пред-
ставници избјегличких удруже-
ња предали су Тужилаштву за 
ратне злочине листу адвоката са 
које осумњичени, оптужени и 
осуђени Срби могли да изаберу 
свог браниоца за кога сматрају 
да би их најбоље заступао у суд-
ском поступку пред Судом за 
ратне злочине у Београду.  Лин-
та је такође замолио Владимира 
Вукчевића да тражи од хрватске 
стране да предмете осумњиче-
них , оптужених и  осуђених Ср-

ба, у одсуству, достави у Београд 
и да им се овдје суди. 

Већина осумњичених и оп-
тужених Срба, као и Срба осу-
ђених у одуству, желе у суд-
ском поступку у Суду за рат-
не злочине у Београду да до-
кажу своју невиност и да ко-
ристе једно од основних људ-
ских права  - слободу кретања.

Тужилац је рекао да је 
одредио лица која су задуже-
на за достављене материјале 
да испитују случајеве убије-

них српских цивила током и 
послије акције Олуја и уби-
ства Срба у Сиску и убиства 
Душана Тривунчића из Јасе-
новца 1991. године.  

На крају трећег овогоди-
шњег састанка Линта је Вук-
чевићу поручио да очекује да 
Тужилаштво за ратне злочи-
не покрене истраге поводом 
убијених српских цивила на 
подручју Хрватске у случају 
да хрватско тужилаштво од-
бије сарадњу. 

УВОДНИК

ЗАШТО 
СРПСКО 
КОЛО
Драги читаоци, 

Српско коло представља 
јединствени лист у нашем 
систему информисања из више 
различитих разлога. 
Чињеница је да у Србији живи 
велики број грађана српске 
националности који су родом 
или поријеклом са простора 
бивше Југославије, прије свега са 
подручја данашње Хрватске, БиХ 
(Републике Српске, Федерације 
БиХ), али и из Црне Горе и 
Македоније. 
Српско коло жели да посвети велику 
пажњу просторима са којих су 
ти људи дошли у Србију, силом 
прилика или слободном вољом или 
воде поријекло.  С обзиром на то 
да се ниједан медиј не интересује 
конкретно за њихове проблеме, 
Српско коло жели да испрати сва 
дешавања у вези са овим дијелом 
популације у Србији. 
Српско коло настоји да помогне 
очување њихове културе, 
традиције и обичаја, па се 
новине штампају на ијекавском 
изговору, који је, поред екавског 
изговора, такође, стандардан у 
српском језику. Сматрамо да је 
веома важно сачувати ијекавски 
изговор у Србији, јер је то један 
од начина борбе за очување 
српског народа у региону. 
Настојећи да сакупи енергију 
која долази из љубави према 
незаборављеном завичају, Српско 
коло уједно прати и промовише 
активности Савеза Срба из 
региона, политичког покрета  који 
покушава да ријеши проблеме 
Срба из свих околних држава 
Србије, и то кроз државне 
институције.
Српско коло постоји због ове 
категорије грађана Србије на чије 
проблеме желимо да укажемо 
пажњу у јавном животу, а са 
циљем да буду ријешени. Такође, 
Српско коло постоји и због 
разлога да допринесе очувању 
специфичности овог дијела 
грађана Србије. Зато је свака 
ваша сугестија добродошла, а 
свако указивање на проблем 
даће смисао овим новинама.
Са надом да ћемо сваки проблем 
заједно побиједити, а да завичај 
и камен са кога смо дошли или 
водимо поријекло никада нећемо 
заборавити, желимо да нас ово 
коло симболички све повеже, а та 
веза нека донесе радост и вама 
и нама.
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Поштовани земљаци, даме и господо,

Савез  Срба из региона креће 15.  децембра 2015. године у евидентирање отете, уништене, оштећене, неадекватно об-
новљене,  неадекватно размјењене и неадекватно продате имовине избјеглих и прогнаних лица из Хрватске, Босне и 
Херцеговине (Федерација БиХ) и Словеније који живе расејани широм свијета и имовине осталих оштећених грађана 
која се налази у Хрватској, Босни и Херцеговини и Словенији.  Евиденција  имовине ће трајати три мјесеца тј. до 15. 
марта 2016. године. 

Први циљ акције Савеза Срба из региона јесте да се изврши, у што већој мјери, евиденција отете, уништене, опште-
ћене, неадекватно обновљене,  неадекватно размјењене и неадекватно продате имовине путем попуњавања обрасца.  
Образац за евидентирање имовине налази се на сајту нашег Савеза Срба из региона   (www.ssr.org.rs ). Образац је мо-
гуће попунити само на сајту наше организације електронским путем тј. није га могуће штампати и ручно попуњава-
ти. Након што лице попуни образац потребно је на крају обрасца само да кликне на ријеч „Пошаљи” и образац ће би-
ти послан у нашу базу. 

Други циљ акције Савеза Срба из региона јесте да, након завршетка евиденције имовине, ангажује угледне стручњаке 
који ће извршити анализу прикупљеног материјала и урадити свеобухватан извјештај са прецизним подацима о си-
стематском кршењу људских права избјеглих и прогнаних лица и других оштећених грађана. Извјештај ће бити пре-
веден на енглески језик а затим послат на адресе свих  значајних међународних организација, као што су Уједињене 
нације, Европска унија, ОСЦЕ, Савјет Европе и друге. Извјештај ће бити доступан и на нашем сајту. 

Савез Срба из региона ће тражити, прије свега од Европске уније тј. од њених институција: Европског парламента, 
Европског савјета, Савјета министара и Европске комисије да изврши притисак на Хрватску, Босну и Херцеговину и 
Словенију да поштују Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода; да Хрватска испуни преу-
зете обавезе потписивањем Уговора о приступању Европској унији крајем 2011. године и да Босна и Хецеговина  ис-
пуни Анекс 7 Дејтонског мировног споразума који се односи на повратак имовине избјеглих и расељених лица. 

Једини попис имовине избјеглих и прогнаних лица урађен је још 1996. године а Извјештај тек 2001. године. Нажа-
лост, у претходне двије деценије  нису предузете никакве мјере и активности да се међународне организације и међу-
народна јавност упозна са подацима о систематском кршењу људских права избјеглих и прогнаних лица  који су наве-
дени у Извјештају из 2001. године.  Наш је став да није могуће успоставити односе међусобног поштовања и повјерења 
међу државама насталим на простору бивше Југославије без проналажења правичног и трајног рјешења овог питања.  

Главни разлог због чега Савез Срба из региона креће у евиденцију отете, уништене, оштећене, неадекватно 
обновљене, неадекватно размјењене и неадекватно продате имовине избјеглих и прогнаних лица и осталих 
оштећених грађана која се налази у Хрватској, Босни и Херцеговини и Словенији јесте јер су подаци из попи-
са имовине из 1996. године застарјели и у једном дијелу промјењени. Наиме, један мањи дио наших земљака и 
оштећених грађана је повратио, продао или размјенио имовину, другом дијелу су обновљене куће и др. Дакле, 
подаци из пописа имовине из 1996. године не могу да се шаљу међународним организацијама и међународној 
јавности јер нису тачни и поуздани. 

За више информација о нашој акцији и начину попуњавања обрасца можете се обратити путем емаила info@ssr.
org.rs  или назвати на слиједеће телефоне: 011 3820 250 (канцеларија у Београду), 021 6613 600 (канцеларија у Новом 
Саду) и на број мобилног телефона 064 1162 109.  Такође, у случају да су потребна додатна појашњења можете и мене 
позвати на мој број мобилног телефона 063 76 86 837. 

Радно вријеме  канцеларије у Београду (ул. Краљице Марије 47, код Вуковог споменика)  је уторком и четвртком од 
9 до 15 часова а понедјељком, сриједом и петком од 14 до 20 часова. Радно вријеме канцеларије и Новом Саду (ул. Бу-
левар ослобођења 26) је понедјељком, сриједом и петком од 9 до 15 часова а уторком и четвртком од 13 до 19 часова. 

С поштовањем,
                                                                                     Предсједник Савеза Срба из региона

                                                                                     Миодраг Линта
                                                       

ПОЗИВ ПРЕДСЈЕДНИКА САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА 
МИОДРАГА ЛИНТЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИМОВИНЕ ИЗБЈЕГЛИХ И 
ПРОГНАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИХ ОШТЕЋЕНИХ ГРАЂАНА КОЈА СЕ 
НАЛАЗИ У ХРВАТСКОЈ, БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И СЛОВЕНИЈИ
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Овдје можете видјети почетни дио обрасца у коме су наведена општа питања од 1 до 11. Преостала питања (од 12 на даље) тичу се конкретне евиденције отете, уништене и друге имовине

Наведени позив и образац за евидентирање налази се на нашем сајту www.ssr.org.rs
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Дана 6. јула ове године, 
одржана је трибина у 

сали мјесне заједнице Ве-
терник на тему рјешавања 
стамбених и других пробле-
ма избјеглих и прогнаних 
лица са подручја Босне и 
Херцеговине (Федерација 
БиХ) и Републике Хрват-
ске, а који сада живе у Но-
вом Саду.

На трибини су учество-
вали представници Коме-
саријата за избјеглице и ми-
грације,  града Новог Сада 
и народни посланик Мио-
драг Линта. 

Интересовање за ову три-
бину било је огромно, па је 
око 160 земљака било у са-
ли, а више од 50 је остало ис-
пред сале, јер није било до-
вољно мјеста. 

Мада су услови били ве-
ома лоши јер се у сали нису 
могли отворити прозори би-
ла, па је била  несносна вру-
ћина, трибина је потрајала 
пуна три часа. Линта је инси-
стирао је да се омогући сва-
ком присутном земљаку да 

постави питање и да доби-
је одговор на своје питање.

Он се у свом обраћању за-
хвалио градским властима 
Новог Сада и градоначелни-
ку Милошу Вучевићу јер су 
на, његову молбу, обезбједи-
ли земљиште са инфраструк-
туром у насељу Ветерник за 
изградњу 276 станова за из-
бјегле и прогнане Србе са по-
дручја Хрватске и Федера-
ције БиХ. 

Линта је истакао да је 
градоначелник Вучевић, на 
његову молбу, прихватио да 

Град Нови Сад обезбједи још 
једно земљиште у насељу Фу-
тог за изградњу још 152 стана 
за прогнане Србе из Хрват-
ске и Федерације БиХ.  На-
кон расписаног јавног пози-
ва и завршеног одабира 276 
породица започеће изградња 
зграде у насељу Ветерник за 
поменуте породице. 

Линта је одлучно деман-
товао наводе које су, у прет-
ходном периоду, ширили по-
јединци да ће у насељу Ветер-
ник бити изграђени станови за 
азиланте из Сирије, Палести-

не, Ирака и друих арапских зе-
маља. Он је нагласио да лично 
гарантује да је у питању лаж и 
да ће бити, као што је већ на-
писано, изграђени станови за 
наше земљаке.

Представница Комесари-
јата за избјеглице за јужно-
бачки округ Ивана Ћурко је 
рекла да ће у септембру или 
октобру бити расписани јав-
ни позиви у Новом Саду  за 
додјелу поменутих 276 ста-
нова, за додјелу пакета гра-
ђевинског материјала и ку-
повину сеоских имања. 

Поред тога Ивана и њена 
сарадница из Комесаријата 
за избјеглице Јелена су исто 
одговарале на питања при-
сутних учесника трибине.

На трибини су још гово-
рили директор Јавног пре-
дузећа Урбанизам из Нобог 
Сада Душан Миладиновић, 
народни посланици Жарко 
Мићин и Милан Новаковић 
и предсједник Мјесне зајед-
нице Ветерник Александар 
Јованчевић који су, такође, 
одговарали на бројна питања. 

Станови на Ветернику граде се за прогнане Србе

 ГРАД/ОПШТИНА БРОЈ ПАКЕТА ГМ СЕОСКЕ КУЋЕ СТАНОВИ ЗАКУП-ОТКУП ССЗУ
 АПАТИН  14 11 - - -
 АРАНЂЕЛОВАЦ 10 - - - -
 БАЧКА ПАЛАНКА 14 14 16 16 -
 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ - - 3  3 -
 БАЧКА ТОПОЛА 14 - - - -
 БЕЛА ЦРКВА 5 - - - -
 БЕОЧИН  17 - - -
 ВАЉЕВО - - 20  - 20
 ВЕЛИКА ПЛАНА 7 - - - -
 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - 7 - - -
 ВРЊАЧКА БАЊА 11 - - - -
 ВРБАС  10 14 - - -
 ВРШАЦ  14 13 - - -
 ЖАБАРИ 5 - 12  - 12
 ЖИТИШТЕ 5 - - - -
 ЗАЈЕЧАР - 7 - - -
 ЗЕМУН  9 - - - -
 ЗРЕЊАНИН - 7 40  40 -
 ИРИГ  14 15 12  - 12
 ЈАГОДИНА 12 12 - - -
 КИКИНДА 20 14 16  16 -
 КОВИН  14 10 - - -
 КОЦЕЉЕВА 6 5 - - -
 КРУПАЊ - - 5  - 5
 КРУШЕВАЦ - - 40  40 -
 КУЛА  14 14 - - -
 КУЧЕВО  - 8 - - -
 ЛАЈКОВАЦ 11 - - - -
 ЛОЗНИЦА 20 14 60 30 30 
 ЛУЧАНИ  - - 15  15 -
 МАЛО ЦРНИЋЕ - - 6  - 6
 МИОНИЦА - - 16 9 7 
 МЛАДЕНОВАЦ 8 - - - -
 НИШ  10 - 55 40 15
 НОВА ЦРЊА 8 - - - -
 НОВИ БЕОГРАД 13 - - - -
 НОВИ ПАЗАР - - 20  20 -
 НОВИ САД 20 - 276 276 -
 ОБРЕНОВАЦ 8 - - - -
 ОЏАЦИ  6 14 - - -
 ПАНЧЕВО 26 14 8 8 -
 ПАРАЋИН - 10 - - -
 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 5 - - - -
 ПЕЋИНЦИ 14 14 - - -
 ПОЖАРЕВАЦ 10 - 20 20 -
 РУМА  14 14 - - -
 СВИЛАЈНАЦ - - 15  15 -
 СМЕДЕРЕВО - 14 - - -
 СРБОБРАН 14 14 - - -
 С. МИТРОВИЦА 14 14 30 30 -
 С. КАРЛОВЦИ 14 6 16 12 4
 СТАРА ПАЗОВА - 14 165 135 30
 ТЕМЕРИН 10 - 64 64 -
 УБ  - 14 20 20 -
 УЖИЦЕ  12 - 30 30 -
 ЧАЈЕТИНА - - 12  12 -
 ЧУКАРИЦА 8 - - - -
 ШАБАЦ  12 14 - - -
 ШИД  10 - - - -
 УКУПНО  482 321 992 851 141

РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ

Регионални стамбени програм се реализује кроз тзв. под-пројекте или 
таласе. У претходном периоду Србија је потписала уговоре о реализацији пет 
под-пројеката. 

ПОД-ПРОЈЕКАТ I
У првом под- пројекту додељено је 125 пакета грађевинског материјала 
локалним самоуправама (Срeмскa Mитрoвицa, Субoтицa, Ириг, Шид, 
Инђиja, Кулa, Оџаци, Aпaтин, Мали Иђош, Бачка, Топла, Сoмбoр, Стaрa 
Пaзoвa, Румa, Пeћинци, Земун). Сви пакети материјала су подијељени и 
мониторинг над уградњом је у току. У склопу овог подпројекта  додијељено 
је 70 монтажних кућа. (Сурчин, Пaлилулa, Oбрeнoвaц, Нови Сад, Крaгуjeвaц, 
Teмeрин, Сoмбoр, Стaрa Пaзoвa, Румa, Пeћинци, Земун)
Изабрано је 66 корисника који испуњавају услове и посједују комплетну 
документацију.  Постављање кућа је у току. Крај реализације ове компоненте 
се очекује на прољеће 2016. године.

ПОД-ПРОЈЕКАТ III
 Трећи под-пројекат се односи на град Београд. Рок за пријаву за јавни позив 
истекао је крајем јуна ове године. У овом пројекту предвиђена је изградња 
235 стамбених јединица, изградња 80 монтажних кућа, додјела 350 пакета 
грађевинског материјала, куповина 50 сеоских домаћинстава.
Пројекат се спроводи на територији 17 општина Града Београда: Земун, 
Палилула, Вождовац, Нови Београд, Гроцка, Сурчин, Обреновац, Звездара, 
Раковица, Барајево, Стари Град, Младеновац, Лазаревац, Савски венац, 
Сопот, Чукарица и Врачар.
Избор корисника је у току.

ПОД-ПРОЈЕКАТ II, IV и V
Овај пројекат се односи на представнике 61 локалне самоуправе којима су 
31. октобра у Новом Саду уручени уговори у оквиру регионалног стамбеног 
програма за рјешавање стамбеног питања избјеглих и прогнаних лица. 
Градови и општине су добиле средства за додјелу пакета грађевинског 
материјала (ГМ), сеоских домаћинстава (СД) и станова. Породице које 
добију станове са ознаком ЗАКУП И ОТКУП имају могућност да постану 
њихови власници. Породице које добију станове за социјално становање 
у заштићеним условима (ССЗУ) неће имати право откупа. Ови станови 
додјељују се само оним појединцима или породицама који се налазе у 
екстремно тешким условима. Појединац или породица не плаћа закуп већ 
само трошкове режија (струја, вода, комуналије...). 
Јавни позив у 61 општини за избор корисника за рјешавање стамбених 
потреба биће расписан крајем ове или почетком сљедеће године. 
Доносимо табеларни приказ локалних самоуправа које обухвата овај пројекат

Јавни позив у 61 општини за избор корисника за рјешавање стамбених 
потреба избјегли и прогнаних лица биће расписан крајем ове или почетком 
слиједеће године. Држава Србија је поднијела шести под-пројекат на 
одобрење скупштини донатора у оквиру регионалног стамбеног програма. 
Одговор се очекује почетком слиједеће године.  У наредних неколико година 
треба да се обезбеде стамбена рјешења за 16 780 избјегичких породица у 
нашој земљи.   ИЗВОР: КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Наставља се  рјешавање стамбених 
проблема избјегличких породица

 МИЛОШ ВУЧЕВИЋ: Нови Сад гради 428 станова

Градоначелник Новог Сада 
Милош Вучевић изјавио је да 
ће 276 станова бити изграђено 
у насељу Ветерник и да ће, по 
слову уговора, градња тих станова 
бити завршена до новембра 2017. 
године, а да је обавеза Новог 
Сада обезбјеђивање земљишта за 
градњу и комунално опремање.
„Ми смо већ припремили и 
предали апликацију за даље 
учествовање у наредним фазама 
Регионалног стамбеног програма, 
и то за изградњу још 152 стана који ће за рјешавање стамбеног 
проблема избјеглица бити изграђени у Футогу”, рекао је Вучевић, 
нагласивши да ће Град максимално одговорно приступити 
реализацији поменутих пројеката.
Тиме би, трајним смјештајем за 428 породица, успjели да рjешимо 
кључно питање становања прогнаних Срба у Новом Саду”, рекао 
је Вучевић.
Он је подсјетио да је деведесетих година прошлог вијека Нови 
Сад имао највећи прилив избјеглог становништва, тј. наших 
сународника са простора Хрватске и БиХ и да је управо због тога 
регионални пројекат рјешавања стамбеног питања избјеглица за 
Нови Сад посебно важан.

Представницима 61 оп-
штине и града у Срби-
ји 31. октобра у Срп-

ском народном позоришиту 
у Новом Саду уручени су уго-
вори у оквиру регионалног 
стамбеног пројекта за рјеша-
вање стамбеног питања из-
бјеглица укупне вриједности 
47,5 милиона евра.

Представницима градова 
и општина Србије уговоре је 
уручио министар спољних 
послова и први потпредсјед-
ник владе Ивица Дачић ко-
ји је уједно предсједник Ко-
мисије за координацију про-
цеса трајње интеграције из-
беглица.

Уручивању уговора прису-
ствовали су шеф Делегаци-
је ЕУ у Србији Мајкл Давен-
порт, амбасадор САД Мајкл 
Кирби, амбасадор Турске 
Мехмет Кемал Бозај, коме-
сар за избјеглице и мигра-
ције Владимир Цуцић, гра-
доначелник Новог Сада Ми-
лош Вучевић,  представници 
УНХЦР-а, ОЕБС-а, Развојне 
банке Савета Европе и народ-
ни посланик Миодраг Линта.

Обраћајући се присутнима 
Дачић је рекао да додјељивање 
уговора представља наставак 
примјене регионалног стам-
беног програма за збрињава-
ње избјеглица. 

Србија ће истрајати на 
имплементацији Сарајевске 
декларације, рекао је Дачић 
додајући да је број избјеглица 
у Србији тренутно око 45 000 
и да је број захтјева за рјеша-
вање стамбеног питања тре-
нутно много већи од распо-
ложивих средстава.

„За 61 општину и град у Ср-
бији кроз поменути пројекат до-
дјељено је 47,5 милона евра и 
није ријеч ни о каквом кредиту 
већ бесповратним средствима", 
објаснио је Дачић додајући да 
ће до коначног рјешавања стам-
бених проблема свих избеглица 
у ту сврху бити уложено више 
од 300 милиона евра.

Шеф Делегације ЕУ Мајкл 
Давенпорт рекао је да се цје-
локупна Међународна зајед-
ница ових дана сусреће са ве-
ликим таласом избјеглица не-
забиљежених у историји, али 
да је овај чин додјеле уговора 
показатељ да људи који су де-

ведесетих година остали без 
својих домова и постали из-
бјеглице нису заборављени.

Према његовим ријечима, 
у оквиру овог програма у Ср-
бији ће бити финансирана ку-
повина 321 сеоске куће и 992 
стана и биће додјељено 482 
пакета грађевинског матери-
јала чиме ће више око 1.800 
породица бити стамбено обез-
бијеђено.

Истакао је да је ЕУ од 
2000. године у Србији за рје-
шавање проблема избјеглица 
уложила 74 милиона евра ис-
такаваши да ће ЕУ наставити 
да се бави ових проблемом 
све док, како је рекао, посто-
ји иједно избјегло лице коме 
је помоћ неопходна.

Амбасадор САД Кирби је 
рекао да овај пројекат зна-
чи рјешавање стамбеног про-
блема за посљедњу велику 
групу избјеглица из перио-
да деведесетих година про-
шлог вијека.

Амбасадор Турске у Срби-
ји Бозај рекао је да је помоћ 
Турске усмјерена и на обез-
бјеђивање посла за избјегла 
лица и истакао чињеницу да 
је у Панчеву финансирано 12 
стакленика, а да се тренут-
но воде разговори на обез-
бјеђивану посла за избјегла 
лица на територији општи-
не Љубовија.

Реализација овог пројек-
та изградње стамбених обје-
ката мора бити по уговору 
окончана до новембра 2017.   
Очекује се реализација но-
вих пројеката у оквиру ре-
гиналног стамбеног про-
грама.

У НОВОМ САДУ УРУЧЕНИ УГОВОРИ ПРЕДСТАВНИЦИМА 61 ЛОКАЛНЕ САМПОУПРАВЕ

„
До коначног 
рјешавања 
стамбених  
проблема свих 
избјеглица биће 
уложено више од 
300 милиона евра
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К ад сви ћуте, он го-
вори! Народни по-
сланик Миодраг 
Линта широј јав-
ности познат је по 

бројним јавним наступима и 
саопштењима у ситуацијама 
када су угрожена права Ср-
ба у комшијским државама. 
Недавно је поднио оставку 
на мјесто предсједника Коа-
лиције удружења избјеглица 
да би потом  дошао на чело 
новоформираног Савеза Ср-
ба из региона. Разлог за ову 
промјену, по његовим рије-
чима лежи у чињеници  да 
Коалиција удружења избје-
глица  јесте кровна организа-
ција избјегличких и завичај-
них удружења, али по својој 
форми није окупљала гра-
ђане као појединце, већ са-
мо правна лица. 

Линта има јасну визију бу-
дућег дјеловања. 

-  Савез Срба из региона 
(скраћено ССР)  дјеловаће 
као политички покрет и  на-
мјерава да учествује на из-
борима на државном, покра-
јинском и локалном нивоу. 

 » У Србији већ постоји велики 
број разних странака. По 
чему је Савез Срба из региона 
другачији од других?
- Савез Срба из региона је 

политички покрет која се за-
лаже да  Срби у региону по-
стану државно и национално 
питање у Србији. Под реги-
оном се сматрају државе на 
стале на простору бивше Ју-
гославије (Словенија, Хрват-
ска, БиХ, Црна Гора и Маке-
донија), Мађарска, Румунија 
и Албанија. 

 Ако Срби у региону буду 
запостављени и Србија ће 
ослабити. Ми не смијемо да 
допустимо да завлада мало-
душност. Срби су вијекови-
ма живјели на својим огњи-
штима и морамо да створи-
мо услове да тамо опстану, 
а то је могуће само ако бу-
ду имали економске услове 
и могућност да очувају на-
ционални и културни иден-
титет кроз слободну употре-
бу српског језика и ћирили-
це. Морамо да помогнемо у 
највећој мјери она мјеста у 
којима Срба још увијек има. 
У супротном  ризикујемо да 
као народ потпуно нестане-
мо са тих простора.   

Залажемо се да се грађа-
нима који су родом или по-
ријеклом из република бив-
ше Југославије и свим дру-
гим оштећеним грађанима 
Србије активно помогне у 
повратку  одузетих имовин-
ских, стечених и бројних дру-
гих права, исплати ночвана 
накнада за уништену или 
отету имовину, успоставе ис-
ти стандарди у суђењима за 
ратне злочине и коначно ри-
јеши питање несталих лица.

Такође, Савез Срба из ре-
гиона се залаже да надле-
жне државе институције ак-
тивним дјеловањем помогну 
прогнаним Србима, који су 
још увијек подстанари или 

живе у лошим условима, да 
што прије ријеше своје стам-
бено питање, као и друга пи-
тања, у процесу интеграције. 
Такође, желимо помоћи гра-
ђанима у рјешавању имовин-
ско-правних, комуналних и 
других проблема у избјеглич-
ким насељима која су изгра-
ђена у Србији од деведесетих 
година прошлог вијека.  Ми-
слим да ће Савез Срба из ре-
гиона као своју кућу препо-
знати грађани Србије српске 
националности који су родом 
и поријеклом из бивших ју-
гословенских република, а 
увјерен сам да ћемо заинте-
ресовати и друге  грађани.

 » Који су главни захтјеви 
српских повратника у Хрватску 
и прогнаних Крајишника који 
живе расејани широм свијета?  
Српски повратници у Хр-

ватску и прогнани Крајишни-
ка који живе расејани широм 
свијета траже повратак оте-
тих 40.000 станова на којима 
је било станарско право, нов-
чану накнаду за преко 10.000 
српских кућа и локала које су 
срушене  у терористичким 
акцијама на подручју хрват-
ских градова гдје није било 
ратних дејстава;  поништа-
вање фалсификованих угово-
ра на основу којих су многим 

српским породицама отети 
станови, куће и локали у при-
ватном власништву; ревизи-
ју проданих кућа преко хр-
ватске Агенције за промет 
некретнина путем двостру-
ких или лажних уговора; по-
вратак преко 800.000 ката-
старских честица пољопри-
вредног и шумаског земљи-
шта које је отела хрватска др-
жава или моћни појединци 
или групе; исплату заосталих 
а неисплаћених пензија за 
преко 50.000 пензионера или 
њихових потомака; исплату 
девизне и динарске штедње;  
признање радног стажа који 
је стечен прије рата и за ври-
јеме бивше РСК; завршетак 
обнове порушених кућа на 
крајишком подручју;   пра-
вичну накнаду за уништену, 
оштећену и несталу покрет-
ну имовину; исте услове от-
купа за лица која су добила 
стан кроз тзв. Програм стам-
беног збрињавања; новчану 
накнаду за неучествовање у 
процесу приватизације и др.

 » Какав је однос Хрватске и 
њховог правосуђа према 
српским  жртвама: Познато је 
да је одштета пресуђена само у 
једном случају (Берић и његове 
сестре) али они до сада нису 
добили ни динара?
- У Хрватској нема поли-

тичке воље да се казне почи-
ниоци злочина над српским 
цивилима и заробљеницима 
што показује да је хрватско 
правосуђе етнички мотиви-
сано. Поступци за злочине 
према Србима трају недо-
пустиво дуго и најчешће су 
окончани увредљивим пре-
судама тј. починиоци су били 
или ослобођени или им је из-
речена увредљиво ниска ка-
зна (случајеви Михајла Хра-
стова, Мирка Норца...).  Под-
сјећам да 20 година од  зло-
чиначке акције „Олуја“ по-
стоји само једна правосна-
жна пресуда за убиство двоје 
српских стараца у селу Про-
кљан у општини Скрадин и 
једног ратног заробљеника 
у засеоку засеоку Мандићи 
(село Зечево), општина Ки-
стање. Прошле године је из-
речена цинична пресуда за 

убиство шест српских циви-
ла у селу Грубори, код Кни-
на, у којој је утврђено да су 
злочин починили припадни-
ци Хрватске војске, али ни-
ко није осуђен.  Поред тога, 
Хрватска је пресудом при-
знала масакр над деветоро 
српских цивила у селу Ва-
риводе (општина Кистање)  
и пресудила у случају поро-
дице Берић новчано обеште-
ћење али за тај злочин, као и 
за многе друге нико није осу-
ђен. Ако се узму у обзир горе 
наведене чињенице онда не 
представља никакво изнена-
ђење због чега породица Бе-
рић није досад добила ништа.

 » Колико Србија и сама 
оптерећена проблемима може 
да учини за српску заједницу у 
околностима веома варљивих 
односа са Хрватском?
- Србија се залаже за по-

литику сарадње са Хрват-
ском у рјешавању свих отво-
рених питања, као што су не-
стали, повратак прогнаних 
Срба, суђења за ратне зло-
чине, имовинска питања али 
и питање опструкције ула-
ска српског капитала и робе 
у Хрватску.  Чињенице по-
казују да је Србија послије 
2000. године широм отвори-
ла врата хрватској роби и ка-
питалу.  Директне инвестици-
је преко 200 хрватских по-
дузећа у Србију износе 700 
милиона евра. С друге стра-

не, хрватска држава врши оп-
струкцију свега што на њихо-
во тржиште долази из Срби-
је и на нај начин не поштује 
света правила тржишне еко-
номије - слободу кретања ро-
бе и капитала. Због тога је по-
требно да се покрене дијалог 
с циљем да се омогући много 
већи обим инвестиција срп-
ских компанија у Хрватску. 
То би омогућило запошљава-
ње Срба а тиме би се олакшао 
њихов положај и опстанак.  

Такође, потребно је  инси-
стирати да Хрватска конач-
но спроведе Уставни закон о 
правима националних мањи-
на, усвојен још 2002. године, 
којим се гарантује службена 
употреба српског језика и ћи-
рилице и запошљавање Ср-
ба у јавном сектору и тиме 
отворено крши своје европ-
ске обавезе. 

Инсистирамо на примје-
ни модела Б у образовању. 
Овај модел  подразумјева да 
се у одвојеним разредима на 
српском језику предају дру-
штвени предмети (српски је-
зик, историја, географија, ли-
ковна и музичка култура), а 
на хрватском остали пред-
мети. То би омогућило запо-
шљавање српских наставника 
и професора. На жалост, зва-
нични Загреб нема намјеру 
да модел Б буде примјењен 
изван подручја источне Сла-
воније и Барање. Тренутно се 
само дјелимично примјењу-
је тзв. Модел Ц у школовању 
српске дјеце гдје се са два до-
датна часа недељно изучава-
вају српски језик и култура.    

 » Почетком октобра  у Сарајеву 
је одржана заједничка 
сједница Владе Србије и Вијећа 
министара БиХ.  Да ли ће сада 
ојачати међусобни односи?
- Сматрам да ће одржава-

ње заједничке сједнице Вла-
де Србије и Вијећа министа-
ра БиХ  допринијети унапре-
ђењу економске сарадње из-
међу двије државе и јачању  
мира и стабилности у регио-
ну. Посебно је значајно што је 
потписан Протокол о рјеша-
вању питања несталих лица 

као најважније цивилизациј-
ско и хуманитарно питање.  
Такође, заједничка сједница 
треба да створи предуслове 
за рјешавање бројних отворе-
них питања између двије др-
жаве: кажњавање ратних зло-
чинаца, неспровођење Анек-
са Г Бечког споразума о сук-
цесији везано за рјешавање 
одузете имовине и стечених 
права грађана, лош положај 
Срба у БиХ.

 »  Колико је реално да се 
поправи положај Срба у 
Федерацији БиХ?
- Нажалост, Срби у Феде-

рацији БиХ су грађани дру-
гог реда јер не могу да оства-
ре основна људска права. Ср-
би су у ФБиХ конститутиван 
народ само на папиру док се 
њихова уставна права крше у 
свакодневном животу. У број-
ним институцијама ФБиХ не-
ма ниједног запосленог Ср-
бина а малобројни српски 
повратници напуштају имо-
вину јер веома немају еле-
ментарних услова за одржив 
останак. Ако се оваква прак-
са настави зе кратко вријеме 

Дипломатија  једини пут до примене Анекса Г

 » У Србији већ деценијама једна од кључних тема је остваривање 
имовинских права у земљама бивче СФРЈ. Поставили сте већи број 
посланичких питања на ту тему. Имате ли нека нова сазнања или ће 
Анекс Г и даље остати мртво слово на папиру?
У Анексу Г под називом „Приватна својина и стечена права” 
јасно се каже да ће грађанима и правним лицима бити 
призната, заштићена и враћена права која су имали на дан 31. 
децембра 1990. године  а уговори скпопљени за вријеме рата 
под пристисцима и пријетњама биће проглашени ништавним. 
Бечки споразум о сукцесији је међудржавни споразум који, 
према међународном праву и уставима држава насљедница 
има већу правну снагу од домаћег законодавства. Морамо 
да интезивирамо вишегодишњу борбу и да употребимо сва 
дипломатска средства да Анекс Г заиста заживи.

Нови Сад гради станове за 428 прогнаних породица!

 » Најавили сте рјешавање стамбених потреба прогнаних лица који 
су преко 20 година подстанари или живе у колективним центрима. 
Колико су такве приче реалне?
Охрабрује чињеница да је започела реализација регионалног 
стамбеног програма за рјешавање стамбених потреба избјеглица 
кроз четири модела: куповина сеоских кућа, изградња станова, 
куповина монтажних кућа и додјела пакета грађевинског материјала 
за завршетак или адаптацију кућа. Као један од позитивних 
примјера односа локалних самоуправа према прогнаним лицима 
који нису рјешили стамбено питање је градоначелник Новог Сада 
Mилош Вучевић и његови сарадници  јер ће 276 станова бити 
изграђено у насељу Ветерник а обавеза града јесте да обезбеди 
земљиште за градњу и комунално опремање. Такође, Град Нови 
Сад је предаo документацију за даље учествовање у Регионалном 
стамбеном програму, и то за још 152 стана коjи ће требали да се 
изграде у насељу Футог.

Пребиловци 

Наш народ је склон 
подјелама и није га лако 
мотивисати. Задњих година 
имао сам прилику да 
сарађујем са Херцеговцима 
у Србији који су исказали 
велику мотивисаност у 
жељи да се обнови Храм 
Христовог Васкресења у 
Пребиловцима.  Они имају 
велики број удружења у 
Србији и на најбољи могући 
начин искористили су 
заједничку енергију утркујући 
се ко ће организовати боље 
донаторско вече и скупити 
више новца. Одвео сам их 
на састанак код државног 
секретара за спорт Предрага 
Перуничића и надамо се 
ускоро добрим вијестима и 
почетку градње спортског 
терена у Пребиловцима. 
Јединство и слога увијек дају 
добар резултат.

„
Срби су вијековима 
живјели на својим 
огњиштима и 
морамо да створимо 
услове за њихов 
опстанак, а то је 
могуће само ако буду 
имали економске 
услове. Буду ли 
Срби у региону 
запостављени  
Србија ће ослабити. 

„
Црна Гора 
дискриминише 
Србе. У Албанији нам 
пријети нестанак. 
Словенија не 
признаје статус 
националне 
мањине, иако су 
наши сународници 
други  по бројности, 
Македонци 
угрожавају нашу 
цркву, најтежи 
положај Срба 
је у Хрватској и 
Федерацији БиХ

Срби у региону треба 
да постану државно и 
национално питање!

ПРЕДСЈЕДНИК САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА
М И О Д Р А Г  Л И Н Т А



ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА ИНТЕРВЈУ   7ИНТЕРВЈУ   7

Срба неће бити у овом енти-
тету укључујући општине у 
којима Срби чине већину као 
што су Дрвар, Гламоч и Гра-
хово и Босански Петровац.

Срамотно је да  Тужила-
штво БиХ одбија да подигне 
оптужнице против Хрвата и 
Бошњака који су  одговор-
ни за злочине у случајеви-
ма Тузланска колона и До-
бровољачка улица, као и за 
бројне злочине над Србима 
у Босанској Посавини, сред-
њем Подрињу, западнокраји-
шким општинама, Сарајеву 
и на многим другим мјести-
ма у БиХ. Морамо путем ди-
јалога, створити предуслове 
да Тужилаштво и Суд БиХ 
постану независне и непри-
страсне институције које не-
ће имати дискриминаторски 
и селективан приступ ратним 
злочинима.

 » Какав је став Савеза Срба из 
региона према РС Српској?
Очување и напредак Ре-

публике Српске је стратешки 
национални интерес Србије 
и српског народа. Залажемо 
се за досљедну примјену Деј-
тонског споразума и Спора-
зума о  специјалним парале-
ним везама Републике Срби-
је и Републике Српске који 
омогућава  развијање сарад-
ње у областима привреде и 
коришћења привредних ре-
сурса, науке и технологије, 
образовања, културе и спор-
та, здравства и социјалне по-
литике, туризма и заштите 
околине, информисања и др. 
Један од стратешких циље-
ва државне политике треба 
да буде развијање свестра-
не економске, културне, на-
учне, просвјетне, спортске и 
сваке друге сарадње између 
Републике Србије и Републи-
ке Српске.  

 » Недавна изјава  британског 
амбасадора у БиХ Едварда 
Фергусона  у којој тражи да да 
Савјет безбедности УН усвоји 
Резолуцију којом се злочин у 
Сребреници квалификује као 
геноцид изазвао је праву буру. 
- Амбасадор Фергусон као 

један од аргумената за усва-

јање Резолуције износи да је 
Сребреница била под зашти-
том УН али да УН није успио 
да спречи злочин који се де-
сио 1995. године. У Сребре-
ници се десио тежак злочин 
над Бошњацима али исто та-
ко тежак злочин десио се и 
над 3.500 Срба у средњем По-
дрињу (Сребреница, Скела-
ни, Братунац, Милић, Вла-
сеница, Осмаци, Зворник) од 
којих су скоро половина уби-
јених били цивили. Због то-
га, настојање да се један од 
злочина који су се десили на 
простору БиХ квалификује 
као геноцид, неће доприни-
јети помирењу и неће обез-
бједити да се из трагедија у 
прошлости извуку поуке за 
будућност. На другој страни 
Фергусон не помиње Крајину 
која  је,  такође, била под за-
штитом УН али то није спри-
јечило злочин који се десио 
августа 1995. године када су 
хрватске оружане снаге у 
злочиначкој акцији „Олуја“ 
протјерале преко 220.000 Ср-
ба, убиле 2.000 Срба и опљач-
кале и уништиле око 40.000 
стамбених, привредних и по-
моћних објеката. Ако Фер-
гусон Сребреницу дефини-
ше као геноцид, којим име-
ном  онда треба назвати нај-
веће етничко чишћење које 
се десило на тлу Европе по-
слије Другог свјетског рата. 

 » Више пута сте се током године 
састајали са тужиоцем за 
ратне злочине Владимиром 
Вукчевићем.Шта је била тема 
тих састанака?

Владимира Вукчевића сам 
молио  да тражи од хрватске 
стране да предмете осумњи-
чених и оптужених Срба, као 
и осуђених Срба у одсуству, 
достави у Београд и да им се 
овдје суди. Већина осумњиче-
них и оптужених Срба, као и 
оних осуђених у одуству, же-
ле у судском поступку у Суду 
за ратне злочине у Београду 
да докажу своју невиност, да 
сперу љагу са свог имена да 
су ратни злочинци и да кори-
сте једно од основних људских 
права слободу кретања. Тужи-
оцу Вукчевићу сам предао ма-
теријал у вези убијених срп-
ских цивила током и посли-
је злочиначке акције „Олуја”, 
убиства Срба у Сиску и уби-
ства Душана Тривунчића из 
Јасеновца 1991. године који 

је на вишестраначким избо-
рима, који су одржани годи-
ну дана раније, изабран за по-
сланика у Хрватском сабору. 
На жалост, тужилац Вукчевић 
је само послао допис Држав-
ном тужилаштву Хрватске, а 
они, по обичају, нису уради-
ли ништа по том питању. Сма-
трам да би наше Тужилаштво 
за ратне злочине требало да 
покрене истрагу и распише 
потјернице против команда-
ната хрватских гардијских и 
других бригада у чијој надле-
жности су страдали српски ци-
вили и ратни заробљеници. Та-
кође, сам замолио тужиоца да 
подржи нашу иницијативу да 
се прогнаним Србима, који су 
под истрагом или им се суди 
пред Судом за ратне злочине 
у Београду, омогући да бирају 
адвоката по сопственој вољи а 
не да им се додјељује адвокат 
по службеној дужности. Држа-
ва би сносила трошкове адво-
ката за лице чије материјално 
стање је такво да не могу сами 
да финансирају  своју одбрану. 
Наш приједлог је да прогнани 
Срби, лошег имовинског ста-
ња добију могућност да изабе-
ру адвоката кога ће плаћати 
држава а за кога сматрају да 
ће најбоље заступати њихове 
интересе. Ову иницијативу на 
једном од састанака  подржао 
је представник Адвокатске ко-
море Шошкић. Тужилаштву 
за ратне злочине доставили 
смо листу адвоката који има-
ју искуство у области ратних 
злочина  и који су квалифико-
вани да  заступају осумњиче-
на, оптужена и осуђена лица 
по службеној дужности. Оче-
кујемо наставак разговора са 
тужиоцем на ову тему.

 » Драган Васиљковић, познатији као 
капетан Драган, након дуге правне 
битке која је трајала девет година, 
испоручен је од стране Аустралије 
Хрватској  почетком јула ове  
године. Шта се може учинити да 
капетан Драган има фер и поштено 
суђење?
- Невероватно је да су Вла-

да и Врховни суд Аустралије  
прихватили хрватски захтјев 
за изручење Капетана Драга-

на за наводне ратне злочине 
који нису образложени нити 
је хрватска власт поднијела 
икакав доказ о његовој умје-
шаности у њих. Колико је све 
апсурдно сведочи и чињени-
ца да Хашки трибунал никад 
није подигао оптужницу про-
тив Капетана Драгана за ратне 
злочине  нити је тражио да бу-
де ухапшен док је званични За-
греб покренуо истрагу тек де-
сет година послије завршетка 
рата у Крајини.  

 » Како онда тумачите потез 
аустралијских власти?
Јасно је као дан  да је проу-

сташки лоби у Аустралији уз по-
дршку одређених моћних кру-
гова учинио све да се Капетану 
Драгану, као човјеку који је бра-
нио Крајишнике од Туђмано-
ве проусташке власти, суди у 
Хрватској и да буде осуђен као 
ратни злочинац.  Истовреме-
но, Анте Готовина, Насер Орић, 
и слични који су одговорни за 
бројне злочине над Србима се 

пуштају на слободу. Низ чиње-
ница указује на тезу да је хрват-
ско правосуђе етнички мотиви-
сано и пристрасно. 

Очигледна је намјера хрват-
ске државе да на основу лажних 
доказа осуди Капетана Драгана 
као ратног злочинца само зато 
јер је био један од симбола от-
пора крајишких Срба Туђмано-
вој проусташкој власти.  Једини 
гријех Капетана Драгана, што се 
тиче хрватске државе,  јесте што 
је дошао у Крајину 1991. годи-
не да помогне одбрану свог на-
рода у складу са  прописима и 
законима о ратовању. Очекујем 
да наше Министарство правде  
активно помогне одбрану Ка-
петана Драгана на начин да ан-
гажује врхунске адвокате и да 
представници наше амбасаде 
у Загребу прате судски процес 
и алармирају домаћу и међуна-
родну јавност, ако се буде крши-
ло његово људско право на фер 
и поштено суђење. 

 ТРИФКО ЋОРОВИЋ

Задовољавајуће стање само у Румунији
 » Какав је положај Срба у осталим државама региона?

Положај Срба, поред Хрватске и Федерације БиХ, посебно је 
тежак у Црној Гори и Албанији. У Црној Гори се води политика 
дискриминације према Србима и покушаји асимилације на 
највишем нивоу. Срби у Албанији су пред нестанком због 
политике асимилације у прошлом вијеку која се наставља до 
данашњих дана. Словенија одбија  да Србима призна статус 
националне мањине иако чине највећу националну заједницу 
послије већинског народа. У Македонији постоји дискриминација 
према Србима у образовању, науци, култури, информисању и 
положају наше цркве.  Једино у Мађарској и, посебно, у Румунији 
можемо рећи да је положај Срба задовољавајући.

„
Ако Фергусон 
Сребреницу 
дефинише као 
геноцид, којим 
именом  онда треба 
назвати злочиначку 
акцију Олуја која 
представља највеће 
етничко чишћење 
које се десило на 
тлу Европе послије 
Другог свјетског рата

40
хиљада лица покушава да  
оствари станарска права у 

Хрватској, 50 хиљада пензионера 
чека на неисплаћене  

пензије,  до данас није  
враћено одузето  
пољопривредно  

земљиште ...

Крајишницима ратни стаж и то у двоструком трајању

 » Крајишници су једина категорија бораца на простору бивше 
Југославије којима није признат ратни стаж?  Какво је Ваше 
мишљење поводом тога?
Залажем се да се Крајишницима  призна ратни стаж и то у 
двоструком трајању. О томе сам говорио у Скупштини Србије, 
затим имао разговор са државним секретаром у Министарству  
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Драганом 
Поповићем.  Нажалост, предложеним нацртом закона 
десетинама хиљада припадника бивше Војске Републике Српске 
Крајине не признаје се учешће у рату послије 27. априла 1992. 
године тј. када је основана Савезна Република Југославија.  
Због тога сам почетком јуна ове године послао писмо државном 
секретару Поповићу у коме сам тражио да се нацрт закона о 
правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и 
чланова њихових породица допуни одредбом према којој ће 
десетинама хиљада припадника бивше Војске Републике Српске 
Крајине бити признато учешће у рату у двоструком трајању до 
1995. године. На тај начин Србија би исправила дугогодишњу 
неправду према Крајишницима.  Господин Поповић је на мој 
захтјев одгорио негативно. 
Желим да поручим Крајишницима да нећу одустати од борбе да 
им се призна ратни стаж. Посебно желим нагласити чињеницу 
да је Србија признала учешће у рату до 1995. године у двоструком 
трајању дијелу Крајишника који су били припадници бивше 
ЈНА, као и да је признала статус ратног војног инвалида дијелу 
припадника бивше Војске РСК који су рањени послије 27. 
априла 1992. године. Поставља се питање коме су командовали 
крајишки официри ако је само њима признат ратни стаж у 
двоструком трајању? Па нису ваљда командовали сами себи!!!
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ПИШЕ: Ђорђе Личина

Била је то највећа мирно-
допска сеоба српског на-
рода у новијој повијести 

и на овим просторима. Ви-
ше десетака хиљада Банија-
ца, Кордунаша, Личана и Дал-
матинаца, али и становника 
других дијелова Хрватске и 
других народности, тјерано 
борбом за голи опстанак, на-
пустило је 1945. и у годинама 
које су слиједиле своја вјеков-
на огњишта и у потрази за но-
вим домом “возовима без во-
зног реда” кренуло на исток 
– највише у Војводину. Ту су 
започели и нови живот. Закон 
о аграрној реформи и колони-
зацији био је правни и мате-
ријални оквир за ово пресе-
љење. У четири године, коли-
ко је трајала савезна колони-
зација, из ратом опустоше-
них крајева Баније, Кор-
дуна, Лике, Далмације, 
Горског котара и Хрват-
ског приморја у Војво-
дину се преселило бли-
зу десет хиљада породи-
ца или преко 52 хиљаде 
лица, међу којима је било 
највише Срба.

Том поратном колониза-
цијом, која иначе спада у нај-
веће организоване и планске 
колонизације у Европи, наша 
се наука, па и публицистика, 
бавила готово само успутно. 
Објављено је тек неколико 
запажених књига и научних 
радова – Бранка Ћупурдије, 
Владимира Ђурића, Николе 
И. Гаћеше, Даринке Костић, 
Светозара Ливаде, Маријана 
Матицке, Анте Михлетића, 
Бранка Петрановића и Вла-
димира Стипетића – као и пу-
блицистичка дјела чији су ау-
тори Обрад Берић, Бранко Ћу-
либрк, Илија Ј. Илић, Богдан 
Лекић, Стево Радановић, Са-
во Владетић и други. Све што 
је објављено није занемариво, 
поготово ако се има на уму 
чињеница да је увијек добро 
дошао сваки нови и непозна-
ти или мање познати податак 
о колонизацији и бројним те-
шкоћама које су је пратиле.

* * *
Колонизација? Што је она 

заправо била? Симо Тодоровић, 
један од првих поратних мини-
стара у влади НР Хрватске – још 
ми је давне 1978. у кратком и 
невезаном новинарском раз-
говору колонизацију – којом се 
бавило и његово Министарство 
пољопривреде и шумарства – 
описао као тада најпогодније 
рјешење, као нешто економ-
ски нужно и неизбјежно, рекав-
ши уз остало: „Што да вам ка-
жем? То је била једина могућ-

ност, нека врста утопљеничке 
сламке, спас не само за пусту 
и напуштену земљу, већ и за 
гладну сиротињу! Јер, не смије-
те заборавити да се глад тих пр-
вих дана послије рата ширила 
као куга. Кордун, Лика, Банија, 
Далмација, Хрватско приморје, 
велики градови – све је то гла-
довало. Једини спас смо видје-
ли у пресељењу људи из пасив-
них крајева у војвођанску жит-
ницу којој је, због одласка ње-
мачких власника земље, тако-
ђер пријетила пропаст. А све је 
требало обавити у врло кратком 
времену и у околностима које 
су биле далеко од нормалних. 
Све је, кажем, било порушено 
и спаљено, народ го и бос, још 

увијек под страшним утисци-
ма ратних збјегова. А сад га је 
опет требало привољети на но-
ве одласке који су свима тешко 
падали…”

Црна биједа беземљаша
И тако је све почело, првих 

дана марта 1945. Ко је случај-
но имао радио-пријемник тај 
је већ тог 9. марта 1945. годи-
не на таласима Радио Београ-
да могао чути потпуни текст 
Декларације јединствене вла-
де ДФ Југославије која је, са-
мо два дана раније, била пре-
узела управљање земљом, од-
носно вођење свих државних 
послова. Декларацију, која је 
била и прва програмска изјава 

нове привремене владе, лично 
је прочитао Јосип Броз Тито. 
У њој се, уз дијелове о конач-
ном ослобођењу, демократ-
ским тековинама Народноо-
слободилачке борбе, кажњава-
њу ратних злочинаца, обнови 
порушене земље, изградњи на-
родне власти и пријатељству 
са савезницима, говорило и 
о побољшању економскога и 
социјалног положаја народа, а 
први пут су, послије засједања 
у Јајцу, споменути аграрна ре-

форма и колонизација.
“Влада сматра за потреб-

но да нарочито истакне чи-
њеницу, да су најтеже жртве 
у крви и материјалним до-
брима за ослобођење земље 
дали и још увијек дају упра-

во најшири слојеви, то јест 
наше радне масе. Зато је по-

дизање наше привредне снаге 
у циљу коначне побједе над не-
пријатељем нераздвојно везано 
са задатком хитног побољшања 
снабдијевања и цјелокупнога 
економског и социјалног поло-
жаја тих слојева, у првом реду у 
оним крајевима гдје је привреда 
највише разорена, то јест упра-
во у крајевима који су за ослобо-
ђење земље дали највеће жртве 
у крви. Влада ће у најкраће мо-
гуће вријеме приступити рјеша-
вању таквих питања као што су 
у погледу сељаштва, аграрна ре-
форма и колонизација, како би 
сиромашни слојеви сељаштва 
добили на уживање земљу с по-
требним инвентаром…”, стаја-
ло је уз остало у декларацији.

Десетак је дана касније – 
исто тако на београдском ра-
дију – о аграрној реформи и 
колонизацији проговорио и 

Моша Пијаде. Говорећи о оба-
везама нове владе и неријеше-
ном аграрном питању, истакао 
је да су “у оним областима, 
гдје је примјењивана аграрна 
реформа, гдје су укинути фе-
удални односи, гдје је раздје-
љиван велики посјед, остале 
велике масе сељака гладних 
земље, остала је биједа сиро-
машног сељака, и црна биједа 
беземљаша и пољопривредних 
надничара… 
 
Ублажити глад

Дошло је вријеме да се то 
стање из темеља измијени… 
За рјешење аграрног питања 
постоји данас прилично ве-
лики фонд земље слободне 
за додјељивање онима којима 
је потребна… Свирепо истре-
бљивање читавих села, гото-
во и читавих срезова, створи-
ло је велике комплексе напу-
штене земље, земље чији су 
власници нестали. Конфи-
скација имовине народних 
непријатеља и ратних злочи-
наца такођер увећава фонд 
слободне земље. А нарочи-
то је ту и велики земљишни 
фонд, који је био власништво 
Нијемаца, а који је сада по-
стао државном својином… 
Какве су данас све околно-
сти, може се аграрна рефор-
ма, највећим дијелом про-
вести само колонизацијом… 
Нема сумње да то није лако 
провести, али се мора наћи 
начина да се то проведе…”

Али, било је то лакше рећи 
него провести. Земљом је вла-
дала глад и неимаштина, не-
ки дијелови још увијек су би-
ли под њемачком окупацијом, 

сјетва усјева обављана је кат-
кад под кишом метака и то-
повских граната, а и оно што 
је засијано сада је било напу-
штено, јер су многи власни-
ци имања у међувремену по-
бјегли заједно с окупаторском 
војском. Требало је, дакле, не 
само беземљашима и сироти-
њи додијелити одузету земљу 
на уживање, већ и спасити за-
сијане површине, па тако ба-
рем и мало ублажити свепри-
сутну глад.

Основно начело у плани-
раном провођењу аграрне ре-
форме и колонизације треба-
ло је бити гесло да земљу мо-
гу у власништву имати, одно-
сно добити је само особе које 
ту земљу и саме обрађују. Зе-
мља је одузета капиталистима 
и крупним посједницима, са-
радницима окупатора, ратним 
злочинцима и другима, а ње-
зина расподјела беземљаши-
ма била је логична посљедица 
успјешно проведене оружане 
револуције. 

Непуна три мјесеца након 
завршетка рата – 23. августа 
1945. године – у привременој 
Народној скупштини ДФ Ју-
гославије изгласан је Закон о 
аграрној реформи и колониза-

цији, па је тако створен и прав-
ни оквир за пресељење више 
од 40 хиљада људи на цијелом 
подручју тадашње Југославије.

На основу Закона о аграр-
ној реформи и колонизацији 
основан је и Аграрни савјет 
ДФ Југославије којем је био за-
датак да, заједно са савезним 
Министарством колонизације 
и Привредним савјетом, про-
води реформу и колонизацију, 
као и да координира рад при 
доношењу других закона ве-
заних за ту област. 

Аграрни савјет, на чијем 
се челу налазио Моша Пија-
де, одмах је преузео руково-
ђење аграрном реформом и, 
посебно, колонизацијом Вој-
водине. Већ 8. септембра 1945. 
савјет је основао Главну коми-
сију за насељавање бораца Ју-
гославенске армије у Војво-
дини, која је требала упући-
вати колонисте у мјесто на-
сељавања, распоређивати зе-
мљу, зграде, покућство и оста-
ли инвентар, те се бринути о 
прехрани колониста. 

У њезиној надлежности би-
ло је и оснивање мјесних и ко-
тарских комисија, које су има-
ле исти задатак. У Хрватској је 
послове око аграрне реформе 
и колонизације најприје води-
ло Равнатељство за колони-
зацију при Предсједништву 
владе Хрватске, а доношењем 
Закона о аграрној реформи и 
колонизацији ти су послови 
пренијети у надлештво Мини-
старства пољопривреде и шу-
марства НР Хрватске. Иначе, 
за послове око колонизације 
из Хрватске у Војводину тада-
шњи министар пољопривреде 
и шумарства 

Томо Ћиковић основао је 
26. септембра 1945. посебну 
комисију за пресељење коло-
ниста-бораца. Та је комисија 
дјеловала у најужој сурадњи 
с главном, савезном комиси-
јом. Она је одабирала коло-
нисте, распоређивала мјеста 
насељавања, бринула се о ор-
ганизацији пријевоза и опскр-
би колониста. Комисија је дје-
ловала до 25. фебруара 1946. 
када је њезине послове преу-
зео Одсјек за колонизацију у 
Министарству пољопривре-
де и шумарства НР Хрватске.

(НАСТАВЉА СЕ)

Чонопља: Прослављено 70 година колонизације

СЕОБЕ СУ ЗАУВИЈЕК ПРОМЈЕНИЛЕ ИСТОРИЈУ СРПСКОГ НАРОДА: 70 ГОДИНА ОД САВЕЗНЕ КОЛОНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ (1)

Глад изнудила аграрну реформу
ПИЈАДЕ: Породицама које нису дали борце - ништа!

Како су јавности објашњени критерији о праву првенства у додјели 
земље и колонизацији? На то је можда најбољи одговор дао управо 
Моша Пијаде у већ споменутом говору на београдском радију 20. 
марта 1945. “Што се тиче избора коме ће се земља додјељивати, 
јасно је да долазе у обзир сељаци који су уопште без земље или је 
имају недовољно. Али је исто тако јасно да се код тога мора водити 
рачуна о томе, ко између њих има првенствено право да земљу 
добије. Очигледно је да у први ред долазе они који су на бојном пољу 
лили крв за нашу слободу, борци и инвалиди, породице бораца 
и жртве фашистичког терора, сви они који су часно одужили свој 
дуг народу у овој великој борби и који су за ствар народну давали 
и страдали. Издајници, слуге окупатора и сви који су се извлачили 
од обавеза њпрема народу, не могу очекивати да буду награђени 
земљом. Породица која није дала борце, већ издајнике и дезертере 
не може очекивати захвалност домовине…”

Министарство колонизације у Привременој влади 
ДФ Југославије успостављено је 7. марта 1945. 
а на челу му се налазио Сретен Вукосављевић. У 
њему су, као и у Министарству пољопривреде и 
сличним владиним органима федералних јединица, 
расправљане све могућности провођења аграрне 
реформе и колонизације, као и обликовани први 
законски акти, међу којима и Закон о аграрној реформи 
и колонизацији. Тај је закон изричито утврдио земљу за 
колонизацију, као и одредио кориснике колонизације. 
Тако је члан 18. предвиђао да се издвоји од земље 
конфисковане од лица њемачке народности до 500 
хиљада јутара земље у Бачкој, Банату, Сријему и 

Барањи за насељавање оних бораца Југославенске 
армије који покажу интерес да са својим породицама 
ту земљу и обрађују. Члан 19. закона предвиђао је да 
свака колонистичка породица може добити између 
осам и дванаест јутара обрадиве земље. Народни 
хероји, односно чланови њихових породица, ванредно 
су могли добити више земље. У члану 25. било је 
одређено да лица која се на вријеме не населе на 
добијену земљу губе право на колонизацију. Исто 
тако закон је предвиђао ко је, уз борце партизанских 
одреда НОР-а и припаднике Југославенске армије, 
имао право првенства у додјели земље. То су углавном 
били инвалиди прошлих ратова, затим породице и 

сирочад погинулих бораца НОР-а, те жртве и породице 
жртава фашистичког терора. Занимљиво је да су 
међу борцима право првенства имали они старији 
и добровољци.
Врло је важан био и члан 24. Закона. Он је прописивао 
да се земља добивена аграрном реформом и 
колонизацијом не може у року 20 година раздијелити, 
продати, дати у закуп, заложити у цјелини или 
дјеломице. То је заправо био један од начина да се 
земљом, након што пређе у приватно власништво, 
не може до краја располагати, како би се спријечиле 
шпекулације и у највећој мјери обезбједила њезина 
обрада.

500 ХИЉАДА ЈУТАРА ЗЕМЉЕ ЗА КОЛОНИСТЕ

 » „Возови без возног реда” у Војводину довели 240.000 људи

52
хиљаде лица  преселило 

се из опустошених крајева 
Баније, Кордуна, Лике, 

Далмације, Горског котара 
и Хрватског приморја у 

Војводину 

 » Требало је сиротињи и беземљашима  
додијелити одузету земљу на уживање, 
али и спасити засијане површине, па тако 
бар мало ублажити свеприсутну глад

ПРЕНЕСЕНО ИЗ НОВОСТИ  - БРОЈ 525    www.portalnovosti.com

„
Земљу могу у 
власништву имати, 
само лица која 
ту земљу и сама 
обрађују

У селу Чонопља, које се на-
лази у општини Сомбор, 

20. новембра 2015. године 
културно-умјетничким  про-
грамом обиљежена је седам-
десетогодишњица колониза-
ције Срба са Кордуна. Воз са 
становништвом из Цетин-
града стигао је 21. новембра 
1945. године, а 22. децембра 

1945. стижу Срби из околине 
Слуња. Тада се у село Чоно-
пља доселило око 3 000 ста-
новника.

Организатор културно-
-умјентичког програма, ко-
ји је одржан у сеоском дому 
културе, било је КУД „Вук 
Караџић” из Чонопље на че-
лу са предсједницом Мил-

ком Боснић. Поред органи-
затора програма наступили 
су и КУД „Никола Тесла” 
из Бачког Брестовца; КУД 
„Раванград из Сомбора; пје-
вачка група Чауши из Сом-
бора итд. 

У сали је било присутн-
но око 150 гледалаца који 
су уживали у разноврсном 

програму. Присутнима су се 
обратили предсједник Зави-
чајног клуба Кордунаша Пе-
тар Шаула и замјеник пред-
сједника Одбора за дијаспо-
ру и Србе у региону у Скуп-
штини Србије Миодраг Лин-
та. У делегацији је био  Миле 
Шапић – предсједник Коали-
циије удружења избјеглица.
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Србија, Хрватска, БИХ и 
Црна Гора потписале су 

прошле године у Мостару Де-
кларацију о несталим лици-
ма која има за циљ да под-
стакне процес проналаже-
ња несталих особа и дефи-
нише одговорност и улогу 
држава у рјешавању тог пи-
тања. Декларацију су потпи-
сали предсједник Србије То-
мислав Николић, Хрватске 
Иво Јосиповић, Црне Горе 
Филип Вујановић и пред-
сједавајући Председни-
штва БИХ Бакир Изет-
беговић.

Овим документом 
државе су потврди-
ле преданост рјешава-
њу питања особа неста-
лих услед оружаног суко-

ба и повреда људских права у 
оквиру одговорности државе 
да осигура трајни мир и уна-
приједи сарадњу и помирење 
у демократским друштвима 
која подржавају и штите људ-
ска права.

Предсједник Србије Томи-
слав Николић рекао је да Срби-

ја никада неће одустати од по-
траге за несталим лицима нити 
од захтјева да се процесуирају и 
санкционишу одговорни.

- За рјешавање овог про-
блема не постоји застарјелост 
која значи заборав - рекао је 
Николић, и додао да ће Ср-
бија учинити све да се неста-
ла лица на територији Србије 
пронађу, али и да очекује од 
осталих потписиница да учи-
не то исто.

Према његовим ријечи-
ма, на списку несталих ли-
ца која се воде у евиденци-
ји Комисије Владе Србије 
у вези са оружаним суко-
бима на територији Хр-
ватске у периоду од 1991 - 
1995. Евидентирано је 1751 

лице српске и других наци-
оналности чија судбина још 
увијек није расвијетљена. 

Подсјетио је да у региону 
има још 11 000 лица чија суд-
бина још није утврђена.

- „Рјешавањем овог ком-
плексног проблема дали бисмо 
огроман и важан подстицај ја-
чању помирења, билатералне и 
регионалне сарадње наших др-
жава” - рекао је Николић.

Отварајући скуп, предсје-
давајући Међународне коми-
сије за нестала лица (ИЦМП) 
Томас Милер истичући да је 
ово историјски дан, указао је 
да је од 40 000 особа које су не-
стале током оружаних сукоба 
90-тих година у бившој Југо-
славији пронађено и иденти-
фиковано више од 70 одсто.

Он је истакао да су земље 
региона показале значајну 
способност да преузму про-
цес тражења великог броја 
несталих путем локалних 
институција и међународ-
них механизама.

Представник ОЕБС-а Же-
рар Штудман честитао је др-
жавама потписницама на пот-
писивању декларације и пре-
познавању одговорности коју 
државе имају у процесу тра-
жења несталих особа. На овај 
начин иде се, како је рекао, ка 
нормализацији односа, враћа-

њу повјерења и утирању пута 
ка будућности.

- Суочавање са проблеми-
ма из прошлости представља 
почетак процеса помирења и 
отварање пута ка заједничкој 
европској будућности. Суоча-
вање са прошлошћу је суоча-
вање са будућношћу - истакао 
је Штудман.

Предсједавајући Регионал-
не координације породица не-
сталих оосба са подручја бив-
ше Југославије Љиљана Ал-
вир позвала је потписинице 
да спроводе потписану Декла-
рацију како она не би остала 
"мртво слово на папиру'' ис-
такавши да је крајњи тренутак 
да се међудржавне размирице 
ставе на страну.

 Церемонији потписивања 
присуствовали су представни-
ци породица несталих, укљу-
чујући чланове регионалне 
координације асоцијација по-
родица из бивше Југослави-
је, чланови међународне за-
једнице...  

ИСТОРИЈСКИ ДОКУМЕНТ УБРЗАН ПРОЦЕС ПРОНАЛАЖЕЊА НЕСТАЛИХ ЛИЦА

Земље региона потписале 
Декларацију о несталима

ПАРЛАМЕНТ РС УСВОЈИО ДЕКЛАРАЦИЈА О ГЕНОЦИДУ У НДХ 

Заједнички  на 
страдале Србе, Јевреје, Роме...
Народна скупштина Републике Срп-

ске усвојила је Декларацију о геноци-
ду Независне Државе Хрватске над Ср-
бима, Јеврејима и Ромима током Другог 
свјетског рата.

У Декларацији се наводи да су злочини 
усташа над Србима, Јеврејима и Ромима 
током Другог свјетског рата у НДХ сми-
шљен и планиран геноцид.

Током провођења овог геноцида ве-
лики број Срба био је принуђен да, за-
рад спаса голог живота, промијени наци-
онални и духовно-историјски идентитет 
и да се одрекне своје православне вјере 
и под присилом и смртном пријетњом 
прихвати католицизам.

Народна скупштина Републике Српске 
Декларацијом захтијева да Хрватска, као др-
жава хрватског народа, одлуком својих нај-
виших органа, прихвати историјску и сваку 
другу одговорност за геноцид Независне Др-
жаве Хрватске над Србима, Јеврејима и Ро-
мима током Другог свјетског рата.

Парламент Српске захтијева да се на 
достојан начин обиљеже и обезбједе сва 
мјеста злочина и чува успомена на његове 
многобројне жртве, да се у цјелини сачува 

и одржава, као споменик жртвама, јасено-
вачки комплекс концентрационих логора 
за истребљење Срба, Јевреја и Рома, те да 
се утврди и спроведе програм заштите и 
уређења Спомен подручја Доња Градина.

Декларација предвиђа да се у Хрватској, 
БиХ и Србији одреди исти дан у знак сјећа-
ња на жртве геноцида у Независној Држави 
Хрватској – Србе, Јевреје и Роме, те да се у 
разумном року исплати правична одштета 
жртвама и њиховим потомцима од Хрватске.

„Народна скупштина Републике Српске 
очекује да међународна јавност, посебно 
државе антифашистичке коалиције Дру-
гог свјетског рата, подрже Декларацију ка-
ко би она, након 70 година чекања, угле-
дала свјетлост дана“, наведено је у тексту 
декларације.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН НЕСТАЛИХ
ТРАЖЕ РЈЕШАВАЊЕ  
СУДБИНЕ НАЈБЛИЖИХ

Породице несталих из цијеле Србије обиљежиле 
су Међународни дан несталих 30. август  
програмом у Скупштини града Београда 
и полагањем ружа на спомен обиљежје у 
Ташмајданском парку. Само у нашем региону, 
скоро 11.000 лица води се као нестало. 
Брзином рјешавања питања њихове судбине 
нису задовољне ни породице ни надлежне 
институције.
Координација српских удружења породица 
несталих, убијених и погинулих са простора 
бивше Југославије затражила је поводом 
Међународног дана несталих да надлежни 
ријеше судбине њихових ближњих и казне 
починиоце. Подаци Црвеног крста показују да 
се двије деценије након сукоба на простору 
бивше Југославије и даље 10.873 особе воде 
као нестале, а од тога 3.600 несталих је српске 
националности.
Предсједник Координације српских удружења 
породица несталих, убијених и погинулих 
лица са простора бивше Југославије Драган 
Пјевач рекао је да жртве не треба дијелити по 
националности и да треба исказати солидарност, 
јер је то пут до помирења некада зараћених 
народа.
Истакао је да је у Хрватској до сада правоснажна 
пресуда донета само у једном случају, када 
је ријеч о акцији "Олуја", а есхумација и 
идентификација жртава се одвија веома споро.

Шта садржи Декларација

Декларација наглашава примарну одговорност државних тијела у 
раду на питању несталих и потребу да се обезбједи да механизми 
и методе који се користе поштују људска права и принципе 
владавине закона. 
Обезбјеђује, такође, да се подрже права чланова породица 
несталих и да преживјели и цивилно друштво имају приступ 
информацијама у вези са судбином и правилном истрагом, као 
и истини и правди.  Декларација прописује и да одговорне и 
правичне државне институције раде на исправљању неправди из 
прошлости, наведено је из Међународне комсије за нестала лица 
(ИЦМП). Истиче се да је Декларација међународни инструмент 
и да ће ИЦМП подстаћи друге земље на Западном Балкану и 
у другим дијеловима свијета да је потпишу.  Земље као што су 
Аргентина, Чиле, Јужна Африка и многе друге које се суочавају са 
питањем несталих особа ће такође бити позване да је потпишу.

 » Николић, Вујановић, Јосиповић и Изетбеговић 

Сарадња Србије и БиХ

Предсједник Владе Србије 
Александар Вучић и 
предсједавајући Савјета 
министара Босне и 
Херцеговине Денис Звиздић 
потписали су 4. новембру ове 
године у  Сарајеву Протокол о 
сарадњи у тражењу несталих 
лица између Владе Србије и 
Савјета министара БиХ. 
Двије државе прихватају 
да, без одлагања, предузму 
све потребне мјере и 
активности за рјешавање 
случајева лица која се воде 
као нестала. Међусобна 
сарадња подразумијева 
размјену информација и 
документације о несталим 
лицима, постојању гробних 
мјеста, процесу ексхумације 
и идентификације, као 
и олакшање и убрзање 
поступка примопредаје 
посмртних остатака њиховим 
породицама.

11
хиљада лица  

у региону се води као 
нестало, а од тога 

 3 600 је српске 
националности  ПОСЉЕДЊИ ПОЗДРАВ ГЕНЕРАЛУ МРКШИЋУ

28. 8. 2015. Бивши командант Војске Републике Српске Крајине генерал-
мајор Миле Мркшић сахрањен је на београдском гробљу Лешће a умро је 
током одслужења казне Међународног суда за ратне злочине, у Лисабону, 
прије 13 дана. На сахрани није било ни војничког марша ни српске заставе 
на кочегу. Сахрану је организовала Мркшићева породица, уз помоћ 
пензионисаних колега преминулог генерала. Последњи поздрав и почаст 
генералу Мркшићу одали су чланови најуже породице, супруга Ђурђа, ћерке 
Светлана, Јелена и Марија, брат Гојко, народни посланик Миодраг Линта као 
и многобројна родбина, пријатељи и колеге. 

САХРАЊЕН ГЕНЕРАЛ МИЛЕ НОВАКОВИЋ

16. 9. 2015.  Некадашњи командант Српске војске Крајине (СВК), 
генерал-потпуковник у пензији Миле Новаковић сахрањен је, уз највише 
војне почасти, на гробљу у месту Сурдук код Старе Пазове.
Он је умро од посљедица срчаног удара, на путу од Сурдука гдје је 
живио посљедњих година до Војномедицинске академије. Сахрани 
је присуствовала делегација Војске Србије предвођена бригадним 
генералом Жељком Нинковићем, као и савјетник за безбједност 
предсједника Србије, полицијски генерал у пензији Милорад Симић, 
народни посланик Миодраг Линта, као и многогобројни саборци, 
пријатељи и родбина. Новаковић се, и као командант и лично, истакао 
у борбама за пробој коридора према Србији у јуну 1992. године, гдје 
је командовао здруженом Тактичком групом два, која је ишла у напад 
централним делом фронта. Посљедњих година сређивао је забиљешке, 
припремајући материјал за књигу, која би у доброј мјери могла да 
расвијетли догађања у РСК, посебно у злочиначкој акцији "Олуја", али га 
је изненадна смрт спријечила да је заврши.

МЕМОРИЈАЛ СПОРТОМ ПРОТИВ ЗЛОЧИНА

17. 10. 2015. Замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у 
региону у Скупштини Србије Миодраг Линта присуствовао је Меморијалној 
утакмици у малом фудбалу као спортски помен фудбалеру Радовану 
Бараћу и осталим српским жртвама ратног злочина (преко 150), који су 
убијени од стране хрватских оружаних формација у Госпићу у јесен 1991. 
године. Меморијална фудбалска утакмица између екипа „Госпић 1960-
1990“ и „Лика“ одиграна је у суботу 17. октобра 2015. године у Спортском 
центру „Бора Цветковић-Лане“, Марка Челебоновића 14, на Новом 
Београду под мотом „Спортом против злочина“. За екипу „Госпић 1960-
1990“ наступили су некадашњи фудбалери који су играли за клубове 
са подручја општине Госпић. За екипу „Лика“ наступили су познатији 
Госпићани и Личани (љекари, адвокати, официри војске и полиције, 
пјевачи, спортисти итд). Почетни ударац је извела Јелена Бараћ, ћерка 
покојног Радована, која је имала шест месеци када јој је убијен отац. 
Радован Рајко Бараћ (01.06.1951-18.10.1991.) је познати фудбалер из 
Госпића. Убијен је заједно са својом мајком Даницом. Његова кривица је 
била само то што је био Србин и што је навијао за ФК „Партизан“. Осим 
њега, тада су убијени мајсторски шаховски кандидати Станко Смиљанић и 
Милан Свилар, као и перспективни шахиста Драган Ракић.

ИЗРУЧЕЊЕ КАПЕТАНА ДРАГАНА ХРВАТСКОЈ

26. 5. 2015. Невјероватно је да су Влада и Врховни суд Аустралије 
прихватили хрватски захтјев за изручење Капетана Драгана за наводне 
ратне злочине који нису образложени нити је хрватска власт поднијела 
икакав доказ. То потврђује и чињеница да Хашки трибунал никад није 
подигао оптужницу против Капетана Драгана за ратне злочине нити је 
тражио да буде ухапшен. а званични Загреб је покрениуо истрагу тек 
десет година послије завршетка рата у Крајини. Поставља се питање да 
ли је јак хрватски лоби или неки моћан међународни центар утицао да 
Аустралија учини преседан јер у својој историји никад није изручила свог 
држављанина, стоји у саопштењу Коалиције удружења избјеглица. 

ГЕНЕРАЛУ ЂУКИЋУ СУДИТЕ У БЕОГРАДУ

20. 7. 2015.  Коалиција удружења избеглица оцјенила је да хапшење 
српског генерала у пензији Борислава Ђукића по потјерници из Хрватске од 
стране црногорске полиције представља наставак дугогодишње хрватске 
политике застрашивања протјераних Срба. Сматрајући да евентуално суђење 
у Хрватској не би било фер и поштено, народни посланик Миодраг Линта 
састао се са министром правде Николом Селаковићем са молбом да Србија 
затражи од Црне Горе изручење свог држављанина генерала Борислава 
Ђукића. Министарство правде Србије је и званично упутило такав захтјев 
ресорном министру у влади ЦГ Драгану Пажину. Тим поводом, уз посредство 
Линте, бранилац генерала Ђукића, подгорички адвокат Милорад Ивановић 
састао се са Чедомиром Бацковићем, помоћником министра правде у 
Влади Србије. Црна Гора до данас није донијела одлуку, али очекује се да 
у најскорије вријеме, по праву првенства, (слично као и у случају Орић) као 
српски држављанин генерал Ђукић буде изручен Београду.

ЗБОГОМ ПУКОВНИЧЕ КОВАЧИЋУ

17. 11. 2015.  Командант 11. пјешадијске бригаде (Војнић) пуковник Драган 
Ковачић сахрањен је на гробљу у Младеновцу. Последњи поздрав и почаст 
пуковнику Ковачићу одали су чланови најуже породице, народни посланик 
Миодраг Линта као и многобројна родбина, саборци, пријатељи и колеге. 
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Тешко је набројати све ак-
тивности које је ове го-
дине реализовало Пред-

ставништво РС у Београду, тек 
општи је утисак да Република 
Српска никад у толикој мјери 
није била присутна у Србији 
као ове године. 

Један од разлога, сасвим 
сигурно, лежи у чињеници 
да су овогодишњи Дани Срп-
ске у Србији представљени у 
шест градова Србије. Ипак, 
то је тек један мали дио ак-
тивности ове веома значај-
не институције за Србе с об-
је стране Дрине.  

У разговору за Српско ко-
ло Млађен Цицовић, дирек-
тор Представништва РС у Бео-
граду, сумира резултате годи-
не на измаку, говори о одно-
сима са Србијом, амбасадом 
БиХ у Београду, коментарише 
привредна кретања, рад зави-
чајних удружења...

На актуелно питање око 
Суда и Тужилаштва БиХ, 
Цицовић  тврди да уколи-
ко се демократским путем 
не уваже права свих народа 
и грађана у складу са Уста-
вом БиХ, Представништво 
РС спремно је да омогући 
грађанима да остваре сво-
је грађанско право на рефе-
рендуму.  

 » Како бисте на крају 2015. 
године оцјенили рад и учинак 
Представништва Републике 
Српске у Србији?
Сваки крај године је тре-

нутак сабирања добрих и ло-
ших потеза, акција, манифе-
стација, али и детаља у низу 
редовних послова, а у нашем 
Представништву тога никад 
није мало, па није било било 
ни ове 2015. године.  С друге 
стране, кад год се негдје не-
што издвоји, хтјели ми то или 
не, то издвојено баца сјенку 
на све остало.   

 » Који су циљеви манифестације 
Дани Српске у Србији? 
Пројекат под називом Да-

ни  Српске у Србији покренут 
је 2013. године са идејом да се 
Србији и њеним грађанима, на 
увијек нов и јединствен начин, 
представи Република Српска 
и њени потенцијали. У жељи 
да промовишемо Републику 
Српску и све што она јесте, 
ми том вишедневном мани-
фестацијом, која кроз разли-
чите програмске активности, 
подстиче размјену културних 
остварења и културне башти-
не, представљамо природне 
љепоте, туристичка мјеста и 
руте, угоститељство, кулинар-
ство и вино, презентујемо ин-
вестиционе могућности, и као 
најбитније, учвршћујемо везу 
између српског народа са обје 
стране Дрине. Пројекат реали-
зујемо у сарадњи са умјетни-
цима, научницима и привред-
ницима који су родом или по-
ријеклом из Републике Српске 
а живе и раде у Србији, као 
и у сарадњи са умјетницима, 
научницима и привредници-
ма Србије.  

 » У којој мјери се 
Представништву обраћају 
обични грађани и који су 
најчешћи проблеми? 
Појам обичног грађани-

на је широк. У ту категорију 
спадају и привредници који 
траже пута и начина да свој 
посао имају и у Републици 
Српској; ту су и умјетници 
који би хтјели своја дјела да 
прикажу публици у Српској; 
ту су, на примјер, и грађани 
Србије који су поријеклом из 
БиХ и имају неких проблема 
око имовине... Има свега, али 
треба знати да је с једне стра-
не наш посао везан за инсти-
туције Србије и Српске, а с 
друге стране је и наша отво-
рена жеља да свима помогне-
мо колико и како можемо те 
тако и чинимо. 

 » Да ли као Представништво 
Републике Српске правите и 
најмању разлику између Срба 
коју су овдје дошли из РС и 
оних који су из Федерације?
Сви су Срби учествовали у 

стварању Републике Српске, 

и у њеној одбрани, и у њеној 
изградњи – наравно, свако у 
складу са својим могућно-
стима и приликама које је 
имао и има – па тако и сви 
имају исто право пред Репу-
бликом Српском, па дакле 
и пред њеним Представни-
штвом у Србији.  

Сарадња са удружењима 
Срба из БиХ у Србији је до-
бар  примјер за то. Нема ра-
злике у томе је ли неко удру-
жење из Петровца, који је у 
Федерацији,  или је из Тре-
биња које је у РС. 

С тим у вези желим да ка-
жем да Представништво исто 
тако лијепо прима и припад-
нике других народа; сарађу-
јемо са свима који долазе с 
добрим намјерама. 

 » Како сарађујете са амбасадом 
Босне и Херцеговине у 
Београду?
Сарадња са амбасадом 

БиХ у Србији је увијек ко-
ректна, што је и разумљиво 
ако се зна да нам се послови 
не преклапају, да не сметамо 
једни другима.  

 » Да ли сматрате да се Србија 
у довољној мјери бави 
проблемима Српске и уопште 
Срба у региону?  
Наша сарадња са институ-

цијама државе Србије је до-
бра, па и одлична, али то не 
значи да смо и у једном једи-
ном тренутку помислили да 
можемо од Србије тражити 
и добити више него што она 
реално може да нам помог-
не у било којој области ко-
ја је за нас важна. Србија и 
сама има проблема, али је 
увијек спремна да помогне 
како и колико у том тренут-
ку може. Вјерујем да је тако 
и на релацији Србија и Срби 
у Црној Гори и у Хрватској, 
уважавајући притом обаве-
зу поштовања суверенитета 
сваке државе и народа у њој. 

 » Мјесецима уназад све чешћа 
тема је рефендум о Суду и 
Тужилаштву у БиХ. Да ли 
Представништво има неки план 
уколико дође до расписивања 
референдума?  
Република Српска неће 

одустати од референдума 
из неког туђег разлога, не-
ке пријетње или забране. Ре-
ферендума о Суду и Тужила-
штву у БиХ неће бити ако се 
велики проблеми с тим ин-
ституцијама ријеше на дру-
ги начин, а тај други начин 
је: демократским путем и са 
уважавањем права свих на-
рода и свих грађана и у скла-
ду са Уставом БиХ. Не рије-
ше ли се тако, референдум 
је начин да покажемо, прво, 
да смо спремни да се на пра-
ви, демократски начин бори-
мо за своја права, а друго, да 
том борбом створимо усло-
ве за миран и добар живот 
у Српској и суживот у БиХ. 

Ако дође до референдума, 
Представништво ће грађани-
ма Републике Српске који 
живе у Србији а имају право 
гласа омогућити да у складу 
са законом своје грађанско 
право остваре.  

 » Пуно је критика изречено на 
рачун привредника из Србије 
који своја представништва 
у БиХ отварају ван 
Републике Српске. Да ли је 
Представништво покушало да 
направи одређене кораке и 
усмјери бизнисмене из Србије 
у Српску или да, ако већ иду 
у Федерацију,  буду у оним 
срединама у којима је српски 
народ у већем броју? 
Тачно је тако како сте ре-

кли, али истовремено имамо 
и разумијевања за жељу при-
вредника из Србије да своју 
робу продају на територи-
ји цијеле БиХ, па смо у том 
смислу организовали сусрете 
представника министарстава 
и привредних комора Србије 
и Српске и дошли смо до за-

кључка да је пресељење пред-
ставништва из Федерације у 
Републику Српску само јед-
на од могућности, а неупо-
редиво боља је – и за преви-
реднике из Србије и за нас у 
Српској – да ти привредни-
ци отворе у Српској погоне за 
производњу својих произво-
да и тако створе боље услове 
и исто тржиште. У вези с тим 
су већ у припреми одређена 
законска рјешења и вјерујем 
да ће то дати добре резулате.

 » Недавно је у Београду 
промовисан филм Дјеца, 
филмска прича о судбинама 
породица и родитеља који су 
у рату 1992–1995. изгубили 
троје дјеце. Да ли се као народ 
довољно бавимо културом 
сјећања?
Мислим да се недовољ-

но бавимо културом сјећа-
ња, али не вјерујем да је и у 
другим народима ситуаци-
ја много боља. Неког поне-
су обавезе да ствара и зара-
ђује како би они који су пре-
живјели рат могли да живе у 
миру, неко је из неког другог 
разлога окренут од сјећања...  
Народ  није само прост збир 
појединаца, народ је и оп-
штина, регион, држава и ја 
вјерујем да наша држава, на-
ша Република Српска, чини 
колико може и да обиљежи 
мјеста, и од обиљежи датуме 
сјећања. Да ли би могло ви-
ше? Увијек и у свему може 
више, али је питање колико 
је у којем тренутку могуће.

 » Прошле године први пут од 
постојања РС у Београду 
организован је састанак 
завичајних удружења са 
премијерком Жељком 
Цвијановић. На том 
састанку смо чули бројне 
консктруктивне приједлоге.  
Не знам да ли је то било 

баш први пут или је прије тог 
било сличних сусрета у Бео-
граду, али и ја мислим да је 
тај сусрет са предсједницом 
Владе РС био по свему успје-
шан. Оно што је Жељка Цви-
јановић говорила члановима 
удружења било је и информа-
тивно, и подстицајно, а на оно 
што су чланови удружења пи-
тали добили су и искрен, и др-
жавнички одговоран одговор.

 » Имате ли евиденцију колико 
постоји активних завичајних 
клубова у Србији и каква је 
њихова улога? 
Колико завичајних дру-

штава и клубова има у Ср-
бији зависи прије свега од 
ангажованости завичајаца и 
њихове воље и жеље да зајед-
но чувају и његују народне 
обичаје свога краја, пјесме, 
музику, игре, језик и да та-
ко сачувају завичај у сваком 
члану и његовој породици. 
Сарадња Предсједништва са 
већином тих клубова, удру-
жења, друштава увијек је до-
бра што се показало кроз све 
пројекте које смо имали у 
овој али и у свим претход-
ним годинама.

ТРИФКО ЋОРОВИЋ

У служби повезивања 
нас са ове са нама  
са оне стране Дрине

ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВНИШТВА РС У БЕОГРАДУ

М Л А Ђ Е Н  Ц И Ц О В И Ћ

ДАНИ СРБИЈЕ У СРПСКОЈ

Цицовић је испричао да је на 
прошлогодишњим Данима 
Српске у Србији предсједник 
Србије  Томислав Николић 
поменуо могућност да се у 
РС организују Дани Србије у 
Српској. 
 - Вјерујем да би то било 
добро, а и потребно, јер 
колико год ми мислили да 
се познајемо и волимо, није 
лоше и да се повремено, 
ето бар једном годишње, 
подсјетимо шта и како радимо 
и да и у томе будемо заједно.

Свакоме је своја мука највећа

 » У Херцеговини се често може чути да власти у Бањалуци имају 
маћехински однос према најјужнијем дијелу Српске. Каква је 
сарадња Представништва Републике Српске са Херцеговином?  
- То што се често може чути у Херцеговини често се чује у сваком 
дијелу Републике Српске и исто тако увјерљиво, и са истим 
разлозима и са истим закључцима за сваки тај дио наше Српске. 
Колико су сви они у праву? Исто колико и ти гласови у Херцеговини. 
Сваки човјек бринући и радећи за себе, за своју породицу, за своју 
ширу фамилију, за своје мјесто, за свој регион... нема ни времена, 
а најчешће ни неке посебне воље да види и сагледа проблеме и 
муке других људи, других мјеста и региона.  То је у доброј мјери  и 
разумљиво на том нивоу, а на нивоу власти Републике не би било ни 
добро, ни разумљиво. Знам, да власт Републике Српске води рачуна 
о равноправном односу према сваком дијелу Републике Српске. Кад 
буде боље цијелој Српској, биће боље и Херцеговини, и Крајини, 
Посавини, Подрињу... 

„
Ако дође до 
референдума, 
Представништво 
ће грађанима 
Републике Српске 
који живе у Србији 
а имају право гласа 
омогућити да у 
складу са законом 
своје грађанско 
право остваре

„
Сарадња са 
институцијама 
државе Србије је 
одлична, али то не 
значи да смо икада 
помислили да 
можемо од Србије 
тражити и добити 
више него што она 
реално може да нам 
помогне

„
Сви Срби у БиХ су учествовали 
у стварању РС,  у складу 
са својим могућностима и 
приликама које је имао и има – 
па тако и сви имају исто право 
пред Републиком Српском
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Предсједник Републике 
Српске (РС) Mилорад 

Додик и градоначелник Но-
вог Сада Mилош Вучевић су 
19. октобра 2015. године, на 
почетку манифестациjе Да-
ни Српске у Србиjи, у основ-
ној школи „22. октобар” у Бу-
ковцу симболично предали 
на употребу новоопремљени 
кошаркашки терен. 

Наведени терен је опре-
мљен средствима Представ-
ништва РС у Србиjи у сарад-
њи са Градом Новим Садом. 
На свечаности су присуство-
вали ученици и наставници 
школе, многоброjни мјешта-
ни мјесне заједнице Буковац 
коjи углавном потичу са про-
стора РС, народни посланици, 
представници градске власти 
и крајишких удружења и за-
мјеник предсједника Одбора 
за дијаспору и Србе у регио-

ну Миодраг Линта. У свеча-
ном програму примопредаjе 
новоопремљеног игралишта 
ђацима и наставницима шко-
ле у Буковцу учествовали су и 
музичар Неле Kараjлић и глу-
мац Слободан Ћустић.

Предсједник РС је указао 
на велики значаj jачања и 
развиjања веза између Ср-
биjе и РС истичући да jе ве-
ома важно користити сваку 
прилику, а jедна од њих jе и 
вишедневна манифестаци-
jа Дани Српске у Србији, да 
се искажу љубав, приjатељ-
ство и национална димензи-
jа jединства српског наро-
да. Oдавде, из Новог Сада, 
крећемо у пет градова Ср-
биjе да промовишемо ври-
једности Републике Српске, 
jер сматрамо да jе Републи-
ка Српска саставни део срп-
ског националног корпуса.

Градоначелник Вуче-
вић jе истакао да Нови Сад 
гледа и помаже Републику 
Српску, jер нам jе она бит-
на, као што jе и Републи-
ка Српска свјесна значаjа 
државе Србиjе али и града 
Новог Сада. 

Изразивши задовољство 
тиме што jе заjеднички уре-
ђен и опремљен дио буко-
вачке школе, Вучевић jе ис-
такао да овогодишњи Да-
ни Српске у Србиjи крећу из 
Новог Сада, односно из Бу-
ковца чиjи становници има-
jу завичаj у РС. 

Снажне и квалитетне ве-
зе Новог Сада и РС засноване 
су на родбинским, приjатељ-
ским и кумовским односима, 
навео jе градоначелник, за-
хваливши предсједнику До-
дику што jе дошао да увелича 
отварање Дана РС у Србиjи.

Пројекат Подриње

Представништво Републике Српске представило је пројекат који је 
окупио 31 општину из Србије и Републике Српске, три регионалне 
привредне коморе из Србије (Ваљево, Срем и Ужице) и двије 
подручне привредне коморе из Републике Српске (Бијељина и 
Источно Сарајево). Пројекат Подриње је ове године добио подршку 
обје владе, Србије и Српске; формирани су тимови, управљачки и 
извршни; у току је реализација.

Научни скупови

Одржана су два научна скупа. Први је одржан поводом двадесете 
годишњице Дејтонског споразума.  На њему је показано и доказано да је 
Дејтонски споразум, поред тога што је донио мир, дефинисао и друштвено 
уређење Босне и Херцеговине као сложене државе, са два ентитета,  а то 
је, у суштини, међународно признање Републике Српске. 
Други научни скуп био је посвећен Суду и Тужилаштву БиХ. На овом 
научном нивоу правно је објашњен ужасан несклад, па и сукоб праксе 
Суда и Тужилаштва БиХ са Дејтонским споразумом и са Уставом Босне и 
Херцеговине као дијелом тог међународног споразума.

Дани Српске у Србији

Трећи важан посао Представништва РС били су Дани Српске у Србији, 
манифестација у којој је кроз седам програма прилагођених публици 
представљена политика, привреда, просвјета, култура, наука, умјетност и 
спорт Републике Српске. Ове године манифестација је одржана по трећи 
пут, па би се могло рећи да постаје традиционална. Приказано је  26 
програма у шест мјеста у Србији.  

Пиши као што говориш: ћирилицом

Под слоганом Пиши као што говориш: ћирилицом Представништво РС 
представило је  књижевност и науку, ликовну и музичку умјетност Републике 
Српске. У шест дана, од 26. до 31. oктобра, промовисана је издавачка 
дјелатност Академије наука и умјетности Републике Српске и издавачка 
дјелатност универзитета и библиотека. Промовисане су 44 књиге на Штанду 
Републике Српске и 28 у сали Васко Попа. У сали Иво Андрић, у сарадњи са 
Матицом српском, одржана је трибина Српски језик и српска језичка политика.  
Уз то, сад већ традиционална сајамска манифестација Сабор српских пјесника 
из Србије, Српске, Црне Горе и расејања ове године је добила и првог 
страног учесника: уз 42 српска пјесника говорио је и Адријан Алуи Ђеорђе, 
пјесник из Румуније. На свечаном отварању наступа Републике Српске 
на Сајму, уз пригодан умјетнички програм, говорио је Дане Малешевић,  
министар просвјете и културе. 

Правопис и Нормативна граматика 

Кад је ријеч о Сајму књига, прилика је да се истакне да је Представништво 
РС иницирало и помогло издавање ијекавских издања Правописа српскога 
језика (2014) и Нормативне граматике српског језика (2015) у Матици српској. 
Објављивање те двије књиге заиста представља издавачки подухват за све 
који говоре ијекавски. За наредну годину у сарадњи са Матицом српском 
планирано је да се објави још један вриједан издавачки подухват – Рјечник 
српског језика за ијекавски говор.

Успјешан наступ на Сајму туризма

Незаобилазно је  представљање туризма Републике Српске на 37. 
Међународном сајму туризма у Београду. По општој оцјени, ово је био 
најуспјешнији наступ Републике Српске на овој привредној смотри. 
Истовремено је под куполама Београдског сајмишта одржан и 6. 
Међународни сајам вина Beowine, на којем су винари и виноградари 
Републике Српске имали врло запажене презентације, а захваљујући 
квалитету ових вина добили су и лијепе награде. 

Дан Српске и годишњица усвајања првог Устава РС

Представништво РС  је организовало свечани пријем у Скупштини Града 
Београда поводом Дана Српске, 9. јануара, и годишњице усвајања 
првог Устава Републике Српске, 28. фебруара. Посебну тежину ови 
догађаји имају сада – послије бахате одлуке Уставног суда у Сарајеву. 
По ријечима Млађена Цицовића, донијета је одлука да сваке године 28. 
фебруара посебним пријемом буде обиљежен Дан Републике Српске и 
годишњица усвајања првог Устава Републике Српске.

Седам догађаја који су 
обиљежили РС у Србији

Манифестацију Дани 
Српске у Србији одр-
жана је по трећи пут 

у организациjи Представ-
ништва Републике Српске 
у Србиjи отворио је у Срп-
ском народном позоришту 
у Новом Саду предсједник 
РС Mилорад Додик. Свеча-
ности у СНП-у присуствова-
ли су, између осталих, Њего-
ва Светост патриjарх српски 
Иринеj, епископ бачки Ири-
неj Буловић, министар за рад, 
запошљавање, борачка и со-
цијална питања Александар 
Вулин, градоначелник Новог 
Сада Mилош Вучевић, народ-
ни посланик Миодраг Линта 
и многобројни грађани. 

Бањалучка филхармони-
ја је у дворани СНП-а својим 
концертом свечано отворила 
манифестацију Дани Српске 
у Србији а завичајна удруже-
ња су у холу СНП-а организо-
вали културни програм. 

Манифестација након пет 
дана богатог програма у шест 
градова Србије окончана је у 
Београдском драмском позо-
ришту извођењем представе 
бањалучког Народног позо-
ришта РС Мрешћење шарана 
у режији Егона Савина.

Затварајући ову манифе-
стацију потпредсједница Вла-
де Републике Српске Сребрен-
ка Голић поручила је да је да 
границе Србије и РС постоје 
само на папиру. Овом прили-
ком најавила је и нове боље 
инфрастуктурне везе. 

Учвршћивању односа Србије 
и РС доприноси и изградња мо-
ста Љубовија–Братунац, као и 
заједнички пројекти са мини-
старством грађевинарства Ср-
бије закључила је Голић. Затва-
рању су присуствовали савјет-
ник предсједника Србије, гене-
рал у пензији, генерал у пензи-
ји Милорад Симић. 

Одржана манифестација  
„Дани Српске у Србији”

Кошаркашки терен ђацима основне  
школе „22. октобар” у Буковцу

Студенти из РС посјетили Скупштину Србије
Замјеник предсједника Од-

бора за дијаспору и Србе у 
региону Миодраг Линта при-
мио је 30. октобра 2015. го-
дине у Народној скупштини 
Републике Србије стотињак 
студената из Републике Срп-
ске. Пријему је присуствова-
ла и помоћник министра за 
омладину у Министарству 
породице, омладине и спор-
та Републике Српске Бранка 
Малешевић. 

Представништво Репу-
блике Српске у Београду је 
подржало организацију ове 

посјете која је трајала  од 
30. октобра до 01. новембра 
2015. године. Програмом је 
обухватио пријем у Скупшти-
ни Србије, посјету 60. Међу-
народном београдском сајму 
књига, обилазак Музеја ста-
рих аутомобила и Музеја ва-
здухопловства. Такође, у са-
радњи са Туристичком орга-
низацијом Београда органи-
зована  је шетња кроз Београд 
како би се млади из Републи-
ке Српске упознали са знаме-
нитостима града.

Линта је истакао да је ве-

ома важно да млади из Репу-
блике Српске посјећују Срби-
ју што чешће и у што већем 
броју, јер је то један од начи-
на да се шири културно и ду-
ховно јединство српског на-
рода: „Само међусобним по-
знавањем ствара се позитивна 
клима међу нама, а људи ко-
ји се упознају стварају и за-
једничке вриједности. Вјеру-
јем да ће младим људима ова 
посјета остати у веома при-
јатном сјећању и да ће дола-
зити и наредних година било 
појединачно, било у групама 

и увијек ће бити добродошли 
у Скупштини Србије.”, рекао 
је Линта. Он је нагласио да је 
веома важно да млади људи 
из Републике Српске знају да 
имају велику одговорност да 
чувају темељне вриједности 
српског народа, а то је српски 
језик и ћирилично писмо, јер 
народ који не чува свој језик и 
писмо, осуђен је на нестајање. 
„Вјерујем да су ови млади љу-
ди свјесни своје одговорности 
и да ће они то бреме преузети 
и носити га у народном пери-
оду”, истакао је Линта. 
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УВОД 
Савез Срба из региона је политичка орга-

низација која се залаже да Срби у региону 
западног Балкана постану државно и наци-
онално питање у Србији. 

Сматрамо да Србија треба са пуном па-
жњом да покуша да рјешава њихове пробле-
ме  и  посвети се унапређењу права Срба из 
региона која су угрожена. 

Најтежа ситуација је у Хрватској и Фе-
дерацији БиХ гдје су Срби деведесетих го-
дина доживјели етничко чишћење и вели-
ка страдања. 

Такође, положај Срба је тежак и у Црној 
Гори, Албанији, Словенији и Македонији.  

Срби у Републици Српској се суочава-
ју са покушајем наметања босанског језика 
и сталним отимањем државних надлежно-
сти супротно Дејтонском споразуму. Жели-
мо да институције наше државе буду чврст 
ослонац Срба у региону и да буду мјесто ко-
јој у свако доба могу да се обрате и очекују 
помоћ и подршку за рјешавање својих број-
них проблема.

Савез Срба из региона залаже се да се гра-
ђанима који су родом или поријеклом из ре-
публика бивше Југославије и свим другим 
оштећеним грађанима Србије активно по-
могне у повратку одузетих имовинских, сте-
чених и бројних других права, исплати но-
чвана накнада за уништену или отету имо-
вину, успоставе исти стандарди у суђењима 
за ратне злочине и коначно ријеши питање 
несталих лица. 

Сматрамо да Србија треба да се са пуном 
пажњом посвети овом проблему тако што ће 
формирати тимове правника и адвоката који 
треба да пружају бесплатну правну помоћ за-
интересованим грађанима и да припреме из-
вјештаје о конкретним примјерима кршења 
људских права грађана Србије у Хрватској, 
Федерацији БиХ и другим државама регио-
на. Наведене извјештаје треба превести на 
стране језике и са њиховим садржајем упо-
знати међународне организације, европске 
и свјетске медије и интелектуалце и најши-
ру међународну јавност.

Савез Срба из региона залаже се да надле-
жне државе институције активним дјелова-
њем помогну прогнаним Србима, који су још 
увијек подстанари или живе у лошим усло-
вима, да што прије ријеше своје стамбено 
питање у процесу интеграције. 

Неприхватљиво је да прогнана лица, као 
највеће жртве ратова на простору бивше Ју-
гославије, више од 20 година живе као под-
станари издвајајући значајна средства од 
својих тешко зарађених плата за кирије. Због 
тога је веома важно да се донаторска сред-
ства Европске уније и других држава и ор-
ганизација утроше на транспарентан начин 
за рјешавање стамбених потреба прогнаних 
Срба и других оштећених грађана. 

Савез Срба из региона жели да доприне-
се изградњи национално утемељеније, еко-
номски просперитетније, боље и праведније 
Србије. Окренути смо будућности и очувању 
традиционалних националних, духовних и 
културних вриједности. Због тога желимо да 
у својим редовима окупимо способне, углед-
не и поштене људе, као и велики број мла-
дих и енергичних чланова који су спремни 
да својим ангажовањем допринесу остварењу 
прокламованих циљева наше организације. 
Оснивањем Савеза Срба из региона грађани 
Србије који су родом и поријеклом из бивших 
југословенских република и сви други заин-
тересовани грађани добили су нову енерги-
ју и снагу која ће, упркос свим изазовима и 
објективним тешкоћама, упорно и досљедно  
радити на остварењу свог програма. 

1. НАЦИОНАЛНО ЈЕДИНСТВО 
Српски народ живи кроз историју у ви-

ше различитих држава. Наведена чињеница 
дијелом је угрозила наш идентитет и наци-
онално јединство. 

Међутим, да бисмо очували и оснажили 
јединство српског народа неопходно је да се 
приступи изради јединственог српског наци-
оналног програма који би дефинисао основ-
не правце развоја нашег народа. 

У изради тог програма морају се ангажо-
вати истакнути српски научници, умјетници, 
правници, економисти, Српска православна 
црква, Српска академија наука и умјетно-
сти, и политичке странке.  

Израда српског националног програма 
претпоставља успостављање сагласности око 
суштинских државних и националних инте-
реса. Једно од питања од државног и нацио-

налног значаја треба да буде активна подр-
шка Србије опстанку и заштити српског на-
рода који живи у региону западног Балкана 
и у дијаспори.

Србија треба да успостави што јаче поли-
тичке, културне и привредне везе са српским 
народом изван Србије. Недостатак нацио-
налног програма јесте један од узрока кри-
зе идентитета и нестајања српског народа, 
његовог заостајања и сиромаштва.
 
2. ПАТРИОТИЗАМ 

Патриотизам као љубав према Србији и 
Републици Српској јесте легитимно право 
српског народа и у сагласности је са општим 
савременим вриједностима и начелима ме-
ђународног права. 

Патриотизам је и љубав према српском 
народу који живи изван граница Србије и 
Републике Српске и коме треба конкретним 
мјерама и активностима помоћи да опста-
не и сачува свој национални, вјерски и кул-
турни идентитет. 

Србија је као држава обавезна да се нор-
малним дипломатским путевима и средстви-
ма стара о заштити њихових националних, 
политичких и људских права. Васпитање 
младих у духу љубави према Србији и Ре-
публици Српској и српском народу који жи-
ви изван граница двије српске државе пред-
ставља основ националне политике Савеза 
Срба из региона. 

Српски патриотизам укључује поштова-
ње права националних мањина у Србији и 
народа који живе у региону западног Бал-
кана и шире. Такође, истинског национал-
ног патриотизма нема без стварне бриге за 
све оне који су на било који начин страдали 
бранећи српски народ. 

3.  ОЧУВАЊЕ  ТРАДИЦИЈЕ  И  
НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА
У основи дјеловања нашег народа мора 

бити политика националног идентитета за-
снована на важећим документима међуна-
родне заједнице. То претпоставља обнову и 
јачање националних културних институци-
ја, национално васпитање као дио образов-
ног процеса у предшколским установама, 
основној и средњој школи, истинито при-
казивање збивања из прошлости и садашњо-
сти, афирмисање припадника нашег народа 
који су чинили дјела од непролазне вријед-
ности, његовање сјећања на српске жртве и 
примјену уставног начела о ћирилици као 
националном писму. 

Такође, неопходно је да Србија конкрет-
ним мјерама и активностима помогне да 
српски народ који живи у региону западног 
Балкана и у дијаспори сачува свој национал-
ни и културни идентитет. Један од начина 
јесте да се на јавном сервису Радио-телеви-
зији Србије бар једном недјељно приказује 
емисија о Србима у региону.

Потребно је заштитити српске културно-
-историјске споменике, српска војничка гро-
бља и гробове српских жртава из свих рато-
ва који се налазе изван граница Републике 
Србије и Републике Српске. 

Сматрамо да градови и општине у Срби-
ји треба да сачувају од заборава знамените 
Србе који су родом или поријеклом из ре-
гиона на начин да се улице и тргове назо-
ву њиховим именима. Поред тога сматра-
мо да улице и тргове у Србији треба назва-
ти по именима српских мјеста и стратишта 
са простора бивше Југославије и других др-
жава региона.    

Залажемо се: 
– за ексхумацију из велебитских јама и 

других мјеста и достојанствену сахрану срп-
ских жртава из времена злочиначке Незави-
сне државе Хрватске. 

– за обиљежавање мјеста страдања Срба из 
времена злочиначке Независне државе Хр-
ватске и у оружаним сукобима током деведе-
сетих година на простору бивше Југославије. 

– да се у Београду изгради монументални 
споменик Србима који су страдали у оружа-
ним сукобима на простору бивше Југосла-
вије од 1990. године на даље. 

Српски народ у својој богатој истори-
ји има пуно блиставих примјера чојства 
и јунаштва, културних достигнућа који 
нашу традицију чине богатом и разви-
јеном. Не вријеђајући никога и не пот-
цијењујући ниједан народ афирмисаће-
мо и чувати наше националне традици-
је и обичаје засноване на темељима срп-
ског схватања правде, морала и слободе.  
Савет Срба из региона се залаже за осни-

вање Крајишког културног центра са ци-
љем очувања и афирмације крајишке кул-
туре, традиције и обичаја. 
 
4.  ПОДРШКА СРПСКОЈ  

ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ
Српска православна црква је најстарија ин-

ституција српског народа која је кроз исто-
рију чувала и сачувала његов идентитет и оп-
станак. Устројство Српске православне цркве 
обезбеђује духовно јединство српског народа 
на свим просторима гдје он живи. 

Српска православна црква има велику уло-
гу у духовној и моралној обнови српског на-
рода што је у складу са њеном хришћанском 
мисијом. Посебна подршка Српској право-
славној цркви потребна је у епархијама изван 
граница наше државе како би се сачувао на-
ционални идентитет српског народа у реги-
ону западног Балкана и у цијелој дијаспори. 

Неопходна је помоћ нашој Српској пра-
вославној цркви, посебно на подручју дана-
шње Хрватске и Босне и Херцеговине (Фе-
дерација БиХ) у изградњи и обнови објека-
та који су срушени или оштећени за врије-
ме злочиначке Независне државе Хрватске 
и у оружаним сукобима деведесетих година.   

5.  ЗАШТИТА ДЕЈТОНСКОГ СПОРАЗУМА И 
ПОДРШКА РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Очување и напредак Републике Српске је 

стратешки национални интерес Србије и срп-
ског народа. Залажемо се за досљедну при-
мјену Дејтонског споразума и Споразума о 
специјалним параленим везама Републике 
Србије и Републике Српске који омогућава 
развијање сарадње у областима привреде и 
коришћења привредних ресурса, науке и 
технологије, образовања, културе и спорта, 
здравства и социјалне политике, туризма и 
заштите околине, информисања и др. Један 
од стратешких циљева државне политике 
треба да буде развијање свестране економ-
ске, културне, научне, просвјетне, спортске 
и сваке друге сарадње између Републике Ср-
бије и Републике Српске.  

Република Српска је настала на идеји др-
жавнотворности, која је заснована на консти-
тутивности српског народа у БиХ и бившој 
Југославији. Од тренутка настанка Републике 
Српске 9. јануара 1992. године њени органи 
и институције уживали су пун унутрашњи и 
међународни субјективитет. Данас Републи-
ка Српска у демократски изграђеним инсти-
туцијама остварује сопствену законодавну, 
судску и извршну власт.

6.  ПОДРШКА ПРОТЈЕРАНИМ СРБИМА  
И СВИМ ДРУГИМ ОШТЕЋЕНИМ  
ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ ДА ОСТВАРЕ 
СВОЈА ИМОВИНСКА, СТЕЧЕНА  
И ДРУГА ПРАВА У ХРВАТСКОЈ,  
ФЕДЕРАЦИЈИ  БИХ И СЛОВЕНИЈИ 
Тражимо од Хрватске повратак заузете 

покретне и непокретне имовине; обнову, 
ратом и терористичким акцијама, униште-
не имовине у пређашње стање; правичну 
надокнаду за уништену, оштећену и неста-
лу покретну и непокретну имовину; повра-
так одузетог станарског права или правич-
ну новчану надокнаду, без икаквог условља-
вања и ограничавања; исте услове откупа за 
лица која су добила стан кроз тзв. Програм 
стамбеног збрињавања; повратак одузетог 
пољопривредног и шумског земљишта; ре-
визију проданих кућа преко хрватске Аген-
ције за промет некретнина путем двостру-
ких или лажних уговора; исплату доспјелих 
а неисплаћених пензија; признање комплет-
ног радног стажа до 1991. и конвалидацију 
радног стажа са признатим доприносима за 
период 1991–1995; исплату девизне и динар-
ске штедње; новчану накнаду за неучество-
вање у процесу приватизације.

Тражимо од Босне и Херцеговине повра-
так заузете покретне и непокретне имови-
не; обнову, ратом и терористичким акција-
ма, уништене имовине у пређашње стање; 
правичну надокнаду за уништену, оштећену 
и несталу покретну и непокретну имовину; 
повратак одузетог пољопривредног  и шум-
ског земљишта;

Тражимо од Словеније да врати станове 
прогнаним лицима над којима је постоја-
ло станарско право (дио лица је учествовао 
5–10 % са својим средствима у изградњи по-
менутих станова) и исплати девизну штедњу. 

Тражимо да државе насљеднице бивше 
Југославије реализују Анекс Г Бечког спо-
разума о сукцесији под називом Приватна 
својина и стечена права који је потврђен у 

парламентима држава насљедница бивше 
Југославије. У наведеном анексу се јасно ка-
же да ће свим грађанима и правним лици-
ма бити заштићена и враћена права која су 
имала на дан 31. 12. 1990. године а сви уго-
вори склопљени за вријеме рата, под при-
тисцима и пријетњама, биће проглашени 
ништавним. По међународном праву и по 
yставима држава насљедница бивше Југо-
славије међународни споразуми имају јачу 
правну снагу од домаћих закона. 

Савез Срба из региона се залаже за сази-
вање посебне сједнице Народне скупштине 
Републике Србије о избјеглим и прогнаним 
лицима. Послије завршене расправе усвојила 
би се Резолуција о поштовању људских права 
избјеглих и прогнаних лица и других оште-
ћених грађана у Хрватској БиХ и Словенији.  

7.  ПОДРШКА ПРОТЈЕРАНИМ  
СРБИМА КОЈИ СУ БЕСКУЋНИЦИ  
ИЛИ ЖИВЕ У ЛОШИМ УСЛОВИМА 
ДА РИЈЕШЕ СТАМБЕНО ПИТАЊЕ  
КАО ГЛАВНИ ПРЕДУСЛОВ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ У СРБИЈИ
Захтјевамо да надлежни државни орга-

ни, прије свега Комесаријат за избјеглице 
и миграције, одлучно и ефикасно крену у 
процес рјешавања стамбеног питања про-
гнаних Срба који су бескућници или живе 
у својим објектима који се налазе у веома 
лошем стању. 

Постоје четири модела рјешавања стам-
беног питања прогнаних Срба: 

– изградња станова, 
– куповина сеоских имања, 
– додјела монтажних кућа под условом да 

лице има плац са инфраструктуром 
– додјела пакета грађевинског материјала 

под условом да је започета изградња куће.  
Потребно је омогућити да све прогнанич-

ке породице које су рјешиле своје стамбе-
но питање путем средстава међународних 
организација добију право на откуп својих 
стамбених јединица према одредбама зако-
на о избјеглицама. 

8.  ПОДРШКА СРБИМА  
У ФЕДЕРАЦИЈИ  БИХ
Срби у Федерацији БиХ, као и Срби у Хр-

ватској, су грађани другог реда јер су дожи-
вјели етничко чишћење и велика страдања 
током деведесетих година.

Основни проблем је дискриминација у 
дијелу законодавства и од стране надлежних 
државних органа. Срби у Федерацији БиХ се 
налазе у веома тешком економском положа-
ју јер федералне власти не издвајају ни при-
ближно довољно средстава за обнову, а при-
сутна је опструкција при запошљавању Срба 
у органима управе и  у јавним предузећима. 

Млади Срби напуштају Федерацију БиХ 
у потрази за радним мјестима. Срба у вели-
ким градовима готово и нема и постоји ре-
ална опасност да српски народ нестане са 
тог подручја. 

Органи Федерације БиХ се оглушују о 
основне захтјеве Срба лишавајући их чак и 
адекватне законске и физичке заштите од на-
пада на националној основи којима су често 
и изложени. Питање положаја Срба у Феде-
рацији БиХ треба да се стави на ниво међу-
државних односа Србије и БиХ односно да 
буде у врху приоритета у разговорима Владе 
Србије о свим отвореним питањима са БиХ 
и Владом Федерације БиХ.

Веома важно је предузети конкретне еко-
номске мјере и активности да Срби остану 
већина у општинама Гламоч, Грахово, Др-
вар и Петровац односно да престане исеља-
вање младих и породица са малом дјецом. 

Такође, потребно је одлучно покренути 
питања пропорционалног запошљавања Срба 
у федералним институцијама. Веома је ва-
жно да се инсистира на извршењу Анекса 7 
Дејтонског споразума, који се односи на по-
вратак протјераних Срба у мјеста у којима 
су живјели до оружаних сукоба.  

9. ПОДРШКА СРБИМА У ХРВАТСКОЈ 
Срби у Хрватској, као и Срби у Федера-

цији БиХ, су грађани другог реда јер су до-
живјели етничко чишћење и велика страда-
ња током деведесетих година. 

Основни проблем је дискриминација у 
дијелу законодавства и од стране надлежних 
државних органа. Хрватска не поштује оба-
везе које је преузела потписивањем Уговора 
о приступању са Европском унијом крајем 
2011. године а које се односе на побољша-
ње положаја Срба, економски развој краји-
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шког подручја, спровођење Уставног закона 
о правима националних мањина и проце-
суирање свих злочинаца без обзира на на-
ционалну припадност. Хрватска не пошту-
је законске одредбе о равноправној употре-
би српског језика и ћирилице у општинама 
и градовима гдје је учешће Срба преко 1/3 
укупног становништва. 

Такође, Хрватска не поштује законске 
одредбе о пророционалном запошљавању 
Срба у градовима и општинама гдје је уче-
шће Срба преко 15 посто у становништву и 
у жупанијама гдје је учешће Срба преко 5 
посто у становништву.

Што се тиче економских односа добро 
је познато  да хрватски привредници имају 
слободан продор на српско тржиште и да то 
максимално користе. На другој страни си-
туација са пласирањем српских производа у 
Хрватску више је него поражавајућа. 

Због тога је потребно обезбедити проход-
ност за српски капитал у Хрватској како би 
се смањила велика несразмјера која посто-
ји у инвестиционим улагањима и омогући-
ло запошљавање тамошњих Срба чиме би 
се створио предуслов за њихов опстанак. 

Та проходност може се остварити једино 
на државном нивоу уз активан однос и инси-
стирање на политици реципроцитета са нај-
вишег државног и политичког нивоа Србије 
према Хрватскoj. 

10.  ПОДРШКА СРБИМА У ОСТАЛИМ  
ДРЖАВАМА РЕГИОНА  
(СЛОВЕНИЈА, ЦРНА ГОРА,  
МАКЕДОНИЈА И АЛБАНИЈА) 
Срби у Црној Гори – Српски језик, срп-

ска историја, српска књижевност и ћирилич-
но писмо готово су протјерани из наставе у 
основним и средњим школа, а свега седам 
посто Срба је запослено у јавној управи, иа-
ко Срби чине 30 посто становништва. 

У Црној Гори се води политика дискрими-
нације према Србима и покушаји асимила-
ције на највишем нивоу. Залажемо се за пуну 
заштиту српског језика и ћириличног писма 
као и одбрану свих политичких права Срба у 
Црној Гори. Залагаћемо се и за заштиту пра-
ва имовине српских грађана који у Црној Го-
ри посједују некретнине било да је ријеч о ку-
ћама, становима и викендицама или земљи-
штима наслијеђене од дједовине. Борићемо 
се и за заштиту имовине Српске православне 
цркве која је већ годинама на удару тзв. ЦПЦ. 

Срби у Словенији – Не постоји настава 
српског језика у словеначким школама јер 
словеначке власти одбијају да Србима при-
знају статус националне мањине иако чине 
највећу националну заједницу послије ве-
ћинског народа. 

С друге стране, Словенци у Републици 
Србији су признати као национална мањи-
на. Такође, Словенија није извршила одлу-
ку Европског суда за људска права из 2011. 
године да надокнади  штету „избрисаним  
грађанима. 

Залажемо се да се српској заједници при-
зна статус националне мањине, да се вра-
те одузети станови прогнаним Србима и да 
се новчано обештете „избрисани  грађани.  

Срби у Македонији – Постоји дискрими-
нација у образовању, науци, култури, инфор-
мисању и положају наше цркве. Образовање 
српске дјеце је отежано јер мали број њих 
стичу знање на матерњем језику. Књиге се 
штампају искључиво на македонском и ал-
банском језику.  Потребно је да се изврши 
већи утицај у борби за остварење права Ср-
ба, као и заштити људских права и имовине 
Српске православне цркве. 

Срби у Албанији – Према попису 2011. 
године Срба у Албанији има тек 155, али се 
процјењује да их има више око 30 000, нај-
више у Скадру и Фиеру. Током XX. вијека 
преко 100 000 Срба је нестало из матичних 
књига тако што су покрштавани и називани 
другим именима. 

Потребно је веће учешће у пружању помо-
ћи српској заједници у Албанији, посебно у 
области образовања и стицања српског држа-
вљанства. Залажемо се да се Србима призна 
статус националне мањине и да им се омо-
гући да  врате српска имена и презимена.

11.  СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА АКТИВНО  
УЧЕШЋЕ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ  
У ПОЛИТИЧКОМ И ПРИВРЕДНОМ  
ЖИВОТУ МАТИЦЕ
Сматрамо да држава мора да води рачуна 

о дијаспори која живи у Европи, Америци, 
Аустралији и на другим континетима. Због 

тога је потребно да се утврди њихов број, 
мјесто гдје живе и послови којима се баве. 
Такође, потребно је да се нашим људима ко-
ји живе у иностранству омогући да утичу на 
догађаје у матици и да се искористи њихово 
знање и искуство у циљу економског и дру-
штевног напретка Србије. 

Због тога треба створити услове за стално 
јачање веза између дијаспоре и матице јер 
је једини начин да припадници српске дија-
споре буду нераздвојни дио Србије. 

Такође, потребно је да држава активно 
помогне очување српског културног, вјер-
ског и националног идентитета кроз учење, 
чување и његовање српског језика и ћири-
личног писма. 
 
12.  КОСОВО  И  МЕТОХИЈА КАО  

САСТАВНИ И НЕОТУЂИВИ 
ДИО СРБИЈЕ
Савез Срба из региона  не признаје јед-

нострано проглашену независност Косова 
и противправну сецесију јужне српске по-
крајине. Тим поступком је на најгрубљи на-
чин прекршена Повеља Уједињених нација, 
Резолуција 1244 и Завршни хелсиншки акт. 

Србија никада не сме добровољно да се 
одрекне дијела своје територије који је мjе-
сто постанка њеног државног и национал-
ног идентитета и духовности. Косовски за-
вjет је саставни дио идентитета српског на-
рода дајући му снаге и истрајности да пре-
вазиђе најтеже тренутке у својој историји. 

Ослобођење српског народа од вjековног 
ропства и стварање модерне српске државе 
је утемељено на косовском завјету. За Савез 
Срба из региона Косово и Метохија јесте и би-
ће увијек саставни и неотуђиви дио Србије. 

У овом тренутку Србија не врши ефектив-
ну власт над Косовом и Метохијом због непо-
вољних међународних околности, али дубо-
ко вјерујемо да ће у будућности доћи до по-
зитивих промјена у међународној заједници.
 
13. ВЛАДАВИНА ПРАВА

У сталној борби за слободу наш народ је 
отворено и искрено усвојио идеје о правној 
држави и владавини права. Због тога морамо 
градити правну државу и спријечити сваки 
покушај понашања којим се крше људска и 
грађанска права. Владавина права мора да 
обезбједи једнакост грађана пред законом 
и санкције за све обике злоупотреба моћи. 

Залажемо се за свеобухватну примјену 
антикорупцијских закона на све субјекте ко-
рупције, почевши од највиших органа вла-
сти до најнижих, парламентарни надзор над 
њиховим спровођењем, континуирано вред-
новање постигнутих резултата и стално уна-
пређивање метода борбе против корупције 
и криминала, сарадњу цивилног друштва, 
медија и грађана. 

Борићемо се за сузбијање свих облика 
дискриминације која представља неједна-
ко поступање у односу на лица међу који-
ма постоје расне, националне, вјерске, пол-
не, имовинске или било које друге разлике. 

Често постоји фактичка друштвена дис-
криминација која се врши не само у оној 
области која није правно регулисана него 
и у оној која је противна правним прописи-
ма. Сматрамо да сваки човјек треба да ужи-
ва права и слободе без дискриминације по 
било ком основу чиме би била обезбеђена 
потпуна равноправност свих грађана. 
 
14. ДЕМОГРАФСКА ОБНОВА СРБИЈЕ

Демографска обнова Србије предста-
вља један од најпречих циљева и кључни 
предуслов националне и државне страте-
гије. Расту становништва треба да допри-
несе политика равномјерног регионалног 
развоја Републике Србије а посебно убр-
зани развој заосталих и демографски опу-
стјелих подручја. 

Савез Срба из региона залаже се за подсти-
цајне економске, пореске и социјалне мјере 
са посебним третманом породица са троје 
и више дјеце. Родитељу који жели да се ис-
кључиво посвети породици треба обезбједи-
ти пореске олакшице на породична прима-
ња, тако да и од рада у породици има зараду.

Ово је веома важно са становишта одгаја-
ња дјеце али и са психолошког становишта 
како се родитељ који не ради на тржишту 
него је посвећен породичним обавезама не 
би осјећао обезвријеђен у друштву.  

Савез Срба из региона сматра да породи-
ца као основна ћелија друштва треба да има 
најважнију улогу у животу сваког појединца 
али и српског друштва у цjелини. Сматра-

мо да у условима демографске угрожено-
сти, породица формирана на хришћанским 
начелима и моралу може да одигра важну 
улогу у борби против бијеле куге и обнови 
српског народа.
 
15.  ЕКОНОМСКИ РАЗВИЈЕНА И  

СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНА  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
У Савезу Срба из региона сматрамо да без 

економских слобода и материјалне сигур-
ности не може бити елементарних људских 
права. Реална економска политика треба да 
буде усмјерна на развој приватног преду-
зетништва и јавно-приватног партнерства. 

Темељ укупног привредног развоја тре-
ба да буду енергетика, прерађивачка инду-
стрија, пољопривреда и сектор услуга. Плод-
но земљиште представља озбиљно природно 
богатство које се већински налази у својини 
државе или њених грађана што омогућава 
велику развојну шансу. Развој свих дијелова 
Републике Србије морају бити основа еко-
номске и инвестиционе полиитке.

Економска политика мора бити прилаго-
ђена принципима друштвене солидарности 
и социјалне правде. Циљ је да се свим гра-
ђанима омогући достојан живот, запослење, 
социјална и здравствена заштита.

Социјална компонента Савеза Срба из 
региона произлази из солидарности прои-
стекле из хришћанске традиције и из идеја 
и осјећаја доброте и бриге за ближњега. Тре-
ба да покажемо спремност и одговорност да 
помогнемо људима у невољи. 
 
16. ВОЈНА НЕУТРАЛНОСТ

Савез Срба из региона залаже се за поли-
тику војне неутралности јер представља ре-
алност на овом простору. 

Војна неутралност смањује могућност 
ратних сукоба и спречава да Срби ратују и 
гину на страним ратиштима широм свије-
та за туђе војне и геостратешке интересе. 

Истовремено, изражавамо спремност за 
цивилно учешће у мировним мисијама Ује-
дињених нација и међународну сарадњу на 
пољу изградње мира у свијету. 

Савез Срба из региона је против тога да Ре-
публика Србија постане дио НАТО-а.  Сма-
трамо да је важно борити се за међународ-
но признање неутралности по узору на Ау-
стрију и Швајцарску. 

Међутим, Савез Срба из региона као истин-
ска демократска и народна организација 
пристаје на могућност референдума на ко-
јем би грађани Републике Србије дали свој 
став о овако важном питању. Овај референ-
дум би био обавезујући за све институције 
Републике Србије.  
 
17. И ЕВРОПСКА УНИЈА И РУСИЈА 

Савез Срба из региона сматра да повратак од-
узетих имовинских, стечених и других права 
протјераних Срба, као и побољшање положаја 
Срба у Хрватској, Федерацији БиХ, Словенији, 
Црног Гори, Македонији и Албанији није мо-
гуће без добрих односа са Европском унијом. 
Србија ће, као чланица Европске уније, има-
ти веће могућности, да се бори за поштовање 
људских права Срба у региону.  

Ако је Србија против уласка у Европску 
унију онда не постоји механизам да се по-
крене рјешавање бројних проблема про-
тјераних Срба и Срба који живе у региону. 

Србија ван ЕУ има мање шанси да заштити 
своје државне и националне интересе, међу 
којима је и заштита права Срба у региону.

Савез Срба из региона сматра контрапро-
дуктивним и вјештачким покушај да се Ср-
бија стави пред избор или Русија или Европ-
ска унија, јер је национални интерес Србије 
развој добрих односа и са истоком и са запа-
дом без наметања услова и стварања сукоба. 

Србија треба да води политику најбољих од-
носа са Русијом и одлучно се супростави сва-
ком захтјеву појединих центара моћи у Европ-
ској унији и шире да уведе санкције Русији. 

Важно је нагласити да Русија, има тијесну 
и разгранату сарадњу са ЕУ што потврђују 
редовне сједницe посебног органа тј. стал-
ног Савjета за сарадњу Русије и ЕУ, на ми-
нистарском нивоу два пута годишње. Руси-
ја је једина земља која има такав формат да 
сваких шест мjесеци одржава састанак са ЕУ.

18.  ОСУДА СВИХ ЗЛОЧИНА И  
РАСВЕТЉАВАЊЕ СУДБИНЕ  
НЕСТАЛИХ ЛИЦА
Ниједан злочин никада не застаријева 

нити смије бити заборављен. 

Некажњени злочини подстичу на нове 
зличине, па је обавеза сваког одговорног ли-
ца да се бори да спријечи злочин а уколико 
се злочин догоди – да прогони злочинце. Ве-
ома је важно да при осуди злочина не пра-
вимо разлике по мјесту злочина и припад-
ности жртве или злочинца. 

Сваки злочин мора бити утврђен и инди-
видуализован. Неприхватљиво је заговара-
ње колективне одоворности. Осуђујемо за-
борав злочина и залажемо се да се одаје по-
част жртвама свих облика терора вршеног 
над нашим народом. 

Тражимо да правосуђе у Хрватској и Бо-
сни и Херцеговини (Федерација БиХ) про-
цесуира све ратне злочине, укључујући и 
оне почињене над српским цивилима и вој-
ницима. Очекујемо да Тужилаштво за рат-
не злочине Републике Србије почне актив-
но да ради на кажњавању злочинаца из реда 
хрватског, бошњачког и албанског народа. 

Расветљавање питања несталих лица је 
цилилизацијско и хуманитарно питање. За-
лажемо се да се досљедно реализује Декла-
рација о несталим лицима, који су августа 
2014. године у Мостару потписали предсјед-
ници Србије, Хрватске и Црне Горе и пред-
сједавајући Предсједништва БиХ а чији је 
циљ да подстакне процес проналажења не-
сталих лица у региону и дефинише одго-
ворност и улогу држава у рјешавању тог 
болног питања.

Овим документом државе су потврдиле 
преданост рјешавању питања несталих ли-
ца као једног од предуслова да се обезбеди 
трајни мир и унапреди међусобна сарадња. 
Залажемо се да Србија учини све што је у 
њеној моћи да се што прије пронађу неста-
ла лица и њихови посмртни остаци преда-
ју породицама и достојно сахране у складу 
са обичајима.   

19.  ПОДРШКА ПРИПАДНИЦИМА  
БИВШЕ ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ  
СРПСКЕ КРАЈИНЕ ДА ИМ  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРИЗНА  
УЧЕШЋЕ У РАТУ ПОСЛИЈЕ  
27. АПРИЛА 1992. ГОДИНЕ  
ТЈ. КАДА ЈЕ ОСНОВАНА САВЕЗНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА   
Тражимо да се у Скупштини Србије усво-

ји  Закон о правима бораца, војних инвалида, 
цивилних инвалида рата и чланова њихових 
породица којим ће, између осталог, десети-
нама хиљада припадника бивше Војске Ре-
публике Српске Крајине бити признато уче-
шће у рату у двоструком трајању послије 27. 
априла 1992. године тј. када је основана Са-
везна Република Југославија. 

Важно је нагласити да је Србија призна-
ла учешће у рату до 1995. године у двостру-
ком трајању хиљадама крајишких официра 
и подофицира који су били припадници бив-
ше ЈНА, као и да је признала статус ратног 
војног инвалида дијелу припадника бивше 
Војске РСК који су рањени послије 27. апри-
ла 1992. године. 

На тај начин Србија би исправила дугого-
дишњу неправду према Крајишницима који 
су једина категорија бораца на подручју бив-
ше Југославије којој није признат ратни стаж.           

20.  ПОДРШКА РЈЕШАВАЊУ   
ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ,  
КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ  
ПРОБЛЕМА ГРАЂАНА КОЈИ ЖИВЕ 
У ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉИМА
Залажемо се да рјешавање неријешених 

имовинско-правних односа у приградским 
насељима која су изграђена без грађевин-
ске дозволе буде једно од приоритета ло-
калних власти. 

То би омогућило грађанима да се упишу 
у катастар непокретности и коначно постану 
власници својих кућа и пословних објеката 
и у формално-правном погледу. 

Такође, тиме би се створило подстицајно 
окружење који би убрзало развој привред-
них и других активности. 

Потребно је предузети конкретне мјере 
и активности да се у оним насељима, гдје 
то још није урађено, изгради канализацио-
на мрежа, електрификација, јавна расвјета, 
уради асфалтирање путева и тротоари, уве-
ду линије јавног превоза, изграде вртићи, 
основне школе, спортска игралишта, домо-
ви културе за одржавање трибина, књижев-
них вечери, наступе и вјежбање фолклорних 
друштава и пјевачких група и др. 

     
  У Београду, 5. децембар 2015. године
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ОСМО ГЛАМОЧКО ВЕЧЕ У НОВОМ САДУ

13.11. 2015. Завичајно удружење Гламочко коло је у хотелу Нови Сад’ 
уприличило дружење земљака. Вече је имала полудонаторски карактер за 
обнову четврте, најстарије цркве у Гламочком пољу- Вагањске, у част Св. 
апостола Петра и Павла.  У културно-умјетнички дијелу наступили су  играчи 
КУД-а Свети Сава’ из Каћа, са свјетски признатом кореографијом Гламочко 
глуво коло’. Новоизабрани предсједник удружења, др Милош Радумило, 
поздравио је госте  и укратко изнио планове удружења за наредни период.  
Замјеник градоначелника Новог Сада, Борко Илић, који је гламочки унук 
по мајчиној линији, у свом обраћању, обојио је завичајност са генском 
припадношћу. Представљена је и фото монографија Гламоча, на српском 
и енглеском, од 260 страна, коаутора мр Синише Шолака и Рајка Паштара. 
 РАНКА СРДИЋ МИЛИЋ

ВЕЧЕ ГОСПИЋАНА У БЕОГРАДУ

7.11. 2015.  У ресторану Сава Центра 
на Новом Београду одржано је Вече 
Госпићана, које је по други пут у 
Београду организовало Удружење 
Госпићана Никола Тесла из Београда. 
У програмском – формалном делу 
вечери, који је водила Биљана 
Ђорђић, након што је све присутне 
поздравио председник овог Удружења, 
Милан - Мишо Судар, могле су се 
чути речи књижевника и песме из 
Лике. У хуманитарној акцији током 
вечери прикупљено је 42.200,00 дин за 
операцију Михајла Тонковића, родом 
из Коренице, а хитно му је потребна 
трансплатација оба бубрега.

ВЕЧЕ ДОЊОВАКУФЉАНА У НОВОМ САДУ

7.11. 2015. У ресторану Аласка Барка у Новом Саду одржано је пето 
традиционално вече Срба Доњовакуфљана. Организатор дружења било 
је Удружење Срба Доњовакуфљана које је основано 2011. године с 
циљем његовања културе, традиције и обичаја родног краја. Присутнима 
су се обратили предсједник Удружења Душко Ћутило, члан Градског 
вијећа Новог Сада Владимир Стојковић, свештеник Славко и замјеник 
предсједника Одбора за дијаспору и Србе у региону у Скупштини 
Србије Миодраг Линта. Он је у свом обраћању присутнима истакао 
да је Хрватска војска са јединицама Армије БиХ и ХВО 1995. године 
протјерала српско становниптво из 13 западнокрајишких општина међу 
којима и из општине Доњи Вакуф (назив Србобран до 1995. године). 
Садашње  процјене броја становника показују да у Доњем Вакуфу живи 
14 000 (или 99%) Бошњака и свега 80-так (или 0,5%) Срба.

ПЕТРОВЧАНИ ПРОСЛАВИЛИ СВЕТОГ ЛУКУ

31.10. 2015.  Завичајно удружење Петровчана у Новом Саду прославило је 
славу Светог Луку у простору  "Мастер центра" на Новосадском сајму. Шести 
сабор окупио је око 600 Петровчана и њихових пријатеља.  
- Морамо вјеровати да ће побједити. Нити може вјера без тежње нити 
тежња без вјере.То су темељи сваког удружења уз оплемењивање 
духа млађих генерација- поручио је предсједник удружења Мирко 
Мајсторовић. Пригодним програмом обиљежена је и 100-годишњица од 
рођења писца Бранка Ћопића. 

ВЕЧЕ МЕДЉАНАЦА У НОВОМ САДУ

14.11. 2015. - У ресторану Милказа у Новом Саду одржано је 
традиционално вече Медљанаца тј. Срба који су родом и поријеклом 
из села Медна, општина Мркоњић Град. Организатор дружења било 
је Удружење Димитор које је основано 2003. године с циљем његовања 
културе, традиције и обичаја родног краја. Присутнима су се обратили 
предсједник Удружења Медљанаца Димитор Славко Пекез, секретар 
Удружења Неђо Пекез, свештеник Предраг Азап и замјеник предсједника 
Одбора за дијаспору и Србе у региону у Скупштини Србије Миодраг 
Линта.  Медна је насељено мјесто у општини Мркоњић Град које припада 
ентитету Република Српска. Према попису становништва из 1991. у 
насељу је живјело 791 становника, од чега 786 српске националности, а 
сада живи свега око 150 лица старије животне доби. 

„
Умијте душу 
праштањем, тијело 
миром и кајањем, 
срце пустите да 
гори као кандило; 
радошћу прекријте 
лице

ХЕРЦЕГОВАЧКА АКАДЕМИЈА - ДОНАТОРСКИ СКУП ПОСВЕЋЕН ОБНОВИ ХРАМА ВАСКРСЕЊА

Приложено 7.000€ за обнову 
мученичких Пребиловаца
У Коларчевој задужбини 

у Београду одржана је 
Херцеговачка академи-

ја –донаторски скуп посвећен 
обнови Храма Христовог Ва-
скрсења у Пребиловцима на 
којем је само од продатих ка-
рата (776 карата) прикупље-
но 602 800 динара (око 5 000 
евра). Од добровољних при-
лога прикупљено је још 2 180 
евра, што је највећи износ от-
како је покренута акција По-
дигнимо Пребиловце.

Неколико дана пред, сасвим 
сигурно, историјски 8. јун 2015. 
г. није било могуће купити кар-
ту. Поред Херцеговаца, који 
живе и раде у Београду, за ову 
прилику у српску престоницу 
дошли су земљаци из разних 
крајева свијета. Присуствују-
ћи свечаном скупу посебну ра-
дост приредила су Пребилов-
чани који су дошли заједно са 
пребиловачким парохом, оцем 
Марком Гојачићем.

Да је Херцеговачка акаде-
мија, коју су организовала хер-
цеговачка удружења у Србији 
и Савез гуслара Србије, на ини-
цијативу потпредсједника ко-

ординационог одбора Светоза-
ра Црногорца, догађај од по-
себног националног значаја 
потврдило је присуство вели-
ког броја личности из поли-
тичког и друштвеног живота.

Својим присуством Акаде-
мију су увеличали: предсјед-
ник РС Милорад Додик; леген-
дарни српски спортисти Вла-
димир Грбић и Дејан Бодиро-
га; глумац и редитељ Драган 
Бјелогрлић; народни посланик 
у Скупштини Србије Миодраг 
Линта и народни посланици 
из РС: Лука Петровић, Ненад 
Стевандић и Дарко Бањац, 
академик Часлав Оцић, Пре-
драг Ристић, аутор пројекта по 
коме је прављен Храм Васкре-
сења у Пребиловцима,Млађан 
Цицовић, директор Представ-
ништва РС у Београду. 

На почетку програма 
скуп је благословио влади-
ка Григорије. Поздрављају-
ћи присутног предсједника 
РС Милорада Додика, вла-
дика је напоменуо да је Вла-
да РС највећи ктирор Хра-
ма Христовог Васкресења у 
Пребиловцима.

Владика је у малој посла-
ници упутио јасну поруку 
свим православним вјерни-
цима:

„Позивамо вас да  на пра-
зник освећења и прославље-
ња ових светих страдалника 
дођете као на празник Васкр-
сења. Обуците се свечано; пје-
ваћемо побједи, неће то бити 
опијело. Дођите ма гдје да сте 
и ма колико далеко били, че-
каће вас они, мученици пре-
биловачки. А са њима чекаће 
вас и сам Христос. Зато умиј-
те душу праштањем, тијело 
миром и кајањем, срце пусти-

те да гори као кандило; радо-
шћу прекријте лице. Дођите у 
Пребиловце јер боље је бити 
потомак убијеног него убице. 
То што смо чекали, збило се: 
побједа правде и живота, јер 
срамота је бити не убијени, 
већ убица. Стога нам је боље, 
браћо, да се огријемо на огњи-
шту славе и страдања неголи 
да цијели свијет задобијемо, 
души својој наудивши. Молим 
вас кољенопреклоно обуците 
се у радост и у бијело. Имајте 
добру вољу и хтјење, дођите у 
Пребиловце да славимо живот 
и Васкрсење!’’

Потом се присутнима 
обратио предсједник РС Ми-
лорад Додик:

„Подигли смо овај Храм да 
више никад не буде рушен. Ве-
ома сам поносан што ћемо мо-
ћи заједно да се нађемо код 
Храма 8. августа и да пошаље-
мо снажну поруку да смо ту, да 
чак и ако нас убијају два пута 
да нас не могу убити.’’

Предсједник Додик је иста-
као да су институције Српске 
од почетка подржале иници-
јативу за обнову храма, као и 
огромну енергију коју су у то-
ме показали Српска православ-
на црква и владика Григорије.

„Морамо чувати успоме-
ну на наше жртве, борити се 
за наш језик и писмо увијек 
бити спремни, да будемо оно 
што јесмо. Ми смо Срби, гдје 
год били.’’, закључио је пред-
сједник РС.

Потпредсједник Српске 
академије наука и умјетности 
Љубомир Максимовић рекао 
је да је страдање Срба у БиХ 
1941–1945. године било вели-
ка трагедија српског народа:

„Част ми је да будем на ме-
сту на којем се клањам жр-
твама. Остаје трајна обавеза 
да сачувамо успомену на њи-
хова страдања.’’,  поручио је 
Максимовић.

ЗАВИЧАЈНИ ДАНИ У СУБОТИЦИ 

Бећковић: Потомак сам  
избјегличке породице

15. ЗАВИЧАЈНИ ЗБОР УДРУЖЕЊА ,,МАЊАЧА’’ 

Косидба у Буковцу

Вишедневна манифестаци-
јама Завичајни дани у Су-

ботици понудила је заинте-
ресованим грађанима више 
од тридесет сати разноврсних 
фолклорних и забавних про-
грама. Савез српских удруже-
ња сјевернобачког округа на 
челу са Сашом Граворцем су 
, као организатори били вео-
ма задовољни посјетом и де-
шавањима одржаним у скло-
пу ове манифестације. Ипак, 
највеће интересовање изазвао 
је Матија Бећковић. Свечана 
сала Велике вијећнице у Субо-
тици била је тијесна за све оне 
који су дошли да слушају дје-
ла барда писане ријечи, саку-
пљена у антологију Тако је го-
ворио Матија, а нису изоста-
ле ни познате поеме Вера Па-
влодољска и Ћераћемо се још.

„И сам са потомак избје-
гличке породице и досеље-
ника. Мој дједа Миладин, 
добровољац, дошао је после 
Првог свјетског рата у Ка-
њижу. Отац ми је био офи-
цир гарнизона у Сенти. До-
бровољци и досељеници су се 
сви познавали, осјећали су се 

као сродници и то је био про-
блем када су се дјевојке уда-
вале, јер су све момке осје-
ћале као своју браћу.’’, под-
сјетио је Бећковић.

„Драго ми је да је још уви-
јек код Срба сачувана тради-
ција, да слушају своје пјесни-
ке и то када је вријеме пое-
зије и пјесника прошло. Они 
долазе мислећи да се ту ра-
ди о њиховој судбини, иако 
неће о томе ништа чути сем 
свог матерњег језика и ње-
говог сазвучја и сатрептаја.’’

Након дугог низа година, 
група Легенде поново је сви-
рала за Суботичане на отво-
реном простору, а њихов звук 
привукао је више хиљада гра-
ђана.

На падинама Фрушке горе, 
у организацији  Завичај-

ног удружења Мањача из Бу-
ковца,  ове године, 20. јуна, 
одржан је 15. по реду, Зави-
чајни збор, са свим елемен-
тима традиције Срба запад-
ног етничког простора. Да је 
намјера испунила очекивања 
свједочи присуство преко 6 
000 посјетилаца, љубитеља 
народног духа и предачког 
завјештања. 

Први се скупу, обратио 
Милош Вучевић, градоначел-
ник Новог Сада поручивши 
домаћинима да поносно де-
монстрирају своју културу и 
традицију и да су доказаном 
марљивошћу и квалитетом 
добродошли на просторе Но-
вог Сада и околине. 

На крају је предсједнику 
ЗУ Мањача, Радомиру Лука-
чу, видно расположеном због 
пуног ефекта замисли, прео-
стало да се само захвали сви-
ма присутним и најави још 
топлију добродошлицу на-
редне године.

  Ређали су се КУД-ови  Пе-
тар  1. Карађорђевић- Мрко-
њић Град,  Свети Сава – Каћ, 
,,Сана’’ – Стара Пазова, Под-

грмеч – Житиште и домаћи 
,,Милица Стојадиновић Срп-
киња’’ – Буковац. Пјесници - 
књижевници Милош Иветић, 
Раде Кнежевић и Ранка Ср-
дић Милић. Народни гуслари, 
отац и син, Љубомир и Ђорђе 
Павловић из Куле (родом са 
Купреса) и доајен гусларства, 
Невесињац, Војин Радојичић. 

Од 17 часова одвијало се 
такмичење у косидби. Пра-
ва атракција за присутне. На 
16 поља од по 150 квадрата 
мјеста су заузели, уз бивше 
освајаче Рајца, Словеније, 
Прве косе Грмеча, Балкане, 
и ,остали, тренутно најистак-
нутији мајстори косе. 

Побједио је, ко би дру-
ги, него Милорад Сладоје-
вић Ђели, који својим умје-
ћем и даром од Бога, преко 
двије деценије проноси сла-
ву Мркоњић Града и гласа о 
добрим косцима и ковачима. 
Други је био, за нијансу иза, 
Мирко Кецман из Босанског 
Петровца. Момак чија ера ће 
још дуго трајати по приказа-
ном на терену, задњих годи-
на. А трећи, по бодовању жи-
рија, је Вук Вучинић из Чач-
ка.  РАНКА СРДИЋ МИЛИЋ



ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА САБОРОВАЊЕ  15

У највећем избјегличком 
земунском насељу Бу-
сије, на Свјетски дан 

избјеглица, одржана је ма-
нифестација Шести кра-
јишки откос, чији је циљ 
очување крајишке тра-
диције и културе.

У спортско-култур-
ној манифестацији, коју 
је организовала Коали-
ција удружења избјеглица 
на челу са Миодрагом Лин-
том, учествовали су мини-
стри за рад и одбрану Алек-
сандар Вулин и Братислав Га-
шић који су послије обраћа-
ња окупљеним грађанима и 
сами учествовали у кошењу.

Миодраг Линта рекао је да 
је манифестација симбол Ср-
ба западно од Дрине и Дунава, 
наводећи да су протјерани Ср-
би дали значајан допринос ра-
звоју српског друштва у мно-
гим областима.

Наводећи да у Србији по-
ла милиона избјеглих, Линта 
је рекао да је више од 300 000 
њих протјерано из Хрватске, 
више од 200 000 из БиХ, као 
и 200 000 интерно расељених 
са КиМ.Укупно је из Хрватске 
протјерано 500 000 Срба, та-
кође са простора Федерације 
БиХ је протјерано близу пола 
милиона Срба.

Миодраг Линта је дао и ја-
сну поруку комшијама.

- Док год се не ријеше 
проблеми избјеглица, те-
шко да можемо говорити о 
“добросусједским” односима 
и помирењу. Наш захтјев је 
само да се поштују основна 
људска права.

Изасланик предсједника 

владе Александра Вучића, ми-
нистар одбране Гашић, пренио 
је окупљенима поздраве пре-
мијера и пожелио им да ви-

ше никада српски народ не 
прође кроз голготу, кроз ко-
ју је прошао.

Он је пожелио да се 
врате на њихове ливаде, 
али и да буду сложни и да 
се окупе око владе Срби-

је и помогну Вучићу у из-
градни уређене, срећне и 

модерне Србије у ЕУ.
Изасланик предсједника 

Србије Недељко Тењовић ре-
као је да нема важнијег за-
датка од очувања наше исто-
рије, традиције и обичаја.

“Хвала што сте чувари на-
ше прошлости и што чува-
те од заборава наше српско 
биће”, поручио је Теновић.

Миленко Ристић, изасла-
ник председавајућег Пред-

седништва БиХ Младена 
Иванића, рекао је да је да-
нашња манифестација зна-
чајна за његовање и очува-
ње традиције и обичаја и по-
ручио да се крајишки Срби 
никада неће одрећи основ-
них људских права, обичаја 
и традиције.

Наводећи да су крајишки 
Срби у Србију пренијели пла-
мен традиције, Ристић је ре-
као да манифестацијом у том 
избјегличком насељу потвр-
ђују да неће заборавити ко су 
и одакле су и да ће његовати 
традицију.

Замјеник предсједника оп-
штине Земун Дамир Коваче-
вић рекао је да је Земун при-
мио највећи број избјеглица из 
Српске Крајине када су нељу-
ди протјерали људе наводећи 
да је и сам један од њих.

Комесар за избјеглице и 
миграције Владимир Цуцић 
рекао је да не воли овај дан, 
Свјетски дан избјеглица, јер 
га подсјећа на колоне и све 
што смо прошли, али да ма-
нифестација охрабрује да 
гледамо срећну будућност.

Прије отварања манифе-
стације, служен је помен по-
страдалим Србима у Цркви 
Светог Ћирила и Методија, 
положен вјенац на споменик 
страдалим Србима и одата 
пошта минутом ћутања.

Вулин: Говор нам је другачији, али смо једно 

Говорећи о спортско-културној манифестацији Шести крајишки 
откос, у којој је учествовао, Вулин каже да Србија воли такве 
манифестације и своју различитост у оквиру српског народа.
“Ми волимо када се разликујемо по говору, по поријеклу, по 
традицији, по култури, а сви смо једно. Ово је начин да се 
избјегли и протјерани не осјећају ни избјегло ни протјерано, већ 
да буду дио свог народа, као што они јесу”, рекао је министар.
Вулин каже да су крајишки Срби донијели у Србију своју културу, 
обичаје, вриједности, храброст и да то Србија цијени, а данашња 
манифестација је начин да се то покаже.

Поред више од хиљаду 
окупљених Срба, прете-

жно избјеглица из Хрватске 
и БиХ, присуствовало је 30. 
маја Сабору  "Крушедолска 
звона", а међу њима је био и и 
предсједник Републике Срп-
ске Милорад Додик.

Његов говор дочекан је 
овацијама, а Додик је посеб-
но истакао да оваква окупљања 
представљају поруку да је срп-
ски народ спреман да одбра-
ни своје основне вриједности.  

- Основна борба српског на-
рода данас је борба за нацио-
нални идентитет. Нас вријеђа 
када кажу у БиХ да смо ми бо-
сански Срби. То је увреда, јер 
нисмо ми никакви босански 
Срби! Ми смо дио једног ве-
ликог и часног српског народа. 
Коначно би то морали прихва-
тити у БиХ, али и у иностран-
ству и схватити да нисмо ни-
какви Босанци већ Срби и да је 
наша држава Република Срп-
ска –истакао је Додик.

Додик је посебно нагласио 

да  је само јака Србија гарант 
српске стабилности, ма гдје 
Срби живјели, а захвалио је и 
држави Србији што је увијек 
била спремна да страдалнике 
Србе са различитих просто-
ра прими и да им уточиште.

- Хрватска треба да преста-
не са слављењем злочиначке 
акције "Олуја“ када су хрватске 
снаге истјерали 280.000 својих 
држављана и збрисали преко 
пет вијекова српске истори-

је у Далмацији, Лици, Славо-
нији, Банији и Кордуну -  ре-
кла је Санда Рашковић - Ивић, 
предсједница ДСС-а.

У културно-умјетничком 
дијелу манифестације, од 
друштава са простора где жи-
ве Срби на територије бивше 
СФРЈ, посебно је поздравље-
но Српско културно-умјет-
ничко друштво из Куманова.

Свесрпски сабор су органи-
зовали Асоцијација избеглич-
ких и других удружења Срба из 
Хрватске, Завичајни клуб "Сла-
вонија" и Епархија сремска, уз 
благослов владике сремског Ва-
силија, а подржало га је Пред-
ставништво Републике Српске 
у Србији. Ове године је посебно 
обиљежено 20 година од прого-
на Срба из Хрватске и седам де-
ценија побједе над фашизмом. 

Српском сабору је прису-
ствовао и народни посланик 
Миодраг Линта, потпредсјед-
ник Одбора за дијаспору и 
Србе у региону у Скупшти-
ни Србије. 

У МАНАСТИРУ КРУШЕДОЛ ОДРЖАН ЈЕ ДЕВЕТИ КРАЈИШКИ ЦРКВЕНО-НАРОДНИ СВЕСРПСКИ САБОР "КРУШЕДОЛСКА ЗВОНА"

Додик: Увреда је кад кажу да смо босански Срби!

„
Ми смо дио једног 
великог и часног 
српског народа.  
Ми смо Срби, а  
наша држава 
 је Република Српска

500
хиљада Срба протјерано је 

из Хрватске, такође 500 000 
протјераних Срба из Федерације 

БиХ, и 200 000 протјераних 
интерно расељених лица  

 са КиМ

OДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ ШЕСТИ КРАЈИШКИ ОТКОС У ЗЕМУНСКОМ НАСЕЉУ БУСИЈЕ 

Да се српска голгота више 
никоме никада  не понови

ДРУЖЕЊЕ  БАНИЈАЦА У БЕОГРАДУ

14.11. 2015. - У организацији "Завичајног удружења Банијаца, 
потомака и пријатеља Баније" Београд, у суботу 14. новембра 
организовано је дружење Банијаца, популарно Банијско вече. 
Госте су забављали "Момо и Додир", женска и мушка пјевачка група 
"Удружења Банијаца" али и сами гости који су пјевали старе банијске 
пјесме и ојкаче. Плесало се, играло коло, дрмеш, пјевало се и веселило 
до касно у ноћ. Предсједник УО "Удружења Банијаца", Мирослав 
Ковјанић, захвалио се својим драгим Банијцима, гостима и пријатељима 
Баније , на овако дивној вечери.
"То не само да је било вече игре, пјесме, весеља, већ и вече нашег 
јединства, жеље да се што прије окупимо у још већем броју и самим 
тим показујемо нашу снагу, нашу младост, да и наша дјеца никад не 
забораве своје коријене, ђедовину тј. нашу драгу Банију. Још једном 
велико ХВАЛА!" - истакао је Ковјанић. Међу гостима је, између осталих, 
био присутан и народни посланик Миодраг Линта

ПРАВОСЛАВНИ ИЗВОРИ У ЖИТИШТУ

5.12. 2015. У организaцији Завичајног удружења за његовање културе и 
традиције крајишких Срба Подгрмеч у Великој сали зграде општине Житиште 
одржана је, по девети пут, традиционална етнолошко-забавна манифестација 
Православни извори. Циљ манифестације јесте да се допринесе очувању 
старих обичаја, ношњи и говора.  Присутним учесницима и гледаоцима 
обратили су се помоћница предсједника општине Житиште Јелена Травар 
Миљевић и замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у региону у 
Скупштини Србије Миодраг Линта.

ВЕЧЕ ТРЕБИЊАЦА У БЕОГРАДУ

5.12. 2015. Требињци су се у хотелу Орашац у 
Београду окупили по други пут у овоме вијеку. 
Овога пута дружење Требињаца и Херцеговаца 
протекло је у пјесмама посвећеним Косову 
и Русији. За то је у највећој мјери заслужна 
првакиња Народног позоришта у Београду 
Ивана Жигон. Поред гостију из Херцеговине, 
на скуп Дучићевог удружења, пристигли су 
Херцеговци из Клека, Зрењанина, Панчева, 
Гајдобре, а посебну радост својим доласком 
приредили су представници Удружења 
Херцеговаца из Бање Луке, који су овом 
приликом најавили још већу сарадњу и 
зближавање са завичајним клубовима 
Херцеговаца у Србији.

ВЕЧЕ БАНИЈАЦА У НОВОМ САДУ

6.12. 2015. Подружница Завичајног удружења Банијаца, потомака и 
пријатеља Баније на челу са Станком Љубичићем и Миланом Половином 
организовала је традиционално 7. Банијско вече у ресторану Рибарац у 
Новом Саду.  Било је присутно око 400 Банијаца и њихових пријатеља, 
међу којима и предсједник Коалиције удружења избјелгица Миле 
Шапић, који су испратили наступ фолклорног ансамбла Вила и пјесника 
Стеве Кукавице. Присутнима су се обратили Градоначелник Новог Сада 
Милош Вучевић, један од организатора манифестације, Милан Половина 
и замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у региону у 
Скупштини Србије  Миодраг Линта.

ВЕЧЕ СЛАВОНАЦА И КРАЈИШНИКА  

У склопу завичајних вечери  7. новембра одржано је Крајишко вече у 
Новима Бановцима (Стара Пазова), у Футогу (Нови Сад) 5. децембра 
одржано Треће Славонско вече. У организацији Удружења Петар Кочић  
11. децембра 2015. године у Апатину је одржано 15. Крајишко прело.  

ВЕЧЕ КРАЈИШНИКА У ПАНЧЕВУ

28.11. 2015.  У Дому војске у Панчеву одржано је традиционално 25. 
Kрајишко прело на коме су се окупили Крајишници, њихови пријатељи 
Херцеговци и други грађани. Организатор  дружења било је Удружење 
Срба из Републике Српске и Републике Српске Крајине, које је основано 
1991. године у Панчеву, на челу с предсједиком Мирославом Медићем. 
Присутнима су се обратиo замјеник предсједника Одбора за дијаспору 
и Србе у региону у Скупштини Србије Миодраг Линта. Он је истакао  да 
наши људи треба да помажу свој крај и да одлазе у њега, као и да 
обичаје и традицију преносе на своју дјецу и унуке. 
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У манастиру Крка на 
празник Преображе-
ње окупило се више 

хиљада Срба из Далмације 
и других крајева да би про-
славило велики јубилеј – 400 
година постојања најстари-
је српске богословске шко-
ле Света три јерарха. 

Након бесједе патријарха 
Иринеја услиједио је богат 
програм Свечане академије, 
прожет филмским инсерти-
ма о историји хришћанства 
у Далмацији.

Наступили су: Хор школе 
црквеног појања Свети Јо-
ван Дамаскин из Новог Са-
да, етно-група Бело платно, 
драмски умјетници Милена 
Јакшић, Сергеј Tрифуновић 
и Милош Станковић, као и 
сопран Јелена Радовановић. 
Свечана академија заврше-
на је словом преосвећеног 
епископа далматинског г. 
Фотија уз присуство број-
них гостију из јавног и кул-
турног живота.

Наредног дана, на пра-
зник Преображење, Свету 
архијерејску литургију слу-
жио је патријарх Иринеј уз 
саслуживање епископа дал-
матинског Фотија, митро-
полита загребачко-љубљан-
ског Порфирија и епископа 
сремског Василија, бачког 
Иринеја, шумадијског Јова-

на, врањског Пахомија, би-
хаћко-петровачког Атанаси-
ја, франкфуртског Сергија, 
брегалничког Марка, јегар-

ског Јеронима и умировље-
ног епископа захумско-хер-
цеговачког Атанасија, уз све-
штенство из других епархија. 

Богослужењу су присуствова-
ли и Радослав Павловић, са-
вјетник предсједника Србије; 
Андро Крстуловић Опара, са-
вјетник предсједника Хрват-
ске; Недељко Чубриловић, 
предсједник Скупштине Ре-
публике Српске; Мирослав 
Латиновић, шеф Кабинета 
предсједника Србије; Сини-
ша Каран, генерални секре-
тар предсједника Републике 
Српске; др Милета Радоје-
вић, директор Управе за са-
радњу са традиционалним 
црквама и вјерским заједни-
цама Владе Србије; Милорад 
Пуповац и Миле Хорват, по-
сланици у Хрватском сабо-
ру; Миодраг Линта, замјеник 
предсједника Одбора за ди-
јаспору и Србе у региону у 
Народној скупштини Србије, 
са Небојшом Берићем и Ми-
ланом Ђурицом, члановима 
Одбора; Чедомир Вишњић, 
предсједник СКД Просвјета; 
Желимир Пуљић, надбискуп 
задарски; Недјељко Питарић, 
изасланик кардинала загре-
бачког, као и бројни гости.

Истог дана патријарх срп-
ски Иринеј заједно са архи-
јерејима и свештенством по-
сјетио је у вечерњим часови-
ма мјесто Кистање, гдје га је 
дочекао велики број Срба у 
оквиру традиционалне Пре-
ображенске свечаности. 

У МАНАСТИРУ КРКА ОБИЉЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ БОГОСЛОВСКЕ ШКОЛЕ СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА

Прослављена четири вијека 
најстарије српске богословије

У МОРПОЛАЧИ КРСТ ОД 6,5 МЕТАРА

Замјеник предсједника и члан Одбора за дијаспору и Србе у 
региону у Скупштини Србије, Миодраг Линта и члан Одбора 
Небојша Берић, 20. августа 2015. године посјетили су село 
Морполача у Задарској жупанији. Са Морполачанима највише 
су разговарали о духовној и економској обнови њиховог села. 
Посебан разлог посјете јесте чињеница да су се почетком августа 
у Морполачи окупили, у великом броју, прогнани Срби из тог 
села и заједно са српским повратницима и пријатељима подигли 
крст висок 6,5 метара. Наредни корак је да се, уз помоћ Епархије 
далматинске и владике Фотија, обезбједи земљиште за изградњу 
православног храма. Ово је један од начина да се пошаље јасна 
порука надлежним институцијама у Хрватској да прогнани Срби 
никад неће заборавити свој завичај и да ће настојати да покрену 
конкретне акције за добробит свог села.

Велики број Сјеничараца, 
њихових пријатеља и го-

стију присутвовао је 27. окто-
бра 2015. године Светој архи-
јерејској литургији и освеште-
њу звона поводом прославе 
три вијека Храма Преподобне 
мати Параскеве (Свете Петке) 
у селу Сјеничак, на Кордуну 
(1715–2015).  Присутнима су 
се пригодним ријечима обра-
тили владика Герасим, Мило-
рад Пуповац, Миодраг Линта 
и Анђелко Рудан. Водитељи 
програма били су Синиша и 
Саша Рудан.

У Сјеничаку је 1715. го-
дине саграђена српска пра-
вославна црква од дрвета. 
Она је срушена 1934. годи-
не и саграђена је зидана цр-

ква. Усташе су 1941. године 
храм опљачкале, запалиле 
парохијски дом и свештени-
ке протјерале, а 1942. ова цр-
ква је срушена. На иниција-
тиву исељених Сјеничараца 
тек 1989. године почела је об-
нова храма, која је прекинута 
1995. године након протјери-
вања крајишких Срба у зло-
чиначкој акцији Олуја. 

Благословом владике Ге-
расима 2010. године форми-
ран је Црквено-грађевински 
одбор за обнову храма у чији 
састав су ушли угледни мје-
штани из Сјеничака и расија-
ња – Канаде, Аустрије, Швај-
царске, Србије, Аустралије, 
Црне Горе, Њемачке и Сје-
дињених Америчких Држава.

Цркву Христовог вазнесе-
ња у селу Лушци Паланка 

освештао је владика бихаћко-
-петровачки Атанасије, који је 
потом служио прву литурги-
ју. Свечаности освећења цр-
кве присуствовало је око 300 
Срба из овог села и околине. 
Село Лушци Паланка је једно 
од највећих села у Општини 
Сански Mост, која се већим 
дијелом налази у Федерацији 
БиХ и одакле су Срби протје-
рани 1995. године. 

Након литургије Миодраг 
Линта, замјеник предсједни-
ка Одбора за Србе у региону 
обећао је да ће иницирати са-
зивање посебне сједнице овог 
одбора у Скупштини Србије, 

на коју би позвали представ-
нике Србâ из западнокраји-
шких општина, Владе Срби-
је и Привредне коморе Ср-
бије. Свечаности освећења 
цркве присуствовали су, из-
међу осталих, Рајко Мрђа, 
предсједник Скупштине Оп-
штине Сански Мост; Рајко 
Миљевић, предсједник Удру-
жења Подгрмеч са сједиштем 
у Бањој Луци; Душко Кочал-
ка, предсједник Завичајног 
удружења Подгрмеч из Жити-
шта; Драган Дивјак, предсјед-
ник Удружења Сана-Грмеч из 
Београда, са сарадницима, и 
Миле Шапић, потпредсјед-
ник Коалиције удружења из-
бјеглица.

300 ГОДИНА ХРАМА ПРЕПОДОБНЕ МАТИ ПАРАСКЕВЕ

У Сјеничаку Срби по трећи 
пут обнављају цркву

ОСВЕШТЕЊЕ ЦРКВЕ ХРИСТОВОГ ВАЗНЕСЕЊА

Повратак живота у 
селу Лушци Паланка

ЗАВИЧАЈНИ ДАН  У ЛЕДИНЦИМА ПО ТРЕЋИ ПУТ

6. 6. 2015. Традиционална манифестација Завичајни дан по трећи пут 
одржана је на стадиону Фудбалског клуба Виноградар у Лединцима, 
месту надомак Новог Сада, а према ријечима организатора, она 
представља сабор Срба и српске традиције. Манифестацију је отворио 
доајен српског глумишта – Момир Брадић, који је рекао да је Завичајни 
дан изузетно значајан јер се на њему може видјети сва разноликост и 
богатство српске културе.
Такмичења су одржана у различитим дисциплинама снаге и вјештине, 
као што су скок у даљ из мјеста, скок у вис из мјеста, превлачење штапа, 
бацање камена с рамена, обарање руке и потезање конопа, а отворена су 
такмичењем у косидби, у којој је оцијењивана брзина којом је покошена 
задата парцела, као и квалитет косидбе.

ШЕСТА ЛИЧКА ОЛИМПИЈАДА У АПАТИНУ 

27. 6. 2015. Ове године на теренима бање Јунаковић код Апатина 
одржана је шеста Личка олимпијада. Учествовале су 22 екипе из Србије, 
Републике Српске и Хрватске. Манифестација је почела свечаним 
дефилеом екипа, а званично је отворио др Живорад Смиљанић, 
предсједник Општине Апатин. Прва дисциплина била је трка у врећама 
за дјецу. Након тога услиједио је централни дио програма, у коме се 
пред великим бројем љубитеља спорта и поштоваоца традиције одвијало 
такмичење у девет традиционалних личких дисциплина: вучење куке, скок 
у даљ из мјеста, скок у вис из мјеста, претезање штапа, ходање по брвну, 
обарање руке, пењање на стожину, бацање камена с рамена и повлачење 
конопца. Присутним посјетиоцима и такмичарима обратио се, у име Одбора 
за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије, Миодраг Линта.

ШЕСТА ЂЕДОВА КОСИДБА У ВРГИНМОСТУ

18. 7. 2015. Шестa Ђедова косидба одржана је у мјесту Вргинмост, на 
Кордуну. Организатор манифестације био је Пододбор Српског културног 
друштва Просвјета Вргинмост, на челу са Синишом Дамјановићем и Сенком 
Цревар. Више од 500 Вргинмошћана и њихових пријатеља могло је да ужива 
у разноврсном програму –  такмичењу у косидби и наступу десетак културно-
умјетничких друштава и пјевачких група, међу којима је био КУД Ћирило и 
Методије из Бусија (Општина Земун). Циљ манифестације јесте његовање 
обичаја и традиције Кордуна и начина живота Србâ на овом подручју. На 
шестој Ђедовој косидби присутним учесницима и посјетиоцима обратили су 
се начелник Општине Вргинмост Бранко Јовичић, замјеник жупана Сисачко-
мославачке жупаније Богдан Ркман, предсједник СКД Просвјета Чедомир 
Вишњић и народни посланик у Скупштини Србије Миодраг Линта. 

ВИШЕБОЈ У БАНАТСКОМ ВЕЛИКОМ СЕЛУ

25. 7. 2015. Крајишки вишебој је по шести пут организован у Банатском 
Великом Селу (Општина Кикинда). За разлику од претходних година, 
нису се такмичиле екипе, већ је сваки такмичар наступао појединачно. 
За титулу најбољег такмичили су се учесници из Банатског Великог Села, 
Шапца, Земуна, Шајкаша, Ужица и Кикинде, и то у шест дисциплина: 
бацање камена са рамена, надвлачење штапа, обарање руку, ношење 
џакова од 40 килограма, борба на брвну, док се као најтежа дисциплина 
показао крајишки полигон. Гости ове манифестације били су народни 
посланик Миодраг Линта и потпредсједник Коалиције Миле Шапић.

КРАЈИШКИ ТУРНИР У БОЋАЊУ

28. 8. 2015. Организациони одбор и селектори репрезентација 
Бенковац, Дрниш, Книн и Обровац, у саставу Милан Јаноковић, Момчило 
Попић, Живко Трујкић, Жељко Цупаћ, Срђо Раич, Сањин Чоко и Радивој 
Стопа, организовали су на Велику Госпојину такмичење „крајишких 
општина”, из којих потиче највећи број боћара а сада чланова клубова 
из Србије. Такмичење је организовано на терену боћарских клубова Нови 
Београд и Козара. Прво мјесто је освојила екипа Книна, која је у финалу 
савладала екипу Обровца. 

ОТВАРАЊЕ СТАЗЕ ЗА БОЋАЊЕ У ЖЕЛЕЗНИКУ

18. 10. 2015. Предсједник Општине Чукарица Срђан Коларић и замјеник 
предсједника Одбора за дијаспору и Србе у региону у Скупштини Србије 
Миодраг Линта присуствовали су свечаном отварању стазе за боћање 
код старог биоскопа у Железнику. Градњу стазе за боћање иницирало 
је Удружење грађана Егзодус деведесетих, које је чланица Коалиције 
удружења избјеглица, на челу са Вукашином Тишмом. 
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ВЕЧЕ ПРОГНАНИХ ПИСАЦА У КЦ БЕОГРАД

1. 8. 2015. Коалиција удружења избјеглица је поводом обиљежавања 
20-годишњице страдања Срба организовала књижевно вече прогнаних 
писаца у Културном центру Београда. 
На књиженој вечери је учествовало 17 писаца: Милан Пађен, Никола 
Корица, Мићо Јелић Грновић, Слободан Перић, Вељко Стамболија, 
Стево Кукавица, Стојан Продановић, Босиљка Перић-Батак, Маријана 
Борковић, Стево Мрдаљ, Марко Ковачевић, Добривоје Павлица, Далибор 
Дрекић, Милан Р. Косановић, Нада Павићевић, Милан Малбаша и 
Стево Метикош, као и Душко Тимарац, представник српске дијаспоре у 
Аустралији. Било је присутно око 100 посјетилаца. Водитељ књижевне 
вечери била је Сања Лакић, студент треће године Правног факултета 
у Београду. Присутнима су се на почетку књижевне вечери обратили 
Андреа Радуловић, замјеница предсједника Скупштине Града Београда, 
и, у име организатора, Миодраг Линта. Међу гостима била је и Нела 
Мићовић, директорка Завода за заштиту споменика Града Београда.

ИЗЛОЖБА ДОКУМЕНАТА О СТРАДАЊУ СРБА

2. 8. 2015. Коалиција удружења избјеглица je поводом Дана сјећања 
на страдале и прогнане Србе у холу Сава центра организoвала изложбу 
докумената и фотографија о страдању Срба у Хрватској и Босни и 
Херцеговини у грађанском рату деведесетих година. Присутнима су се на 
изложби обратили, у име организатора, предсједник Коалиције Миодраг 
Линта, градски менаџер Горан Весић и министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Александар Вулин, који је отворио изложбу. 
Aутори изложбе су директор Музеја жртава геноцида Вељко Ђурић 
Мишина и његов сарадник Ненад Антонијевић. Водитељ програма била 
је Сања Лакић, студент треће године Правног факултета у Београду.

ТРИБИНА О СТРАДАЊУ СРБА

2. 8. 2015. Након отварања изложбе докумената и фотографија о 
страдању Срба, одржана је и трибина под називом Страдање Срба 
у Хрватској и Босни и Херцеговини 1990–1995. године. На трибини су 
говорили проф. др Момчило Павловић, директор Института за савремену 
историју, др Чедомир Антић, предсједник Напредног клуба и историчар 
и др Милан Гулић, научни сарадник Института за савремену историју. 
Трибину је водио Миодраг Линта, предсједник Коалиције удружења 
избјеглица.

ИЗЛОЖБА ПРОГНАНИХ СЛИКАРА И ВАЈАРА

3. 8. 2015. Коалиција удружења избјеглица је поводом Дана сјећања 
на страдале и прогнане Србе у холу Народне банке Србије свечано 
отворила Изложбу прогнаних сликара и вајара. На изложби је своје радове 
представило 32 сликара и вајара. У име организатора говорили су 
Миодраг Линта, Андреја Младеновић,  замјеник градоначелника Града 
Београда, и Владимир Цуцић, комесар за избјеглице и миграције, који је 
и отворио изложбу. Програм је водила Соња Лакић, студент треће године 
Правног факултета у Београду.

БАНСТОЛ – ПАРАСТОС  ЖРТВАМА ОЛУЈЕ

4. 8. 2015. Предсједник Србије Томислав Николић је на Банстолу, 
на Фрушкој гори, присуствовао парастосу жртвама акције Олуја и 
освештењу крста будуће цркве. Том приликом поручио је да су Србија и 
Срби спремни на опрост и помирење, али, како је рекао, не зависи све 
само од нас.
„Наши образи су чисти, а наш хљеб је спреман да оде тамо одакле 
је долазило камење које су потезали на нас”, рекао је предсједник 
Николић, обраћајући се грађанима прогнаним из Хрватске пре 20 година 
у акцији Олуја, који су своје уточиште нашли у овом викенд насељу на 
Фрушкој гори.

АНТОЛОГИЈА ИЗБЈЕГЛИЧКЕ ПОЕЗИЈЕ

14. 10. 2015. У Удружењу књижевника Србије у Београду представљена 
је антологија српске избјегличке поезије Прогнани Орфеји аутора Ненада 
Грујичића, у издању Бранковог кола. Ова књига српских пјесника-
избјеглица, који су на својој кожи осјетили прогон крајем двадесетог 
вијека у Хрватској, Босни и Херцеговини и са Косова и Метохије, 
обухвата 116 пјесника са укупно 243 пјесме.  Драмска умјетница Весна 
Чипчић надахнуто је говорила пјесме преминулих пјесника-избјеглица: 
Tempo secondo Душка Трифуновића, родом из Сијековца код (Босанског) 
Брода, Од тебе до мене Даринке Јеврић, родом из Глођана код Пећи, 
и Послије јутарњих вијести Татјане Лукић, родом из Осијека. Потом су 
наступили присутни пјесници читајући своје пјесме: Јесен на Банији 
Милош Кордић, родом из Комоговине на Банији; Риданица за Крајином 
Анђелко Анушић, рођен у Градини на Сувој међи код Велике Кладуше; 
Домовина у коферу Милена Северовић, рођена у Копривници; Горка пјесма 
Бошко Ломовиа, протјеран из Брчког; Већ 25 година не пишем поезију 
Ранко Чолаковић, рођен у Медојевићима код Сокоца; Лес бившег живота 
Милица Јефтимијевић Лилић, рођена у Ловцу код Бањске на КиМ; Комска 
несаница Радомир Стојановић, прогнан из Приштине, и Доручак у Приштини 
Радомир Димић, прогнан из Приштине. Промоцији је присуствовао, 
између осталих, Миодраг Линта, замјеник предсједника Одбора за 
дијаспору и Србе у региону у Скупштини Србије. У лијепој атмосфери 
програм су водили Миљурко Вукадиновић и Дубравка Миленковић.

Памтимо библијски погром, 
преточићемо сузе у побједу
У Сремској Рачи, мjесту 

гдjе су прије тачно дви-
је деценије прве избје-

глице прешле у Србију, одата 
је почаст и служен парастос 
жртвама. Тужних дана при-
сјетио се државни врх Срби-
је и Републике Српске, пред-
ставници СПЦ и више хиљада 
окупљених грађана.

Ка средини моста, кроз 
шпалир младих обучених у 
народне ношње, сваки са сво-
је стране, кренули су пред-
сједник Владе Србије Алек-
сандар Вучић и први човјек 
Републике Српске Мило-
рад Додик. На дијелу моста 
ближем Србији срели су се, 
кратко загрлили и спушта-
њем вијенаца у Саву уз зву-
ке Посмртног марша одали 
почаст страдалима.

У свом говору Александар 
Вучић је истакао да је у но-
вијој српској историји тешко 
наћи тужнији дан.

„Ви, драги Крајишници, 
не сакривајте своју тугу, свој 
чемер, гњев, љутњу, не само 

према онима од којих сте 
склањали своје породице већ 
и према свима нама који ни-
смо имали храбрости да се-
бе погледамо у лице и запи-
тамо да ли смо вам помогли 
онолико колико смо као Ср-
би и Србија могли и морали.”

У наставку говора преми-
јер Србије је рекао да се зло-
чин мора опростити, али ни-
како не смије заборавити. 

„Са Хрватском имамо 
мир, чуваћемо га и жељети 
најбоље односе у будућности. 

Бићемо, надам се, убрзо и до-
бри пријатељи у заједничкој 
кући – ЕУ. Али данас одавде 
шаљемо свијету јасну поруку: 
да се злочин мора опростити, 
али не може и не смије забо-
равити, и то баш на овом мје-
сту, гдје су Република Српска 
и Република Србија – уједи-
њене у болу и тузи, на мје-
сту које је прегазило 250 000 
прогнаних Срба у страху да 
их не прегази Хрватска, ка-
ко неки кажу, „ослободилач-
ка чизма”. 

Јесте ли икада чули за 
агресора на сопствено огњи-
ште и на сопственом огњи-
шту, агресора коме у руци 
остане само кеса тужних ус-
помена, или како лажни по-
бједници кажу – „прљаве га-
ће”, и руке пуне крви и суза. 
И није неки агресор. А кад 
неког побиједите, тај други 
мора да је поражен. Тачно је. 

Поражени смо пре 20 го-
дина јер нисмо вјеровали да 
је било ко способан да такво 
етничко чишћење спроведе у 
дјело; поражени смо јер ни-

смо имали ни снаге, ни зна-
ња, ни Милошеве мудрости, 
ни паметне политике да свој 
народ сачувамо; поражени 
смо и због тога што смо сла-
вили уранке не хајући за су-
зе, неизрециву бол и патњу 
нашег прогнаног народа. Ве-
лики Добрица Ћосић је гово-
рио да се у поразима, много 
чешће од поражених, пони-
зи побједник. Резултат ваше 
побједе јесу згаришта, уни-
штене породице, опустоше-
на села, а резултат нашег по-
раза биће побједа, побједа у 
нашем напретку, побједа у 
претакању горке сузе нашег 
народа у огромну енергију за 
будућност Србије, у снагу ко-
ја ће нашу земљу подићи из 
блата и уврстити је у ред мо-
дерних и успјешних европ-
ских земаља.”

На крају говора Вучић је 
поручио Крајишницима:

„Нико не може да вам 
врати мртве. Нико не може 
да промијени прошлост и да 
уреди да се деведесете и ваш 
ужас нису никада догодили. 
Не може да вам смањи бол, 
нити патњу коју сте доживје-
ли.  Али, зато, ова држава мо-
же, и хоће, да вама, и свим 
другим прогнаницима свих 
тих гадних ратова, обећа да 
се нико више према вама не-
ће понашати као према туђи-
ма. И да ће Србија бити ва-
ше уточиште. И ваша кућа. 
Добро дошли, Срби! Добро 
дошли, Крајишници! Нека је 
вјечна слава свим невиним 
жртвама. Живјели Крајишни-
ци, живјела Србија!”

У СРЕМСКОЈ РАЧИ ОДАТА ПОЧАСТ И СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЖРТВАМА ОЛУЈЕ, ПРЕМИЈЕР ПОРУЧИО

ДОДИК: СРБИЈА ЈЕ УТОЧИШТЕ ЗА СВЕ СРБЕ

Предсједник РС Милорад Додик је поручио да не треба 
обесмишљавати и негирати Републику Српску, јер у РС нико не 
обесмишљава и не негира Босну и Херцеговину.
„Говорили су да је БиХ Југославија у малом, а сад постављам 
питање: како живи мала, а није могла велика? Ово је симбол 
нашег заједништва и вапај за мир”, рекао је Додик. Он је истакао 
да је Србија увијек била уточиште за све Србе „који су плаћали 
високу цијену заблуде” звану Југославија, од Словеније преко 
Хрватске, Бих, Косова, Македоније, па до Црне Горе. „РС је уз 
помоћ Србије пролазила кроз тешке тренутке када је морала да 
даје одговоре, тако је било и са Дејтонским споразумом, којим се 
дошло до мира”, казао је Додик.

ОДРЖАНА МЕМОРИЈАЛНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ОБИЉЕЖАВАЊА ДАНА СЈЕЋАЊА НА СТРАДАЛЕ И ПРОГНАНЕ СРБЕ

Николић: Хрватска мора поштовати српске жртве
У Београду је поводом оби-

љежавања Дана сјећања 
на страдале и прогнане Србе 
одржана Меморијална ака-
демија. На овој академији 
предсједник Србије Томи-
слав Николић истакао је да 
је Хрватска војном парадом 
у Загребу поручила протје-
раним Србима да се не вра-
ћају и да их све чека поново. 
Хрватска је војном парадом, 
како је рекао, прославила дан 
када је некажњено побила и 
протјерала свој народ.

„Парадом кажу живим и 
протјераним Србима: Не вра-
ћајте се, све вас чека поново”, 
поручио је Николић, нагла-
шавајући да је прије 20 го-
дина протјеривањем и убија-
њем Срба из Хрватске довр-
шен историјски задатак Па-
велићеве Независне Државе 
Хрватске. Србија се, према 
његовим ријечима, моли да 
се такво зло никада и нико-
ме не понови.

„Чинимо то, мада изгледа 
да не може само једна стра-
на, српска, да константно 
пружа руку помирења и са-
радње, а да друга страна на 
сва звона слави туђу несре-
ћу и бол”, рекао је Николић. 
„Србија то чини иако вели-
ка већина протјераних Срба 
није ријешила кључне про-
блеме који се односе на имо-
винска питања, одузета ста-
нарска права, мада није ри-
јешено питање неисплаћених 
пензија, одузетог пољопри-

вредног земљишта, дугова-
ња по основу динарске и де-
визне штедње”, навео је да-
ље Николић.

„Србија је са своје стра-
не показала искрену посве-
ћеност миру и стабилности 
у региону и превазилажењу 
свих отворених питања. Про-
шлост је болна и оптерећу-
јућа, али будућност мора да 
се гради у сарадњи и прева-
зилажењу разлика”, истакао 
је предсједник Србије. Да би 
живот будућих генерација 

био могућ, казао је, потре-
бан је компромис и ствара-
ње осјећања заједништва, а 
не мржње и потцјењивања.

„Потребна је слога. Разу-
мијевање. Да би мањинске 
заједнице прихватале државу 
као своју, требало би да имају 
живот достојан човјека, ма-
кар право на свој језик, пи-
смо, веру, историју, културу”, 
навео је предсједник.

Предсједник Коалиције 
удружења избјеглица, која је 
организовала Меморијалну 

академију, Миодраг Линта, 
апеловао је на свјетску јав-
ност и међународне органи-
зације да захтијевају од За-
греба, Сарајева и Пришти-
не да поштују српске жртве, 
казне одговорне за злочине 
над Србима и поштују људ-
ска права свих који живе на 
овом простору.

„Без испуњења та три ци-
ља искрено помирење и разу-
мијевање међу народима на 
овом простору није могуће”, 
поручио је Линта, подсјећају-
ћи да је Коалиција због тога 
недавно упутила писмо пред-
сједнику Европског парла-
мента Мартину Шулцу и 
представницима седам по-
сланичких група, апелујући 
да ЕП, као највиша институ-
ција ЕУ, донесе Резолуцију о 
Олуји, којом ће осудити рат-
не злочине, етничко чишће-
ње Срба у тој акцији.

„Том резолуцијом ЕП тре-
ба да тражи да Хрватска ка-
зни своје злочинце, преста-
не да слави ‘Олују’ и почне 
да на једнак начин третира 
све жртве, и српске и хрват-
ске”, навео је Линта. 

Академији, која је поче-
ла интонирањем химне Боже 
правде, присуствовали су и 
министри Александар Вулин 
и Никола Селаковић, градски 
менаџер Горан Весић, и дру-
ги. На Академији је приказан 
филм о страдању Срба и из-
веден умјетнички програм.

ПАТРИЈАРХ: БОЖЈОЈ ПРАВДИ НИКО НЕЋЕ ИЗМАЋИ

Патријарх је рекао да је Србија после 20 година први пут у 
прилици да покаже бол и ране, наводећи да су Срби, иако мали 
народ, по броју жртава велики као и Јевреји и Јермени.
"Ово је први пут да можемо јавно да кажемо оно што се десило, 
јер смо годинама прикривали истину у име лажног братства и 
јединства, штитећи оне које је требало да изведемо пред суд. 
Многи су избјегли суд овоземаљске правде, али по вјеровању, 
поред људске, постоји правда божја коју нико не може избјећи'', 
поручио је патријарх.
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У  ЦРКВИ СВЕТОГ МАРКА ОДРЖАН ПАРАСТОС СТРАДАЛИМ СРБИМА У ХРВАТСКОЈ И БиХ

Амфилохије: „Олуја“ − 
наставак злочина из 1941.
На платоу испред Цркве 

Светог Марка у Београду 
на Дан сјећања на стра-

дале и прогнане Србе одржан је 
парастос Србима страдалим у 
Хрватској и Босни и Херцегови-
ни, а митрополит црногорско-
-приморски Амфилохије Ра-
довић поручио је да је оно што 
се назива Олујом и Бљеском био 
блијесак мржње.

 Послије парастоса ми-
трополит Амфилохије Ра-
довић рекао је да оно што 
се назива Олујом и Бљеском 
био „бљесак мржње, опаке и 
братоубилачке”, наводећи да 
је Олуја испуњена братоуби-
лаштвом и богоубилаштвом.

Амфилохије је казао да 
не постоји вијек који је био 
више злочиначки и више 
братоубилачки од 20. вије-

ка, у коме су страдали сви 
европски народи, а нарочи-
то јеврејски и српски, ко-
ји је, како је навео, такође 
принет на жртвеник тог но-
вог европског поретка, по-
чевши од Првог светског ра-
та па све до данас.

Он је указао да су злочи-
ни у Олуји наставак злочинâ 
из 1941. године и поручио да 
су неопходни братска љубав 
и покајање прије свега оних 
који на злочину отварају бу-
дућност свог народа. Митро-
полит је навео да су Косово и 

Метохија отети насиљем ЕУ, 
НАТО-а и САД-а.

Парастос је служио па-
тријарх Српске православ-
не цркве господин Иринеј, а 
присуствовали су му мини-
стар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална пита-
ња Александар Вулин, пред-
сједник Коалиције удружења 
избјеглица Миодраг Линта, 
предсједник Владине Коми-
сије за нестала лица Вељко 
Одаловић, комесар за избје-
глице Владимир Цуцић, за-
мјеник предсједника Српског 
народног вијећа Саша Ми-
лошевић, као и велики број 
грађана.

На парастосу су прочи-
тана имена убијених и не-
сталих током и после акци-
је Олуја.

ПРОТЕСТНА ШЕТЊА БЕОГРАДСКИМ УЛИЦАМА 

Поводом Дана сјећања на страдале и прогнане Србе Коалиција 
Удружења избјеглица на челу с Миодрагом Линтом организовала 
је 5. август – шетњу прогнаних Срба и њихових пријатеља са 
трактором на челу. Колона је кренула у 12 часова, послије завршетка 
парастоса и полагања вијенаца, од Цркве Светог Марка, прошла 
поред Скупштине Србије и хотела Москва, низ Призренску 
улицу, преко Бранковог моста до Сава центра, гдје је одржана 
Меморијална академија. Шетња је прошла мирно и достојанствено. 
Прогнани Срби су на овај начин послали поруку да траже само своја 
отета људска права, поштовање српских жртава и кажњавање свих 
злочинаца који су убијали цивиле и заробљенике.

Двадесетогодишњица страда-
ња Срба у Западној Крајини 

обиљежена је 10. октобра 2015. 
године у Мркоњић Граду. Оби-
љежавање је организовао Одбор 
за његовање традиције ослобо-
дилачких ратова РС, коме су 
између осталих присуствова-
ли изасланик Владе Србије, ми-
нистар Алекдандар Вулин и на-
родни посланик Миодраг Лин-
та. Ова страдања јесу стравични 
злочини против цивилног ста-
новништва и ратних заробље-
ника које су учиниле јединице 
Хрватске војске, Хрватског ви-
јећа одбране и Армије БиХ, пот-
помогнуте снагама НАТО-а. На 
подручју 13 западнокрајишких 
општина (Дрвар, Гламоч, Грахо-
во, Босански Петровац, Босан-
ска Крупа, Сански Мост, Доњи 
Вакуф, Јајце, Кључ, Мркоњић 
Град, Шипово, Купрес и Рипач 

– Бихаћ) на најсвирепији начин 
убијено je више од 1600 војни-
ка и цивила, а 120 000 Срба је 
протjерано са својих вjековних 
огњишта. У масовној гробници 
на православном гробљу у Мр-
коњић Граду пронађено је 181 
тијело убијених Срба, а у више 
мањих гробница пронађено је 
још 176 тијела, док се трага за 
199 лица. За злочине на овим 
просторима још увијек нико ни-
је одговарао.

У капели Светог Марка слу-
жен је парастос страдалим Ср-
бима и положени су вијенци на 
спомен-обиљежје на градском 
гробљу у Мркоњић Граду. На-
кон тога положени су вијенци 
на централно спомен-обиљеж-
је погинулим српским борцима 
у центру града, а затим је одр-
жана Меморијална академија 
у Дому културе.  

ДВАДЕСЕТОГОДИШЊИЦА СТРАДАЊА СРБА У КРАЈИНИ

За злочине у Мркоњић 
Граду нико не одговара

Парастос и полагање вије-
наца и цвијећа поводом 

Дана сјећања у Вариводама и 
Гошићу одржани су 28. сеп-
тембра 2015. године у орга-
низацији Српског народног 
вијећа и Општине Кистање. 
Окупљенима у селу Вариво-
де обратили су се предсјед-
ник СНВ-а Милорад Пуповац 
и предсједник Координаци-
је српских удружења неста-
лих лица и погинулих лица 
са простора бивше Југосла-
вије Драган Пјевач.

У селу Гошић убијено је 
осам, а у селу Вариводе де-
вет српских цивила старости 
између 55 и 84 године. Почи-
ниоци ових злочина још ни-
су откривени и кажњени. Че-

творица од шесторице опту-
жених у истрази су призна-
ли ова убиства, али и поред 
тога сви су на крају ослобо-
ђени зато што је суд прихва-
тио њихову тврдњу да су ова 
признања дали наводно под 
притиском полиције и истра-
жног судије. 

Делегација Одбора за дија-
спору и Србе у региону у Скуп-
штини Србије (Миодраг Лин-
та, Милан Ђурица и Небојша 
Берић)  положили су вјенац и 
цвијеће страдалим Србима у 
Вариводама и Гошићу. Након 
завршетка комеморативних 
скупова у Вариводама и Го-
шићу, Линта, Берић и Ђури-
ца су посјетили Цркву Светог 
Илије у Ђеврскама.

ПАРАСТОС У ВАРИВОДАМА И ГОШИЋУ

Породице убијених  
још чекају правду

ПОМЕН СТРАДАЛИМА НА РАВНИМ КОТАРИМА

22. 1. 2015. Парастос Србима из Равних Котара у Далмацији, који су 1993. 
године страдали у акцији хрватске војске Масленица, служен је у Цркви 
Светог Марка у Београду.  Операција хрватске војске Масленица 93 изведена 
је 22. јануара 1993. године на подручју Равних Котара и Велебита, које је 
било у саставу тадашње Републике Српске Крајине и под заштитом снага 
Уједињених нација. Предсједница Удружења породица несталих и погинулих 
лица Суза Драгана Ђукић изјавила је да је том акцијом хрватске војске 
подручје Равних Котара етнички очишћено од Срба.
„Данас на том подручју нема Срба. Потомци настрадалих данас живе у 
трећим земљама, без наде да би могли да се врате на своја огњишта”, рекла 
је Ђукићева.

СЈЕЋАЊЕ НА СТРАДАЛЕ У БЉЕСКУ

1. 5. 2015. У Цркви Светог Марка у Београду служен је парастос за Србе 
страдале у операцији хрватске војске Бљесак у Западној Славонији 1995. 
године, у којој је убијено више од 280 Срба, а протјерано око 20 000 људи. 
Служењу парастоса присуствовали су и чланови Коалиције удружења 
избјеглица, који истичу да операција Бљесак није била легитимна јер њен 
циљ „није било само успостављање суверенитета Хрватске на том подручју, 
већ присилно протјеривање српског становништва”. 
Штрбац је рекао новинарима да је прошле године МУП Републике Српске 
поднио пријаву Тужилаштву БиХ за ратне злочине против, како је рекао, 
„цијелог војног, политичког и полицијског врха Хрватске из тог периода”. 
Према подацима Хрватског хелсиншког одбора, 1. и 2. маја 1995. године у 
акцији Бљесак убијено је између 83 и 100 српских цивила. 

ГРАДИШКА: ПАРАСТОС ЗА ЖРТВЕ БЉЕСКА

1. 5. 2015. Предсједник Републике Српске Милорад Додик положио је данас 
вијенац на спомен-плочу Србима из Западне Славоније који су погинули у 
акцији хрватске војске и полиције Бљесак 1995. године.
На спомен-обиљежје вијенце су положили и Младен Иванић, српски 
члан Предсједништва БиХ; Миодраг Линта, замјеник предсједника 
Одбора Скупштине Србије за дијаспору и Србе у региону; Крста Жарковић, 
предсједник Удружења Срба протјераних из Западне Славоније; Зоран 
Латиновић, начелник Општине Градишка; представници Српског народног 
вијећа из Загреба; представници бројних организација и удружења породица 
погинулих и несталих Срба из Српске и Хрватске. Након тога су Додик, 
Иванић, Линта, Латиновић и Жарковић са моста у ријеку Саву спустили 
вијенце и цвијеће.
Прије полагања вијенаца у цркви Покрова Пресвете Богородице у Градишци 
служен је парастос, којем је присуствовао епископ славонски Јован.

СЈЕЋАЊЕ НА МИЉЕВАЧКИ ПЛАТО

21. 6. 2015. Удружење породица несталих и погинулих лица Суза, са 
сједиштем у Београду, организовало је парастос за пострадале Србе 
на Миљевачком платоу 1992. године у Цркви Светог Марка у Београду. 
Након парастоса у Ташмајданском парку положено је цвијеће на 
спомен-плочу страдалим Србима.  На подручју Миљевачког платоа, код 
Дрниша, 21. јуна 1992. догодио се монструозан злочин над српским 
припадницима Територијалне одбране. У мучком нападу, пред очима 
УНПРОФОР-а, убијено је 40 српских територијалаца, а неколицина је   
рањена и заробљена. Српско село Нос Калик срушено је до темеља и 
спаљено, један дио становништва побијен, а други интерниран на оточић 
у Шибенском архипелагу. По завршетку злочиначке акције хрватски 
војници започели су крвави пир. Умјесто да тијела погинулих врате 
породицама, натјерали су српске заробљенике да под пријетњом смрти 
тијела бацају у Крашку јаму.

ПОМЕН УБИЈЕНИМ  НА ПЕТРОВАЧКОЈ ЦЕСТИ

7. 8. 2015. У оквиру обиљежавања 20-годишњице егзодуса Срба из 
Републике Српске Крајине у августу 1995, делегација ДИЦ Веритас положила 
је вијенце и цвијеће и прислужила свијеће на спомен-обиљежја Србима 
страдалим у избјегличкој колони на Петровачкој цести, између мјестâ Јањиле 
и Бравско. Парастос је служио владика Атанасије (Ракита) уз саслужење 
свештенства надлежне парохије. Одата је почаст и погинулим припадницима 
Војске Републике Српске са подручја петровачке општине полагањем 
вијенаца на споменик испред Спомен-собе у Дринићу.

ПАРАСТОС ЛИВАЊСКИМ СРБИМА

25. 7. 2015. Парастосом у Цркви Светог Марка у Београду данас је 
почело обиљежавање 74 године од усташког злочина над 1600 Срба 
у Ливну током Другог свјетског рата. Парастос, коме је присуствовало 
70 људи, служио је отац Мирко Јамеџија, пријератни ливањски парох, 
рекао је Милош Дамњановић из Удружења Огњена Марија Ливањска. 
Отац Јамеџија је позвао окупљене да одрже сјећање на пострадале и да 
не прекидају везе са крајем из којег потичу.
Парастосе организују Удружење Огњена Марија Ливањска и Парохија 
лијевањска, а потомци и поштоваоци српских жртава позвани су да 
присуствују поменима, саопштено је из тог удружења.
У данима око Огњене Марије, 30. јула, у ливањском крају усташе су 1941. 
године убиле око 1600 Срба. Нека ливањска села остала су празна, а 
неки родови угашени.
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ПОМЕН ЖРТВАМА НДХ КОД ШАРАНОВЕ ЈАМЕ У ЈАДОВНУ

Не може исти вјенац бити  
у Блајбургу и у Јасеновцу

УДРУЖЕЊА "ЈАДОВНО 1941." ОБИЉЕЖИЛО ДАНЕ СЈЕЋАЊА

Подигнут дрвени  
спомен-крст на Пагу

Суботa, 8. aвгуст. Пре-
биловци, село на крај-
њем југу Херцеговине. 

Тог дана ово село и људи са-
брани у њему били су свједо-
ци историјског догађајa ко-
ји је започео у седам часо-
ва пред мјесним Домом кул-
туре. Прослављајући, након 
што их је канонизовао Све-
ти синод СПЦ, по други пут 
Пребиловачке и доњохер-
цеговачке мученике, Њего-
ва светост патријарх српски 
г. Иринеј освјештаo je обно-
вљени Храм Васкрсења Хри-
стовог.

Саслуживало је 20 владика 
и 200 свештеника. Претход-
но је од Дома културе у цен-
тру села ишла литија са оста-
цима остатака моштију про-
нађених у рушевинама 1992. 
године динамитом, минама и 
бомбама разрушеног храма, 
a потом похрањених у седам 
ковчега и чуваних у мјесном 
Дому културе. 

Црквеним свечаностима 
присуствовало је више од 5 
000 вјерујућих Срба из Феде-
рације БиХ, Републике Срп-
ске, Србије и Црне Горе. У 
Пребиловце су стиглe деле-
гације Владе Српске и Срби-
је, изасланик предсједника Ср-
бије, али и чувари Христовог 
гроба из Батајнице.

Село које је у Другом свјет-
ском рату доживјело трагеди-

ју библијских размјера тог да-
на, тог 8. aвгуста 2015. годи-
не, било је библијски бијело. 
Вјерујући народ послушао je 
надлежног захумско-херце-
говачког владику, који је пред 
свечаности у Пребиловцима у 
свом позиву вјерницима апе-
ловао да на празник освећења 
и прослављања светих стра-
далника дођу као на празник 
Васкрсења. 

       Обуците се свечано; 

пјеваћемо побједи, неће то 
бити опијело. Дођите ма гдје 
да сте и ма колико далеко би-
ли; чекаће вас они, мученици 
пребиловачки. А са њима че-
каће вас и сам Христос. Зато 
умијте душу праштањем, ти-
јело миром и кајањем, срце 
пустите да гори као кандило, 
радошћу прекријте лице. До-
ђите у Пребиловце јер боље 
је бити потомак убијеног не-
го убице. То што смо чекали, 

збило се: побједа правде и 
живота, јер срамота је бити 
не убијени, већ убица. Сто-
га нам је боље, браћо, да се 
огријемо на огњишту славе 
и страдања, неголи да цијели 
свијет задобијемо души сво-
јој наудивши. Молим вас ко-
љенопреклоно, обуците се у 
радост и у бијело. Имајте до-
бру вољу и хтјење, дођите у 
Пребиловце да славимо жи-
вот и Васкрсење!”

И заиста, хиљаде људи 
славило је живот и васкр-
сење. Од овог дана гледа-
ју се Пребиловци и њихов 
освјештани храм. 

Радио ТВ Српске директно 
је преносио из Пребиловаца, а 
Други програм РТС-а рееми-
товао је Свету литургију. Цр-
квене свечаности у Пребилов-
цима пратило је 96 новинара. 
Из Федерације БиХ били су БХ 
ТВ и Федерална ТВ, један број 
портала, посебно из Херцего-
вине, и ниједан штампани ме-
диј. Показало се, или, боље ре-
чено, потврдило се оно што је 
присутно већ двије деценије – 
да штампани медији из Феде-
рације БиХ редовно заобилазе 
Пребиловце. Најбројнији су би-
ли новинари из Српске и Срби-
је. Од иностраних медија акре-
дитацију је затражила и добила 
агенција Дојче веле (Deutsche 
Welle), која је такође извјешта-
вала из Пребиловаца.

ПАТРИЈАРХ ИРИНЕЈ ОСВЕШТАО ХРАМ ВАСКРСЕЊА ХРИСТОВОГ У ПРЕБИЛОВЦИМА

САРИНО КРШТЕЊЕ У ОСВЕШТАНОМ ХРАМУ
Најљепши, животворан доказ васкрсења живота у 
Пребиловцима јесте крштење петомјесечне Саре Драгићевић, 
која jе са кумом Душаном Аџићем, мајком Славицом и татом 
Николом ушла у Храм у седам часова. Њени родитељи и Сарин 
брат, трогодишњи Павле, повратници су у ово село, које данас 
има 64 житеља. Сарино крштење, у оквиру Свете архијерејске 
литургије, пето је крштење дјеце из Пребиловаца у овом храму

Велика побједа живота  
свете херцеговачке земље

На платоу изнад увале Слана 
на острву Паг подигнут је 

дрвени спомен-крст и служен 
помен за више од 8 000 жр-
тава, већином Срба, поби-
јених у камењару и утопље-
них у мору Пашких врата. 
Спомен-крст су поставили 
чланови организације 
Јадовно 1941 – удружење 
потомака и поштовалаца 
жртава комплекса усташких 
логора Јадовно, а освештан је 
у Храму Ваведења Пресвете 
Богородице у Плашком, у 
Хрватској. Помен су служили 
свештеници Епархије 
горњокарловачке.

Предсједник Удружења 
Јадовно 1941. Душан Басташић 
рекао је да су у ували Слана 
постојала два логора – по један 
за Србе и за Јевреје, док је пет 
километара од Пага у мјесту 
Метајина формиран и први 
логор за жене и дјецу у Другом 
свјетском рату. Басташић је 
рекао да су 487 Срба са по-
дручја Грубишиног Поља, 
међу којима су била и његова 
два дједа, усташе крајем 
1941. похапсиле и одвеле у 

логор Даница у Копривници, 
након чега су премјештени и 
побијени у пашком камењару.

„Највећи број доведен је 
овдје, не да би нешто радио, 
него да би били психички и 
физички исцрпљени, а затим 
подављени у мору, гдје се и 
данас налази њихова плава 
гробница”, рекао је Басташић.

Предсједник Скупштине 
Удружења Јадовно 1941. 
Борис Беговић изјавио је 
новинарима да се процјењује 
да је на подручју Слане број 
жртава 15 000, док досада-
шњи подаци говоре да је овдје 
убијено 8 020 људи, од којих 7 
000 Срба, док су остале жртве 
били Јевреји.

У организацији Епархије 
горњокарловачке и Удружења 
Јадовно 1941. из Бањалуке и 
Београда 19. и 20. јуна оби-
љежени су Дани сјећања на 
Јадовно 1941.

У комплексу логора 
смрти Јадовно, према до сада 
прикупљеним подацима, који 
нису коначни, на најбруталнији 
начин убијено је 40 120 људи, 
углавном Срба.  СРНА

Код Шаранове јаме у Јадовну 
данас је одржан православ-

ни и јеврејски помен жртвама 
НДХ из 1941. године, а мини-
стар Александар Вулин пору-
чио је да живима треба мир, али 
да „не може исти вијенац бити у 
Блајбургу и у Јасеновцу”. 

Он је нагласио да не треба 
мирити мртве јер се не могу по-
мирити џелат и жртве, и да ис-
та рука не може да положи ви-
јенац на гроб јасеновачког ди-
јетета и оног ко је Јасеновцем и 
Јадовном командовао. Вулин је 
истакао да Србија тражи и ну-
ди мир и хоће да буде најбољи 
комшија, најбољи пријатељ и 
најпоузданији партнер.

„И када предсједник срп-
ске владе понуди руку и при-
лику да се немо, у тишини, 
са пијететом и поштовањем 
поклони свакој жртви, онда 
се према таквом гесту тре-
ба односити са поштовањем 
и пијететом. Камо среће да 
се крене таквим примером... 
Ето векова мира”, поручио 
је Вулин.

Предсједник Српског на-
родног вијећа Милорад Пу-
повац навео је да је прије 74 
године у врлети Велебита и 
у тишини његових безданих 
јама, као и на каменој голети 
острва Паг, за непуна два мје-
сеца са свих простора НДХ 
доведено и побијено на де-
сетине хиљада Срба, Јевре-
ја и Рома.

„Али нису у питању бројке, 
као што нас данас желе увје-
рити да јесу. И као што данас 
цјелокупну расправу о страхо-
тама „ендехазије” желе да пре-
творе у расправу о бројкама а 
не о идеји и злочинима почи-
њеним у име те идеје”, рекао 
је Пуповац.

Два километара даље 
окупили су се хрватски ве-
терани са транспарентом 
Пијетет жртвама – да, чет-
ничко-комунистичком ан-
тифашизму – не. 

Они су покушали да блоки-
рају пролаз до мјеста комемо-
рације, али их је полиција брзо 
уклонила с пута.

СЈЕЋАЊЕ НА ЗЛОЧИН У МЕДАЧКОМ ЏЕПУ

9. 9. 2015.  Поводом 22 године од злочина хрватске војске у Медачком 
џепу у Цркви Светог Марка у Београду 9. септембра 2015. године одржан 
je парастос жртвама те злочиначке акције. У овој акцији убијено је 88 
Срба – 46 војника, шест полицајаца и 36 цивила, од којих 26 старијих 
од 60 година, док је међу жртвама било и 17 жена. Хрватска војска је 
у агресији на српска подвелебитска села Дивосело, Читлук и Почитељ 
пљачкала, палила и рушила куће, убијала и масакрирала цивиле, 
војнике и полицајце. Тадашњи комадант УНПРОФОР-а генерал Жан Кот 
је послије комплетног обиласка тога подручја изјавио: „Нисам нашао 
знакова живота, ни људи ни животиња, у неколико села кроз која смо 
данас прошли. Разарање је потпуно, систематско и намjерно.”
У судским процесима за злочине у Медачком џепу неки су ослобођени, 
неки добили минималне казне или се бране са слободе, а поједини 
нису ни процесуирани. Парастос настрадалима, које је организовало  
Удружење породица несталих и погинулих лица Суза, присуствовао је и 
народни посланик Миодраг Линта. 

ПОМЕН СТРАДАЛИМА НА КОРАНСКОМ МОСТУ

21. 9. 2015. Завичајни клуб Кордунаша и Секција 8. кордунашке дивизије 
обиљежили су у Ташмајданском парку 24 године од звјерског убиства 13 
и тешког рањавања 4 припадника Територијалне одбране на Коранском 
мосту код Карловца од стране хрватских паравојних формација. Женска 
пјевачка група КУД-а Крајина отпјевала је пјесму На Кордуну гроб до гроба, 
а делегација наведена два удружења положила је вијенац на спомен-
плочу српским жртвама страдалим током деведесетих година на простору 
бивше Југославије. Предсједник Завичајног удружења Кордунаша Петар 
Шаула одржао је говор у част погинулим српским резервистима. Након тога, 
присутни су запалили свијеће у Цркви Светог Марка. Помену страдалим на 
Коранском мосту пруствовао је народни посланик Миодраг Линта .

ПАРАСТОС УБИЈЕНИМ ГОСПИЋКИМ СРБИМА

18. 10. 2015. Парастос убијеним госпићким Србима служен је у Цркви Светог 
Ђорђа на Новом Београду. Организатор је било Удружење Госпићана Никола 
Тесла на челу са Миланом Сударом. Парастос су служили отац Драган и отац 
Славко.  Присутнима су се испред цркве обратили предсједник Удружења 
Госпићана Никола Тесла Милан Судар и замјеник предсједника Одбора 
за дијаспору и Србе у региону у Скупштини Србије Миодраг Линта. Он је 
истакао да крајишки Срби и други заинтересовани грађани не смију никад 
заборавити злочине над својим сународницима и да морају његовати културу 
сјећања. То значи да морамо у што већем броју долазити на парастосе да се 
сјетимо својих пријатеља, познаника и сународника који су страдали само 
зато што су Срби. Поред тога, Линта је рекао да Тужилаштво за ратне злочине 
треба да покрене истраге и распише јавне потјернице против команданата 
бригада и других јединица хрватске војске и полиције због одобравања или 
заташкавања злочина над Србима.

ПАРАСТОС ЈАСЕНОВАЧКИМ ЖРТВАМА

13. 9. 2015. Свету архијерејску литургију посвећену јасеновачким 
мученицима служили су владика пакрачко-славонски Јован и пензионисани 
владика захумско-херцеговачки Атанасије, заједно са свештвенством из 
Епархије. Литургији је присуствовао замјеник предсједника Одбора за Србе у 
региону у Скуштини Србије Миодраг Линта. На путу из манастира Јасеновац 
према спомен-подручју Доња Градина, које се налази на територији РС, 
учесници конференције су посјетили рушевине цркве у селу Драксенићу 
(Општина Козарска Дубица), у коме су усташе предвођене злогласним 
Максом Лубурићем 15. јануара 1942. године поклале 360 Срба, међу 
којима највише жена и дјеце. Послије овог стравичног злочина, поново 
у зиму 1943. године, усташе су похватале и поубијале још 300 људи из 
села Драксенић. Поред нове цркве, у Драксенићу су остаци порушене 
старе цркве у којој се десио овај стравични злочин, а од којих су остали 
само темељи на којима стоји спомен-плоча о овом догађају.

ПАРАСТОС ЦИВИЛИМА ЦАПРАШКИХ СЕЛА

23. 8. 2015. У организацији  удружења Завичај, Завичајног удружења 
Банијаца и Секције 7. Банијске ударне дивизије у Цркви Светог Јоакима и 
Ане у насељу Калуђерица (Општина Гроцка) служен је парастос убијеним 
српским цивилима Цапрашких села. Након парастоса су у спомен-парку 
положени вијенци поред плоче са именима убијених српских цивила. Један 
од најтежих злочина над Србима на подручју Сиска десио се 22. августа 1991. 
године у раним јутарњим часовима када су припадници МУП-а и ЗНГ-а, 
ничим неизазвани, у транспортерима са ознакама ЈНА дошли у српска села 
Блињски Кут, Кињачка, Брђани, Чакале, Блињска Греда, Бестрма и Трњани, 
пуцајући на све што се кретало. Овом приликом су убили двадесет двоје 
српских цивила, а ранили више десетина. Послије овога догађаја Срби из 
српских села више нису одлазили на посао у Сисак, већ су организовали 
одбрану својих села и кућа, а ускоро су формирали и општину, коју су назвали 
Цапраг, Парастосу и полагању вијенаца присуствова је, између осталих, 
народни посланик Миодраг Линта.
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СУСРЕТ ЛИНТЕ И ВЛАДИКЕ ПОРФИРИЈА

11. 9. 2015. Замјеник 
предсједника Одбора 
за дијаспору и Србе у 
региону у Скупштини 
Србије Миодраг 
Линта састао се са 
Митропoлитом загребачко-
љубљанским Порфиријем 
у згради Православног 
богословског факултета у Београду. Саговорници су се сложили да је 
потребно да Србија и Хрватска воде сталан и суштински дијалог на 
рјешавању свих отворених питања. Проналажењем правичног и трајног 
рјешења имовинских и бројних других проблема оштећених грађана и 
правних субјеката стварају се предуслови да се успоставе односи пуног 
поштовања и искреног повјерења између двије државе и два народа.

ЈУБИЛЕЈ 60. БЕОГРАДСКИ САЈАМ КЊИГЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДЈЕЛА „СЛОБОДНА СРПСКА“

Министар просвјете и 
културе Републике 
Српске Дане Мале-

шевић отворио је  26. октобра 
2015. године, на 60. Међуна-
родном београдском сајму 
књига, репрезентативни на-
ступ Републике Српске који 
је организован под називом 
Пиши као што говориш: ћи-
рилицом. 

Малешевић је подсјетио 
да су језик и писмо наша нај-
већа културна творевинa, те 
да слоган штанда Републике 
Српске сам за себе све гово-
ри и истакао да је Београдски 
сајам књига један од најзна-
чајнијих културних догађаја 
у овом дијелу свијета. 

Он је подсјетио да Репу-
блика Српска на овом сајму 
у континуитету представља 
своје писце и издаваче. Ди-
ректор Представиштва Ре-
публике Српске Млађен Ци-

цовић је навео да се на штан-
ду Републике Српске у Хали 
два Београдског сајма поно-
во организовано представља 
репрезентативно издаваштво 
Српске са жељом да се са-
јамској публици – грађани-
ма Србије и гостима из сви-
јета представе књиге и писци 
из Републике Српске. 

Свечаном отварању ре-
презентативног наступа Ре-
публике Српске на 60. Бео-

градском међународном сај-
му књига присуствовали су, 
између осталих, амбасaдор 
БиХ у Србији Лазар Миркић 
и замјеник предсједника Од-
бора за дијаспору и Србе у 
региону у Скупштини Срби-
је Миодраг Линта.

На 60. Међународном сај-
му књига у Београду 26. окто-
бра 2015. године је предста-
вљена књига Слободна Срп-
ска која, према ријечима ре-

цензента Милана Љепојеви-
ћа, садржи говоре предсјед-
ника Републике Српске Ми-
лорада Додика из кампaње 
2014. године, у којој је „под-
носио извјештаје народу” о 
стању Српске, анализирао 
унутрашње односе, али и њен 
положај у БиХ и у констела-
цији међународних односа. 

Директор Представни-
штва Републике Српске у Ср-
бији Млађен Цицовић иста-
као је да је Слободна Српска 
прва књига промовисана на 
излагачком штанду Српске 
због тренутка у којем се она 
налази.

Цицовић је поручио да 
књига Слободна Српска вр-
ви од порука да је суштина 
очувања српског народа на 
овим просторима, прије све-
га, да се очувају његове еле-
ментарне вриједности – је-
зик, писмо, култура и црква, 
истичући да без тога неће би-
ти ни слободне Српске. Про-
моцији су присуствовали и 
министар просвјете и кул-
туре Републике Српске Дане 
Малешевић, замјеник пред-
сједника одбора за дијаспо-
ру и Србе у региону у Скоп-
штини Србије Миодраг Лин-
та, чланови Сената Републи-
ке Српске, чланови Академи-
је наука и умјетности Репу-
блике Српске и представни-
ци завичајних удружења, ко-
ји су претходно присуствова-
ли свечаном отварању насту-
па Српске на сајму.

Крајишки културно-историјски центар

Замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у 
региону у Скупштини Србије Миодраг Линта посјетио 
је штанд Крајишко културно историјског центра. 
Штанд је посјетио велики број Крајишника и њихових 
пријатеља са циљем да се упозна књижевним, 
научним и публицистичким радовима наших аутора. 
Међу посјетиоцима штанда били су, између осталих, 
пјесникиња Ранка Срдић, главни и одговорни 
уредник часописа Српски крајеви Славиша 
Рујевић и радио водитељ Дејана Ђокић. Госте су на 
штанду дочекали организатори Мирко Радаковић, 
председник Крајишког привредника  и Миле Шапић, 
председник Удружења избјеглих и прогнаних лица. 

ДЈЕЦА ИЗ ЗАГРЕБА У ПОСЈЕТИ БЕОГРАДУ

25. 8. 2015. - У Београду је боравила група од педесет шесторо српске 
дјеце из Хрватске у организацији Митрополије загребачко-љубљанске 
и Града Београда. Првог дана су посјетили Авалски торањ гдје им је 
домаћин био министар за рад, запошавање, борачка и социјална питања 
Александар Вулин, затим трофејну салу у старој згради Генералштаба 
у улици Кнеза Милоша гдје им је домаћин био министар одбране 
Братислав Гашић и коначно Зоолошки врт и Дјечји културни центар.
Другог дана су министар унутрашњих послова Небојша Стефановић и 
градски менаџер Горан весић повели групу српске дјеце из Хрватске на 
панорамско крстарење Дунавом и Савом бродом Златно срце. Догађају 
су присуствовали замјеница Скупштине Београда Андреа радуловић, 
чланица Градског вијећа Тања Поповић, вршилац дужности директора 
Туристичке организације Београда Миодраг Поповић, секретар 
Скупштине Београда Соња Подунавац и народни посланик Миодраг 
Линта.
Градски менеџер Горан Весић најавио да се слиједеће године очекује посјета 
најмање 1000 српске дјеце из бивших југословенских република. У договору 
са предсједником Коалиције удружења избјеглица Миодрагом Линтом 
делегација Града Београда на челу с Гораном Весићем посјетиће у наредном 
периоду Митрополију загребачко-љубљанску и српске иниституције у 
Хрватској на државном и локалном нивоу.

ИЗЛОЖБА СЛИКА СЛОБОДАНА АМАНОВИЋА

24. 7. 2015. Предсједник Коалиције удружења избјеглица и народни 
посланик Миодраг Линта отворио је 24. 7. 2015. у свечаном холу зграде 
Народне банке Србије на Славији (Немањина 17) изложбу слика познатог 
крајишког сликара Слободана Амановића. Историју о народу који је 
живио на простору сјеверне Далмације аутор је представио са 25 уља на 
платну и промоцијом аутобиографског романа Последњи смоквин лист, 
што је истовремено и назив његове изложбе. О изложби и роману веома 
надахнуто је говорио књижевник Миле Медић, а водитељ је био новинар 
Данко Перић.

44. БРАНКОВО КОЛО

4. 9. 2015. У најстаријој српској гимназији, Карловачкој у Сремским 
Карловцима, гдjе се од 1835. до 1841. године школовао чувени српски 
пјесник Бранко Радичевић, бесjедом пјесника Ђорђа Сладоја 4. 9. 2015. 
свечано je у отворенa 44. пјесничка манифестација Бранково коло. По 
традицији, прије отварања, у Цркви Светог Николаја у Карловцима одржан 
je парастос Бранку Радичевићу који је служио владика сремски Василије 
заједно са свештвенством и хором ђака карловачке Богословије. Парастосу 
и свечаном отварању 44. Бранковог кола присустовали су народни посланик  
Миодраг Линта и потпредсједник Коалиције удружења избјеглица Миле 
Шапић. Престижна међународна награда Бранко Радичевић свечано је 
уручена пјеснику Енесу Кишевићу из Загреба од стране драмске умјетнице 
Весне Чипчић. 

Пиши као што  
говориш: ћирилицом

СЈЕДНИЦА УДРУЖЕЊА 6. ЛИЧКЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ И 23. ЛИЧКЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ

Удружење бораца, потома-
ка и поштовалаца НОР-

-а 6. Личке пролетерске ди-
визије Никола Тесла и 35. 
Личке ударне дивизије ор-
ганизовало је 20. новембра 
2015. године свечану сјед-
ницу у Дому ратних, војних 
и мирнодопских инвалида 
у Београду. Повод одржава-
ња наведене сједнице било 
је свечано обиљежавање 22. 
11. 1942. године, дана фор-
мирања 6. Личке дивизије, 
као и свечано обиљежавање 

седамдесетогодишњице по-
бједе над фашизмом и завр-
шетка Другог светског рата 
и 71. годишњице (20. окто-
бра 1944.) ослобођења гра-
да Београда. Познато је да 
је 6. Личка дивизија водила 
одлучујуће борбе за ослобо-
ђење Београда у којима је по-
гинуло 243, а рањено око 760 
бораца. Дио програмских ак-
тивности се реализује на те-
риторији Хрватске (Јадовно 
– Госпић и Срб), Федерације 
БиХ (Дрвар, Фоча и Више-

град – Тјентиште)) и Р. Цр-
не Горе (Плужине и Жабљак), 
односно реализацијом посје-
та мјестима на простору бив-
ше СФРЈ и обиљежавању зна-
чајних датума и догађаја, а 
све у вези са „ратним путем  
6. Личке дивизије и значајем 
исте у ослобођењу земље од 
фашизма.

Свечаној сједници је било 
присутнo преко 130 чланова 
Удружења и њихових гости-
ју  из републичкoг и грaдског 
одборa СУБНОР-а Београд и 
појединих општинских одбо-
ра СУБНОР-а града Београда, 
Ваљева и Апатина, представ-
ници Града Београда и пред-
ставници појединих београд-
ских општина и организација 
цивилног друштва. Посебно 
истичемо присуство 30 бора-
ца 6. Личке дивизије којима 
су додјељене медаље.  Пред-
сједник Удружења, генерал 
у пензији, Андрија Рашета 
је дао уводну ријеч о осни-
вању, ратном путу, учешћу 
и значају 6. Личке дивизи-
је у Другом свјетском рату.

Присутнима се, у свој-
ству госта, обратио замје-
ник предсједника Одбора за 
дијаспору и Србе у региону 
у Скупштини Србије Мио-
драг Линта, који је рекао да 
Удружење треба да настави 
да његује сјећање на значај-
не догађаје из Другог свјет-
ског рата, на погинуле пар-
тизанске борце и страдали 
српски народ у усташком 
геноциду, као и на страда-
ле Србе у грађанском рату 
1991–1995. године.  

70 година побједе над фашизмом
ВРИЈЕДНИ ДРВАРЧАНИ 
ИЗ НОВОГ САДА

Иако су недавно напунили тек 
годину дана од оснивања, Удружење 
Дрварчана из Новог Сада наставља 
да даје примјер својим акцијама 
из културе, спорта и умјетности. 
Овог пута су заједно са удружењем 
ментално недовољно развијених особа 
(МНРО) из Новог Сада и новосадским 
сликарима које је окупио Станко 
Родић организовали ликовну колонију 
под називом Сликом до осмеха. Ова 
колонија је финализована изложбом 
у просторијама Удружења Свети 
Сава, а њен хуманитарни карактер 
свакако избија у први план јер су 
слике урамљене и поклоњене управо 
Удружењу МНРО и Основној школи 
Славко Родић из Дрвара. 
Другу овогодишњу ликовну колонију 
организовали су у родном крају у срцу 
планине Клековаче, шумске љепотице, 
чији предјели надахњују умјетнике, 
буде и распламсавају машту али и 
скривају тајну 13 несталих и убијених 
српских војника. Управо по њима 
нови назив Планинарско друштво 13 
рунолиста који су сликарима били 
више него добри домаћини у свом 
планинарском дому на Клековачи, а 
да је то тако потврђује надметање у 
хвалоспјевима на њихов рачун између 
сликара и чланова удружења. 
Дио утисака са Клековаче, Дрвара, 
Шатора, Мартин Брода и манастира 
Рмањ сликари су осликали на 
платнима, а онај већи дио се 
неизбрисиво уцртао у њихова срца и 
оплеменио њихову умјетничку душу.
Све ово резултирало је уз помоћ 
Општине Дрвар и отварањем Градске 
галерије 1. 8. 2015. у Дому културе 
(Радничком дому – како Дрварчани 
воле да кажу), а прве слике у 
галерији, настале на овој ликовној 
колонији, су управо поклон Удружења 
Дрварчана из Новог Сада свом 
вољеном Дрвару. 

Свечана сједница Удружења Кордунаша и Банијаца

Поводом 73-годишњице формирања ратних јединица - 7. 
Банијске ударне дивизије и 8. Кордунашке ударне дивизије 
одржана је 22. новембра 2015. године свечана сједница чланова 
Удружења бораца Кордуна, 8. Кордунашке ударне дивизије, 
секције бораца 7. Банијске ударне дивизије, Удружења Банијаца 
и Завичајног клуба Кордунаша. Свечана сједница одржана је у 
просторијама Градске општине Нови Београд гдје су евоциране 
успомене на историјске дане славних ратних јединица и изведен 
пригодан културно-умјетнички програм (КУД Банија и  КУД 
Петрова гора -Кордун) као и промоција књига писца у дијаспори 
Милке Кајганић. 
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ИЗАБРАНА ДЈЕЛА РАЈКА ПЕТРОВА НОГА

23. 10. 2015. У Свечаној сали Скупштине Града Београда одржан 
je скуп у славу 70. рођендана Рајка Петрова Нога и објављивања 
његових Изабраних дјела у седам томова. У овај прави издавачки 
подвиг удружили су се издавачи из Србије, Црне Горе и Републике 
Српске (Штампар Макарије из Београда, Ободско слово из Подгорице 
и Херцеговина издаваштво из Требиња), да би штампали најбоља дјела 
великог српског пјесника родом из Херцеговине.
На скупу насловљеном према Ноговој пjесми Твоје је да корачаш, коју је 
он прочитао умјесто уводног говора, о његовом књижевном стваралаштву 
бесједили су академик Матија Бећковић, проф. др Јован Делић, др Драган 
Хамовић, уредник издања и пјесник Желидраг Никчевић, који је и власник 
Штампара Макарија, и пjесник Радомир Уљаревић. Међу званицама био 
је присутан замјеник предсједника Скупштине Града Београда Андреја 
Младеновић и народни посланик Миодраг Линта.

ПОКЛОНИ ЗА КУД ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ

30. 11. 2015. Замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у 
региону Миодраг Линта, предсједник Завичајног клуба Кордунаша Петар 
Шаула и предсједник Коалиције удружења избјеглица Миле Шапић 
обезбиједили су донацију у виду 40 опанака за чланове Културно-
умјетничког друштва Ћирило и Методије из избјегличког насеља Бусије 
(Општина Земун).  Линта, Шапић и Шаула су се обратили члановима 
КУД-а Ћирило и Методије током тренинга и захвалили им се јер на 
најбољи начин чувају крајишку културу, традицију и обичаје. 
КУД Ћирило и Методије  има 112 чланова узраста од 3 до 33 године и 
састоји се од три секције. Предсједница је веома агилна Снежана Вељо, 
која се труди да обезбиједи члановима КУД-а народне ношње и другу 
неопходну опрему за наступе. Чланови овог друштва имају тренинге 
два пута недељно, а помажу им умјетнички руководиоци Снежана 
Тишма, Невена Грбић и Михајло Кадрић, као и кореограф Емил Бота. 
КУД Ћирило и Методије има слиједеће кореографије: Буковица, Кордун, 
Гламочко коло, Српска Славонија, Линђо и Косово.

ТРЕЋЕ ОКУПЉАЊЕ БИЛЕЋАНА У БЕОГРАДУ

12. 12. 2015. Завичајни клуб Билећана трећи пут је организовао 
традиционално Билећко сијело које је одржано у Дому Војске у Београду.   
Уз благослов свештеника Радета Зеленовића, завичајну пјесму КУД 
"Влатко Вуковић" из Билеће и пригодан програм у коме су између 
осталих учестовали глумац Милорад Капор, пјесник Божидар Глоговац, 
весеље је потрајало до јутарњих сати. Присутне су поздравили начелник 
општине Билећа Миљан Алексић и народни посланик Миодраг Линта.

ИЗЛОЖБА ПРЕБИЛОВЦИ У БЕОГРАДУ

22.5. 2015  У Галерији Народне банке Србије Београђанима је представљена 
изложба Пребиловци, која свједочи о усташком злочину 1941. године, када је 
убијено 850 Срба од укупно 1000 становника тог српског села у Херцеговини. 
Ово село према истраживању јапанског листа Асахи шимбун представља 
најстрадалније село у Другом свјетском рату у Европи. Изложба, чији су 
аутори студенти Бањалучког универзитета, Предраг Лозо и Драгослав Илић, 
садржи фотографије, животне приче, текстове и документа о злочину и о 
Пребиловчанима. Изложба је заједнички је пројекат Културног центра Новог 
Сада и Удружења Јадовно 1941. из Бањалуке. На изложби присуствовали, 
између осталих, и владика ЗХиП Григорије, умировљени владика Атанасије, 
директор Представништва РС Млађен Цицовић, народни посланик Републике 
Српске Лука Петрович и народни посланик Миодраг ЛинтаЧлан Градског вијећа за 

културу Вања Вучено-
вић отворио је 11. де-

цембра изложбу радова срп-
ских сликара и вајара, родом 
и поријеклом из Крајине, Ре-
публике Српске и Федераци-
је БиХ, коју организује Савез 
Срба из региона. Циљ изложбе 
је да се подсјетимо на стра-
дање српског народа током 
деведесетих година прошлог 
вијека, што је приказано кроз 
двије теме изложбе – Завичај 
и Страдање. 

„Ова изложба нам, између 
осталог, показује све богатство 
српске културе, без обзира на 
то гдје је настајала. Град Но-
ви Сад је опредијељен да ње-
гује и афирмише традицују 
и културно стваралаштво ра-
зличитих националних зајед-
ница које живе у њему, а по-
себан сензибилитет показује 
према разноврсној култури и 
умјетности већинског српског 
народа, чиме се актуелизује и 
оправдава постојање његовог 
другог имена – Српска Атина, 
које увијек и у свакој прилици 
са поносом истичемо”, изјавио 
је Вања Вученовић.

У име организатора оку-

пљенима се обратио Мидораг 
Линта, предсједник Савеза Ср-
ба из региона. Линта се захва-
лио излагачима и Граду Но-
вом Саду што има разумије-
вања за културу Крајишника, 
Херцеговаца и осталих гра-
ђана са подручја бивше Југо-
славије. 

„Очување културе и обича-
ја грађана који су родом и по-
ријеклом из региона у интере-
су је Србије. Уједно то ће бити 
један од приоритених задатака 
ССР”, истакао је Линта.

Врло надахнуто о изло-
жби говорио је аутор поставке, 
проф. др Здравко Малбаша:

„Ова изложба свједочи да 

васкрсавамо, да поново ства-
рамо. Бременита су наша сје-
ћања. Сјећања, сјећања и за-
увијек сјећања. Кад би ова 
вјечност још оволико траја-
ла, остало би још мало вре-
мена за сјећања. То је вока-
ција са животом коју не дамо. 
Кад бисмо изгубили та сјећа-
ња, отишло би све у тишину, 
у нирвану, у одсутност свега 
постојећег.” 

Малбаша је рекао да сје-
ћања чувају радост, а „радо-
вати се значи ићи трагом го-
сподњим”. 

„Радујмо се, живимо и ра-
димо у нашој Србији, у новим 
просторима у које смо уније-

ли своје слутње, чежње, тје-
скобе, очаје али и радости. 
Умјетност живјети само „ако 
живи на граници, јер једино 
на граници умјетник може 
да угаси своју жељу за сми-
слом, за добрим, за истином 
и љепотом ”. 

Обраћајући се сликарима 
Малбаша је рекао: 

„Сви ви сте у ова дјела 
унијели унутрашње чежње 
и немире, и из дубоких и ја-
ких доживљаја проговори-
ли о свом и нашем завичају, 
о крају који је такођер ваш 
јер у њему и за њега ствара-
те. Најзад, ако има оних који 
ту визију нису досегли, има-
ју прилику да пред сликама, 
које живот значе, застану и 
обогаћени даље својим пу-
тем наставе.”

На изложби учествују 23 
сликара и вајара који су изло-
жили 43 слике и скулптуре са 
мотивима завичаја и страдања 
Срба током деведесетих годи-
на прошлог вијека. 

Изложба траје до 18. де-
цембра, а сви заинтересова-
ни могу је погледати од 12 до 
18 часова у галерији Подрум 
(Аполо центар). 

Замјеник предсједник Од-
бора за дијаспору и Србе 

у региону Миодраг Линта је, 
одржао је у Скупштини Ср-
бије састанак са представни-
цима удружења Херцеговаца 
која дјелују на подручју Ре-
публике Србије. Састанку су  
присуствовали и представни-
ци више министарстава (Ми-
нистарство привреде, грађе-
винарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре; Министарство 
трговине, туризма и телеко-
муникација; Министарство 
културе и информисања; Ми-
нистарство омладине и спор-
та) и Привредне коморе Ср-
бије и Београда. 

Састанак је одржан на 
иницијативу поменутих 
удружења како би се у зајед-
ничком разговору размије-
нила мишљења и изнијели 
приједлози, који ће доприни-
јети унапређењу привредне, 
културне, спортске и сваке 
друге сарадње Источне Хер-
цеговне, као дијела Републи-
ке Српске и БиХ, са Републи-
ком Србијом.

На крају састанка присут-
ни су усвојили више закљу-
чака с циљем да се оснују два 
робно-дистрибутивна центра 
у Источној Херцеговини, гдје 
би долазила роба из Србије 
и одакле би се снабдијевала 
српска предузећа овог кра-
ја; да се организују састан-
ци Координационог одбора 
удружења Херцеговаца са на-
длежним министарствима и 
другим иниституцијама у Ср-
бији; да се организују посје-
тe представника надлежних 
министарстава и других ин-
ституција Републике Срби-
је Источној Херцеговини из 
области привреде, енергети-
ке, саобраћаја, пољопривре-
де, просвјете, туризма, култу-
ре и спорта; да се подстaкну 
представници локалних са-
моуправа у Србији и Источ-
ној Херцеговини на потписи-
вање повеља о братимљењу, 
са циљем ширења културних, 
спортских и привредних ве-
за и заједничког наступа у 
пројектима прекограничне 
сарадње.

Државни секретар Ми-
нистарства омладине и 

спорта Србије Предраг Пе-
руничић и генерални секре-
тар Спортског савеза Србије 
Владимир Батез посјетили 
су Пребиловце код Чапљине, 
гдје су српској дјеци из овог 
и околних мјеста донирали 
спортску опрему, те обећали 
изградњу спортског терена у 
Пребиловцима.

Перуничић је навео да је 
ријеч о малом гесту пажње јер 
су око четрдесеторо дјеце об-
радовали дресовима Србије, 
додавши да су и жељели ви-
дјети како могу помоћи овом 
крају. Он је нагласио да се раз-
матра на који начин омогући-
ти да у Пребиловцима буде из-
грађено мултифункционално 
спортско игралиште. 

„Ми на сваком дијелу зе-
маљске кугле морамо да во-
димо рачуна о нашим људи-
ма. Што се тиче Пребилова-
ца, ово је једна тужна прича 
коју не смијемо да заборави-
мо. Овдје је у Другом свјет-

ском рату од 1000 становни-
ка убијено више од 800 њих, 
што је трагедија за цијели на-
род”, рекао је Перуничић.

Батез је навео да су Пре-
биловци једно од најстрадал-
нијих српских мјеста које је 
пострадало и у Другом свјет-
ском рату, али и у посљедњем 
рату, те је стога важно дати 
подршку да поново заживи 
живот у овом мјесту.

„Ми смо данас подијели-
ли спортску опрему дјеци 
као мали знак пажње. Же-
љели бисмо да се овдје ство-
ре услови да се млади врате 
и да се баве спортом”, рекао 
је Батез.

Он је додао да Спортски 
савез Србије настоји подржа-
ти људе не само у Србији већ 
и у Републици Српској и ди-
јаспори. Ову посјету су ини-
цирала херцеговачка удру-
жења у Србији, која су по-
средством народног посла-
ника Миодрага Линте прет-
ходно одржала два састанка 
са Предрагом Перуничићем. 

БИЉАНА РИСТИЋ: БИЈЕГ У ДЕТИЊСТВО

Своје виђење ове изложбе описала је и сликарка Биљана Ристић, 
која је прокоментарисала неке од постављених експоната. 
„Учешће на овој изложби одвело ме је у свијет свог дјетињства, 
свога завичаја, своје сузе са камена, својих снова, надања, 
радовања. Чавићева слика Прогнаници ме опомиње да смо 
сви на свој начин прогнани али и да смо живи и још јачи; 
Вукомановићева слика Бујица да смо натерани да течемо али 
и да се зауставимо где желимо; Бојанићев Катун да не смијемо 
заборавити небо изнад родне земље; Родићева  Вавилонска 
кула да смо живи и вјечни јер имамо коријење стијена, коријење 
вулкана, необориво, наше, српско, јединствено, трајно.”

У НОВОМ САДУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА РАДОВА СРПСКИХ УМЈЕТНИКА ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ РЕГИОНА

Српска Атина оправдала име

Херцеговци затражили 
економску сарадњу

Србија гради спортске 
терене у Пребиловцима
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Након завршене просла-
ве три вијека цркве Све-

те Петке у Сјеничаку Мио-
драг Линта заједно са сарад-
ницима Милом Шапићем и 
Петром Шаулом разговарао 
је са руководством Ногомет-
ног клуба Петрова Гора из 
Војнића који су чинили Ни-
кола Еремић, Јовица Кондић, 
Милорад Кнежевић и Миле 
Кнежевић. 

Договорено је да се орга-
низује посјета НК Петрова 
Гора Новом Саду гдје би се 
одиграла једна пријатељска 
утакмица и виде могућно-
сти помоћи НК Петрова Гора 
у спортској опреми. Такође, 
разговарао је да се слиједеће 
године организује у Новом 
Саду Зелена ноћ поводом 70 
година од оснивања НК Пе-
трова Гора и оснује клуб на-
вијача у Србији.

Након завршеног састан-
ка са руководством НК Пе-
трова Гора Линта , Шапић и 

Шаула су посјетили чланове 
пододбора СКД Просвјета у 
Војнићу гдје су уручили по-
клон - 20 опанака. 

Састанку су присустовали 
повјереник Пододбора Ми-
лена Мађерчић, руководио-
ци фолклорне секције Чедо-
мир Студен и Валерија, оста-
ли чланови пододбора Нада 
Малбаша, Aнђелка Шимули-
ја, Душан Црнковић, Миле 
Кнежевић и неколико мла-
дих чланова из фолклорне 
секције. 

Такође, уручено  пет па-
ри ципела за чланове пјевач-
ке групе из Пододбора СКД 
Просвјета из Вргинмости ко-
ји су примили Љуба Мрао-
вић и Вишња Цревар. Чедо-
мир Студен је упознао госте 
са актвностима Пододбора 
СКД Просвјета из Војнића 
(11 наступа током ове годи-
не) који има 60-так члано-
ва (30 млади и 30 одрасли 
чланови).

"Крајишки ликовни 
салон" у Београду
У Београду је отворена тра-

диционална манифеста-
ција "Крајишки ликовни са-
лон", која се већ 15. пут орга-
низује у избјеглиштву.

Изложба је отворена у Га-
лерији Музеја жељезница Ср-
бије, а ове године је посвеће-
на обиљежавању 100 година 
од Сарајевског атентата и по-
четка Великог рата.

Своје идеје и ставове иска-
зала су 84 излагача радовима у 
најразноврснијим материјали-
ма и техникама, од оних кла-
сичних попут мермера, моза-
ика или уља, графике, све до 
дигиталне фотографије.

Никола Церовац из Срп-
ског културног друштва "Зо-
ра" Книн-Београд отворио 
је изложбу и поручио да она 
представља традицију која 
има обавезу да сачува корије-
не умјетничког стваралаштва 
људи из Крајине, али и да им 
пружи прилику за дружење 
како би се покушали инте-
грисати у ново окружење, у 
братском Београду.

Добитник "Сребрног пр-
стена", плакете Умјетничког 
братства манастира Крка, ко-
ји се додјељује заслужнима за 

чување и обогаћивање духов-
не ризнице српске Крајине за 
2014. годину је Душан Вуко-
јевић Марс.

Награда "Борис Маркош 
Минго", која се додјељује 
као знак сјећања на младог 
умјетника који је погинуо 
1991. године бранећи Краји-
ну, ове године је додијељена 
Николи Јерковићу за графи-
ку "Диже се јутарње сунце".

Један од учесника на 
изложби је и новинар Ра-
дио-телевизије Републике 
Српске Драга Грубић, која 
се представила мозаиком ца-
ра Константина, на којем је 
радила око пола године.

"То је једина културна 
манифестација тог типа ко-
ја окупља умјетнике амате-
ре, али и академске слика-
ре, графичаре и вајаре који 
се баве примијењеном умјет-
ношћу", рекла је Грубићева.

Изложбу организују Удру-
жење Срба из Хрватске, Срп-
ско културно друштво "Зора" 
Книн-Београд, заједно са За-
вичајним клубом "Книнска 
крајина" и Удружењем Срба 
из Хрватске "Никола Тесла" 
Крагујевац.

Послије бањалучке преми-
јере, документарни филм 

Дениса Бојића "Дјеца", у про-
дукцији Радио– телевизије Ре-
публике Српске премијерно је 
приказан у Београду, у свеча-
ној сали Југословенске кино-
теке. Бојићев филм на потре-
сан и потпуно аутентичан на-
чин документује једну од нај-
већих, али и најмање познатих 
трагедија српског народа у по-
сљедњој деценији 20. вијека.

Филм "Дјеца" предста-
вља једина и посљедња свје-
дочења четири родитеља, 
од укупно 36 мајки и оче-
ва који су у протеклом ра-
ту изгубили по троје дјеце. 
Како каже аутор, синови и 
кћери чија је судбина заби-
љежена у овом филму нису 
страдали отимајући туђе. 
Њихова младост је угаше-
на испред њихове куће, на 
њиховој њиви. Бранили су 

своје родитеље, своју бра-
ћу и сестре, своју дјецу. Жи-
вот преживјелих родитеља 
и није живот, зато као људ-
ска бића имамо обавезу да 
њихов бол упознамо и по-
дијелимо.

- Тек што смо заборавили 
крике и јауке Стојанке мајке 
Кнежопољке са Козаре, за-
чули смо нове крике и нове 
јауке...али то је бол од кога 
не смијемо бјежати, бол који 
показује шта је живот и шта 
живот није - рекао је Бојић.

Рад на оваквом филму 
захтијева и више од обичног 
сценарија и режије, иза Де-
ниса су бројне непроспава-
не ноћи. Ни професионалци 
ове кадрове не могу да гле-
дају чисто технички, емоци-
је увијек превладају.

- Ја само још једниу ствар 
могу да кажем послије гле-
дања премијере филма у Ба-

њалуци, да ми се то први пут 
десило. Овај филм је изузет-
но важан и ја сам сигуран да 
је РТРС на правом путу - ре-
као је режисер Дарко Бајић.

Радио– телевизија Репу-
блике Српске свим својим 
ресурсима стала је иза Бо-

јићевог филма, али то није 
први, а неће бити ни посљед-
њи овакав филм у продукци-
ји наше куће. 

- Не смијемо и немамо 
право да заборавимо оне ко-
ји су страдали, посебно ми 
у Београду и Бањалуци, јер 
су све ове године углавном 
други причали о нама. Про-
сто немамо право да ћути-
мо. Због тога смо снимили и 
филм "Дах живота" - рекао је 
генерални директор РТРС-а 
Драшко Милиновић.

Београдској премијери 
филма "Дјеца" присуство-
вао је велики број личности 
из културног и јавног живо-
та Србије и Српске. Докумен-
тарни филмови из продук-
ције Радио– телевизије Ре-
публике Српске већ година-
ма учествују на домаћим и 
међународним фестивалима 
и освајају значајне награде.

Посјета и поклони СКД 
Просвјета у Војнићу

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ "ДЈЕЦА" ПРЕМИЈЕРНО ПРИКАЗАН У БЕОГРАДУ

Други су причали о нама, 
нећемо више да ћутимо

„
Филм "Дјеца" 
представља једина 
и посљедња 
свједочења четири 
родитеља, од укупно 
36 мајки и очева који 
су у протеклом рату 
изгубили по троје 
дјеце

 » Након пројекције филма у пуној сали Кинотеке завладао је мук  » Аутор филма Денис Бојић: Бол од кога не смијемо бјежати

13. ФЕСТИВАЛ „КРАЈИШКИ БИСЕРИ“ 

4. 10. 2015. - У Пландишту је одржан 13. Фестивал „Крајишки бисери“, 
једна од манифестација која чува и његује нематеријално културно наслеђе 
Срба Крајишника. Организатор манифестације је Завичајно удружење 
Крајишника „Никола Тесла“ из Пландишта на челу са Николом Везмаром. 
Централни дио манифестације - фестивалско вече, почело је свечаним 
дефилеом пјевачких група, од ОШ „Доситеј Обрадовић“, преко централног 
трга у Пландишту, до Дома клутуре. У такмичарском дијелу програма 
преко 20 пјевачких група такмичило су се у изворном крајишком пјевању. 
У оквиру фестивалског дана, прије самог фестивала, одржан је трећи 
по реду семинар „Нематеријално културно насљеђе Срба Крајишника“. 
Основни циљеви семинара су истраживње, систематизовање и 
документовање нематеријалног културног наслеђа Срба Крајишника, као и 
подизање свијести о изворном народном стваралаштву и значају очувања 
нематеријалног културног наслеђ са нагласком на изворно крајишко 
пјевање као специфичност Срба Крајишника. 

ЗМИЈАЊЦИ ИЗГРАДИЛИ ЕТНО КУЋУ У КАЋУ 

20. 9. 2015. -У Каћу код Новог Сада отворена је етно кућа која треба 
да постане мјесто гдје ће се окупљати књижевници, сликари и 
други умјетници и гдје ће се одржавати изложбе, промоције књига 
и чувати предмети из Змијања. Змијањцима и њиховим гостима 
обратили су се предсједник Удружења грађања „Змијање“ Томислав 
Николић и замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у 
региону у Скупштини Србије Миодраг Линта. У културно-умјетничком 
дијелу програма наступили су глумац Томо Курузовић, КУД „Младен 
Стојановић“ из Бачког Јарка, пјевачка група „Синови Јања“ из Будисаве, 
пјевачка група Завичајног друштва „Змијање“ из Бања Луке и други.

ПРОМОЦИЈЕ НА САЈМУ КЊИГА

26. 10. 2015. - На 60. Међународном 
београдском сајму књига одржана је 26. 
октобра 2015. године, између осталих, 
промоција књиге историчара Војина 
Калинића „Српске установе у Сјеверној 
Далмацији 1848.- 1914. године. Књига 
је извод из докторске дисертације 
Војина Калинића коју је он одбранио крајем 2014. године на Факултету 
политичких наступа. Аутор у књизи анализира рад око четрдесетак 
различитих националних удружења која су дуже или краће дjеловала 
на подручју Северне Далмације. Истог дана одржана је промоција књиге 
привредника Николе Копца “(Х)историја осушене збиље” koja говори о 
понављању пакленог прогона и погрома у осмишљеном програму смрти 
намијењеног Србима из Хрватске.

ДЈЕЦА ИЗ ВУКОВАРА У СКУПШТИНИ

21. 10. 2015. Потпредсједник Народне скупштине Владимир 
Маринковић и замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе 
у региону Миодраг Линта примили су у Скупштини Србије дјецу 
предшколског узраста из вртића “Вуковар 2” у којем се настава одвија 
на српском језику и ћириличном писму. Маринковић и Линта су 
разговарали са дјецом и њиховим васпитачима, показали им здање 
Народне скупштине и позвали их да дођу поново у посјету које ће трајати 
барем седам дана. Дјеца из вртића “Вуковар 2” претходно је  примио 
патријарх Иринеј и предсједник Србије Томислав Николић. Захваљујући 
донацији Позоришта “Бошко Буха” дјеца су гледала представу “Мала 
сирена”, а у Дечјем културном центру посебно за њих је организована 
Креативна радионица ликовне и примењене умјетности.

ВЛАДИКА ГЕРАСИМ О ОПСТАНКУ СРБА

14. 9. 2015. - Замјеник 
предсједника Одбора 
за дијаспору и Србе у 
региону у Скупштини 
Србије Миодраг Линта 
састао се са Владиком 
горњокарловачким 
Герасимом у Владичанском 
двору у Карловцу. Саговорници су се сагласили да је потребно 
предузети низ конкретних мјера и активности с циљем опстанка Срба 
на подручју Баније, Корудуна и Лике. Неке од мјера и активности су: 
стипендирање српске средњошколске омладине и студената, обнова 
сеоских друштвених домова, обнова порушених православних цркава, 
ангажовање адвоката који би бесплатно пружали правну и сваку другу 
помоћи српским повратницима и прогнаним Србима.
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Подаци преузети из књиге 
„Карловачки генералат“  
Војина С. Дабића. Више  
података може се наћи у  
самој књизи (110 – 118 страна) 

Војнићко-слуњска област 
била је до почетка Ве-
ликог бечког рата 

(1683-1699) скоро потпуно 
пуста, јер су преко ње, као 
ничије земље, уз аустро – 
турску границу, стално чето-
вали турски крајишници. Је-
дино је на лијевој страни ри-
јеке Коране, између рушев-
них утврђења у Велемерићу 
и Белају, постојало од поло-
вине 17. вијека једно мање 
српско насеље. У њему је би-
ло, како је војни инжењер М. 
Штиер (M Stier) забиљежио у 
својим путним биљешкама и 
на скицама сачињеним при-
ликом обиласка Карловач-
ког генералата, најмање 50 
нових влашких кућа. Неку 
сигурност на овом несигур-
ном крајишту пружала су им 
два војводства жумберачких 
ускока, која су држала сталну 
стражу у Велемерићу. Није 
познато одакле су и када до-
шли поменути досељеници, 
јер о њима нема података у 
другим изворима.

Почетком Бечког рата 
(1683-1699), који је изазвао 
велика помјерања становни-
штва и крупне демографске 
промјене на Балканском по-
луострву и у Панонској ни-
зији, један од већих мигра-
ционих таласа запљуснуо је 
и Карловачки генералат, а 
посебно војнићко-слуњску 
област. Тада је неколико хи-
љада Срба, дотадашњих тур-
ских поданика, напустило 
своја станишта у Босанској 
крајини и населило се у пу-
стим крајевима у међуреч-
јима Коране и Мрежнице и 
Коране и Глине. Неке од њих 
принудиле су на сеобу несре-
ђене прилике у Босни и Хер-
цеговини, као и намјера тур-
ских власти да српско ста-
новништво, у које нису има-
ле повјерења, преселе из по-
граничних крајева дубље у 
унутрашњост земље. Друге 
су на промјену станишта под-
стакли аустријски крајишки 
заповједници, нешто нагово-
ром, а нешто и силом.

Насељавање српског ста-
новништва у војнићко-слуњ-
ској области започело је 
1686. године, када је неко-
лико стотина породица до-
шло са турске територије и 
населило се у Тржићу, Бу-
дачком, Скраду, Перјасици, 
Полоју и Војнићу. Њихово 
насељавање спроведено је у 
одсуству карловачког гене-
рала Ј. Ј. Херберштајна, ко-
ји је, после пустошења Лике 
и Крбаве 1685. године, оти-
шао на Малту да би се укљу-
чио у борбе малтешких вите-
зова са Турцима. По поврат-
ку са Малте, схвативши да су 
нови досељеници „неприлич-
но настањени“ морао је, како 
је написао у свом акту од 20. 
априла 1689. године „in per-
sona u krajinu izaiti i za sada, 
dokle se krajina z voliom bo-
žiom na dalie odmakne, stalne 
meje navlastito med Horvacki-
mi i Vlaškimi sinovi, koi su se 
u Budačkom i kod Skrada na-
stanili, stalne i mirne učiniti“. 
Ништа боље није било ни у 
погледу међа других насеља, 
али су ратни догађаји, посеб-
но нови војни поход преду-
зет у лето 1689. године, ради 
освајања Лике и Крбаве, осу-
јетили његову намјеру да уре-

ДОЊИ И ГОРЊИ 
БУДАЧКИ:

Алинчић
Бабић
Баић/Бајић
Бакић
Банић
Беливук  
Бјеливук 
(2 породице)
Билиа
Биркић (2)
Благојевић (4)
Божић (5)
Брдар (2)
Бркић
Буква (2)
Векић
Везмар
Видић
Вила (2)
Воиновић 
Војновић (5)
Вуинчевић
Вука
Вукобратовић (4)
Вучетић
Гоиковић   
Гојковић (2)
Грковић (2)
Грубић
Гушић
Делић
Дианковић 
Ђурић (5)
Докић (2)
Дробњак
Дуванџиа
Жипић 
Живковић
Зец
Јанић (2)
Јаснић
Јелић
Јовић (3)
Карамарковић (2)
Кесер (3)
Кнежевић (3)
Комадина (4)
Копривица
Косарић
Косир  
Косјер (5)
Ковач (3)
Ковачевић (4)
Краиачић  
Крајачић
Кресојевић (4)
Кунић (3)
Лиса
Лончар (3)
Лукач
Магаревић
Магарица (3)
Мајстор
Малић
Мандић (3)
Маноиловић
Манојловић 2
Маринковић (4)
Мартиновић (8)
Марчетић
Матиешић  
Маћешић (12)
Матиевић 
Матијевић (9)
Михаиловић 
Михајловић (5)
Миљеновић (6)
Мириловић (2)
Миркић (5)
Мирковић (2)
Миројевић
Митровић
Момчиловић
Мркаљ
Новаковић (3)
Опарница (2)
Оридић
Падежан   
Падежанин (5)
Парун (2)
Павковић
Павловић
Пеурача (2)
Перић (3)
Перковић
Петровић (3)
Поповић (3)
Продановић (3)
Радовић (2)

Радуловић (3)
Раичевић
Раић (3)
Ракетић
Родић
Савић (2)
Сикирица (4)
Слиепчевић  
Слијепчевић
Сракић (2)
Срђеновић
Сужањ
Тесла
Тодорић (4)
Тодоровић
Томашевић (2)
Томић (3)
Тумбас
Хаидиновић  
Хајдин(овић) (2)
Харамбашић
Христић
Црнокрак
Цвиетић   
Цвијетић (2)
Чачул
Чика
Чикеша
Шаула (8)
Шепа (2)
Шипић

ПЕРЈАСИЦА:
 
Баић
Бајић (2)
Бакић (3)
Балковић
Бег
Белић (3)
Белобрк 
Бјелобрк
Богдановић (2)
Бранисавић (2)
Брешац
Брешевић
Брошинић
Будимлић
Буњевчевић
Видовић
Витасовић
Вукашиновић (2)
Вукмировић
Вукобратовић (3)
Вучетић (3)
Гаћеша (3)
Грубишић   
Грубјешић (3)
Гвоздић
Дабић (2)
Даић
Диклић
Дирсаић (4)
Дмиаковић ? (2)
Дмитровић
Добричић
Дрњаковић  
Дроњаковић 
Дробњаковић
Дубиздела
Ђекић (3)
Живчић
Ивчић
Јанић
Јелача
Канџиа (2)
Карамарковић
Карановић (2)
Карасовић (3)
Косић
Косир  
Косјер (9)
Ковачевић
Краинчевић 
Крањчевић 
Кудуз
Кукул 
Кукуљ
Куриа
Курија (3)
Куваић (3)
Лежан
Лончар
Лужић
Лупардиновић
Лубардиновић (2)
Мацут (2)
Маноиловић
Манојловић
Маринковић (3)
Мартиновић
Марчетић

Матеша (2) 
(можда Маћеша 
па касније  
Маћешићи који  
су бројни?)
Мишљенчевић (3)
Михаиловић (3)
Милинковић (2)
Миљенковић (2)
Мрђеновић (2)
Мулаић
Орешчанин (6)
Павић (2)
Петровић (3)
Пиљуга
Поповић (4)
Попречица (2)
Пушкар (2)
Пуљар
Радиновић
Раишић
Раосавлић 
Раусављевић
Седлар (6)
Синаић
Зинаић (4)
Сјетић
Судар (3)
Сударевић (2)
Сучевић (3)
Тепшић
Томашевић
Хелдуповић
Хрелић
Циган
Цимеша (10)
Цветовац (2)
Чачић
Чевелиа
Чикандић
Чотрић (2)
Шашић (3)
Шиша (2)
Ширић
Шкргић
Шолаја

СКРАД:

Болић (3)
Бунчић (3)
Велемировић (6)
Вишнић (2)
Владисавлић 
Владисављевић
Владић (2)
Војчиновић
Вуиасковић
Вујасковић
Вуичић (2)
Вукдраговић (6)
Вуковић
Вучковић (2)
Газибара (6)
Гламочило (2)
Гриаковић 
Гријаковић
Дамиановић 
Дамјановић
Добросавић 
Добросављевић (3)
Драгосавић
Дудуковић (6)
Живковић
Зделар
Здјелар (2)
Јакововић
Јовичић
Каблар
Карамарковић (2)
Ковач
Козлина (10)
Кулунџиа
Колунџија
Кузмановић
Лежаја (2)
Лончар
Мали
Марић
Марковић (3)
Марчинковић
Матиашевић  
Матијашевић
Михаиловић
Милиеновић 
Миљеновић (4)
Милошевић (4)
Миловановић (5)
Мирнић (3)
Мркаљ
Никшић
Новковић (4)

Подкраиац  
Подкрајац (2)
Поповић (2)
Пушкар (3)
Раиновић (3)
Смолиановић  
Смољановић
Тарбук
Филиповић
Чопрић  
Чотрић 
Ћосић

КЛОКОЧ:

Барак
Буњевац
Бусовић
Владић
Вуиновић (2)
Вуковић
Вулетић
Вучковић (3)
Грубић
Гуин  
Гуњ
Деановић
Дејановић
Дудуковић
Јагодић
Јемениа
Јоснић 
Јаснић 
Карамарковић
Карановић
Кланац
Косир  
Косјер
Ковач
Личанин
Лончаревић
Маисторовић  
Мајсторовић
Матиевић 
Матијевић (2)
Михаиловић
Милић
Мирић
Момчиловић
Новаковић
Огњеновић
Паић (2)
Пеурача (2)
Петровић
Ракинић
Самарџиа   
Самарџија
Шаула

Према попису 
сачињеном  
приликом  
насељавања 
Тушиловића,  
пребегле су  
из Турије  
српске  
породице:

Блажовић
Боројевић
Вукић (3)
Вуковић
Грубешић   
Грубјешић
Ђипало
Жељковић
Живковић
Жутић
Зебић
Зимоша
Зимоња  или 
Цимеша 
Злојутровић
Јелић
Лекић
Малешевић
Мандић (2)
Опалић
Петровић
Поповић (3)
Ракинић
Рекић
Релић
Скорупан
Тадић
Трбуховић
Трбојевић
Црнојевић
Шакинић 
Ракинић 
Шкрбинић

КОРИЈЕНИ НАСЕЉАВАЊЕ ВОЈНИЋКО-СЛУЊСКЕ ОБЛАСТИ

Презимена првих  
Срба на Кордуну

ди границе атара свих насеља 
у војнићко – слуњској обла-
сти. То питање њихових ме-
ђа касније је било узрок мно-
гих жалби и мучних спорова 
међу појединим досељенич-
ким групама. Управо, њихове 
жалбе, као и судски списи о 
овим споровима, сада су нај-
важнији извор за проучавање 
тока насељавања војнићко – 
слуњске области.

Према подацима у непот-
пуним, сумарним пописи-
ма крајишника, сачињеним 
крајем 17. вијека, имала је 
српска крајишка заједница 
у војнићко слуњској области 
3670 становника: 1500 у Бу-
дачком и његовој околини, 
600 у Скраду, 900 у Перјаси-
ци, 330 у Полоју и 340 у Вој-
нићу. Оволики број досеље-
ника био је за тадашње при-
лике прилично велик. Поре-
ђења ради, у Огулинској ка-
петанији, највећој и најбоље 
насељеној капетанији Кар-
ловачког генералата, било је 
тада 5786 становника – 3162 
Србина и 2624 Хрвата.

Насељавање српског ста-
новништва у војнићко – 
слуњској области створило 
је услове за проширење по-
јединих капетанија Карло-
вачког генералата. Барило-
вићкој капетанији, коју је 
раније чинило само утврђе-
ње у Бариловићу, прикључе-
на су на прелазу из 17. у 18. 
век српска насеља у Доњем и 
Горњем Будачком, Перјаси-
ци, Скраду и Клокочу. Пре-
дано се старајући о насеља-
вању повјерених му крајева, 
бариловићки капетан Ј. Ха-
лерштајн населио је у својој 
капетанији 1711. године још 
158 српских породица пре-
бјеглих са турске територи-
је. Тада су заснована села Ко-
рански Бријег, Мали и Вели-
ки Козинац и Косирско (Ко-
сјерско) Село, а њихови ста-
новници укључени су у већ 
постојеће крајишке заједни-
це у Доњем и Горњем Будач-
ком, Перјасици и Скраду. Не-
колико породица доселило 
је 1713. године и у Клокоч, 
али су оне, незадовољне до-

бијеним земљишним посје-
дима, који им нису одгова-
рали ни по величини, нити 
по квалитету земље, убрзо 
отишле у Јужну Угарску. У 
селу је остало, према пода-
цима из 1715. године, само 
шест српских породица, које 
су се ту прве населиле и ме-
ђусобно подјелиле најквали-
тетнија земљишта. На мјесто 
одсељених дошли су касни-
је нови досељеници, па су у 
Клокочу 1725. године биле 
44 српске породице.

… На почетку аустро – 
турског рата 1716-1718. го-
дине пребјегло је у Карло-
вачки генералат више стоти-
на Срба из Босанске крајине. 
После обимне преписке са 
Ратним савјетом у Грацу, у 
којој је детаљно размотрено 
питање насељавања ове досе-
љеничке групе, карловачки 
генерал је рјешио да се насе-
ле у Тушиловићу 33 српске 
породице, које су у метежу 
пребјегле из босанског села 
Турија на челу са кнезом Ра-
дојицом Мандићем. …

Српско становништво је од 
краја 17. до половине 18. века 
засновало у војнићко-слуњској 
области насеља: Броћанац, Бу-
ковицу, Доња Мочила, Доњи 
Будачки, Доњи Војнић, Доњи 
Скрад, Горња Мочила, Горњи 
Будачки, Горњи Војнић, Горњи 
Скрад, Клокоч, Кључар, Ко-
рански Бријег, Косирско (Ко-
сјерско) Село, Крстињу, Ма-
ли Козинац, Перјасицу, Полој, 
Поповић Брдо, Примишље, 
Српски Благај, Тоболић, Тр-
жић Примишљански, Тушило-
вић, Велики Козинац и Збјег. 
Она су, због неорганизованог 
насељавања, а дијелом и због 
конфигурације терена, имала 
већи број заселака, који су се, 
временом, развили у посебна 
села. По свом изгледу, суде-
ћи на основу бројних оновре-
мених карата, спадала су ова 
села у насеља тзв. старовла-
шког типа.

Хрватско становништво 
населило је у овој области 
неупоредиво мањи број насе-
ља: Церовац, Цвитовић, Хр-
ватски Благај, Кнежгорица, 

Кремен, Лађевац, Подмелни-
ца, Поповац, Раковица, Слуњ, 
Велемерић и Вукманић, и то 
већином у околини Слуња. 
Хрвате су у слуњски крај де-
лом усмеравале војне власти, 
а делом Римокатоличка цр-
ква. Стварање неколико хо-
могених хрватских насеља у 
слуњском крају омогућило је 
сењско-модрушким бискупи-
ма да у Слуњу половином 18. 
века оснују једну парохију и 
на тај начин доврше омеђа-
вање своје бискупије, чије су 
границе у турском расапу из-
брисане и заборављене. Хр-
ватска насеља у близини Кар-
ловца припала су Загребачкој 
бискупији, али су, због мало-
бројности становништва, до-
била своју посебну жупу тек 
крајем 18. века.

Број српских и хрватских 
насеља у војнићко – слуњ-
ској области осјетно је пове-
ћан крајем 18. века, када су, 
захваљујући освајањима за 
време аустро – турског рата 
1788-1791, припојене Кар-
ловачком генералату цетин-
градска, дрежничка, подпље-
шевичка, лапачка и србска 
област. И овај рат, као и прет-
ходни аустро – турски рато-
ви, довео је до великих сеоба 
становништва, посебно срп-
ског. На самом почетку ра-
та пребјегла су са турске те-
риторије у Карловачки гене-
ралат 7.323 Србина, од којих 
их је чак 1.317 одмах ступило 
у аустријску војску. По завр-
шетку рата, када је утврђена 
нова аустро – турска грани-
ца, већина ових пресељени-
ка, чија су некадашња насе-
ља припала 1791. године Хаб-
збуршкој монархији, вратила 
се на своја стара станишта. 
Војне власти, које су органи-
зовале поновно насељавање 
освојених крајева, резерви-
сале су за хрватско станов-
ништво углавном из Огули-
на, Модруша и Тоуња, земљу 
у околини Дрежника, Фурја-
на и Цетинграда, где је дотад 
живео муслимански живаљ.“

ИЗВОР: ПОРЕКЛО.РС 
ВОЈИН ДАБИЋ –  

КАРЛОВАЧКИ ГЕНЕРАЛАТ

 » Насељавање српског становништва започело је 1686. године, када је 
неколико стотина породица дошло са турске територије и населило 
се у Тржићу, Будачком, Скраду, Перјасици, Полоју и Војнићу. 

 » Згариште СПЦ Свете Петке на 
Коларићу, гдје је хрватска војска 
26. априла 1942. усмртила и спалила 
106 српских цивила

Српске породице
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 » Опстанак  и обнова 
НК “Петрова 
Гора” из Војнића 
свједочи о жељи 
српског народа да 
опстане на свом 
вјековном подручју

Фудбалери и руковод-
ство Ногометног клу-
ба Петрова Гора из 

Војнића посјетили су у пе-
так 27. новембра 2015. годи-
не Народну скупштину Репу-
блике Србије гдје им је дома-
ћин био Миодраг Линта, за-
мјеник предсједника Одбора 
за дијаспору и Србе у региону 
са сарадницима – предсјед-
ником Коалиције удружења 
избјеглица Милом Шапи-
ћем и предсједником Зави-
чајног клуба Кордунаша Пе-
тром Шаулом. 

Линта је играче и руковод-
ство НК Петрова Гора при-
мио у сали IV Народне скуп-
штине  и том приликом је из-
разио своје задовољство њихо-
вом посјетом и пожелио сени-
орској и јуниорској екипи пу-
но успјеха у прољећном дијелу 
такмичења у Другој жупаниј-
ској лиги Карловачке жупа-
није и пласман у виши ранг. 

У разговор су се укључи-

ли руководиоци клуба (пред-
сједник Милорад Кнежевић, 
секретар Никола Еремеић и 
чланови Предраг Кнежевић 
Буцо, Јовица Кондић и Миле 
Кнежевић), тренери сениор-
ске и јуниорске екипе и поје-
дини играчи.  

Фудбалери су прошетали 
здањем Скупштине Србије 
и, између осталог, посјетили 
библиотеку, салон Кнеза Па-
вла, велику и малу скупштин-
ску салу. 

Након тога посјетили су 
српску Кућу фудбала у оп-
штини Стара Пазова гдје им 
је домаћин био предсједник 
општине Ђорђе Радиновић са 
сарадницима. 

Фудбалери из Војнића оби-
шли су и  Фудбалски клуб Ду-
нав у Новим Бановнцима гдје 
су видјели стадион и разгова-
рали са предсједником клуба 
и секретаром Мјесне заједни-
це Стари Бановци а затим су 
посјетили велику  цркву Све-
тог Николе у Белегишу.  На-
кон завршеног разгледа-
ња предсједник општине 
Стара Пазова Ђорђе Ра-
диновић је организовао 
за играче и руководство 
НК Петрова Гора вече-
ру у Винарији у Сурдуку. 
На вечери је био прису-
тан, између осталих, бив-
ши играч, капитен и тренер 

Фудбалског Kлуба Црвена зве-
зда Бошко Ђуровски.

Другог дана посјете Србији 
28. новембра 2015. године Но-
гометни клуб Петрова Гора из 
Војнића одиграо је двије при-
јатељске утакмице са Фудбал-
ским клубом Фрушкогорац у 
Сремској Каменици. Мада је 
резултат био у другом плану, 
oстаће уписано да су јуниори 
ФК Фрушкогорац су побиједи-
ли јуниоре НК Петрова Гора 
са 3:1 а сениори ФК Фрушко-
горац су побиједили сениоре 
НК Петрова Гора са 3:2. 

У свечаном дијелу присут-
ним фудбалерима обје екипе 
и гледаоцима обратили су се 
замјеник предсједника Одбора 
за дијаспору и Србе у региону 
Миодраг Линта, Градоначел-
ник Новог Сада Милош Вуче-
вић, предсједник Фудбалског 

клуба Партизан Зоран По-
повић, предсједник ФК Фру-
шкогорац Дарко Лазаревић и 
предсједник НК Петрова Го-
ра Милорад Кнежевић.

Линта се,  у име органи-
затора,  захвалио донатори-
ма који су у спортској опреми 
помогли НК Петрова Гора.  
Ради се о ФК Партизан који 
је донирао 22 пара нових ко-
пачки, ФК Фрушкогорац који 
је донирао 17 пари копачки; 
фудбалеру Милану Јовано-
вићу који је донирао 10 фуд-
балских лопти и Душку Рађе-
новићу, родом из Срба, који је 
донирао 20 мајица и дресова 
и 40 штуцни.

Након службеног дијела 
предсједник Мјесне заједни-
це Сремска Каменица Љубо-
мир Ласица и руководство ФК 
Фрушкогорац из Сремске Ка-
менице су за фудбалере НК 
Петрова Гора и ФК Фрушко-
горац  и њихове пријатеље ор-
ганизовали ручак у етно кући 
Чаробњак .  Послије ручка 

присутне је забављала кра-
јишка група Црни бисе-
ри. Миодраг Линта, Ми-
ле Шапић и Петар Шау-
ла испратили су у вечер-
њим часовима играче и 
руководство НК Петро-
ва Гора који су аутобусом 

кренули својим кућама на 
Кордун.

Лична карта НК „Петрова гора”

Петрова Гора је фудбалски клуб из Војнића. Такмичи се у Другој 
жупанијској лиги Карловачке жупаније. Клуб је обновљен на 
шездесету годишњицу од оснивања, 2006. године. Обновили 
су га Срби повратници у Војнић, а окосницу клуба чине бивши 
пионири Петрове Горе, који су играли за клуб 1995. године.
У клубу постоје три секције: сениори, јуниори и пионири.
НК Петрова Гора је основан 22. фебруара 1946. године. Прва 
боја клуба била је црвено-црна, што је карактеристична боја 
Кордуна: црвена, као проливена крв, а црна као туга и жал. 
Доласком Марка Новковића, средином 60-их година у Војнић, уз 
чије име су везни готово сви успјеси, клуб постаје зелен. Боју му 
одређује његово име, планина Петрова гора.
До 1991. године, Петрова Гора се такмичила у 4. лиги тадашње 
државе (побједник Загребачке лиге је играо бараж за попуну 
Хрватске лиге тј. 3. лиге).
Након распада СФРЈ, клуб се такмичио у првенству Републике 
Српске Крајине, а након Бљеска и Олује и протјеривањем Срба из 
Војнића 1995. године бива угашен, а умјесто њега новопридошли 
Хрвати оснивају НК Војнић ’95.
Поновним покретањем клуба кренуло се из најниже могуће лиге 
2006. године, у 3. лиги Карловачке жупаније. Прву сезону клуб 
је завршио у средини табеле. Сезоне 2007/08. клуб осваја прво 
мјесто и одлази у виши ранг – Другу ЖНЛ Карловачку, гдје се 
и данас такмичи. У сезони 2008/09. такмичење је завршио на 
четвртом мјесту, а сезону 2009/10. на другом.
Клуб се највећим дијелом финансира донацијама грађана и 
српске дијаспоре која је поријеклом из Војнића.

ЈЕДИНИ СРПСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ СА КОРДУНА БОРАВИО ЈЕ У ТРОДНЕВНОЈ ПОСЈЕТИ МАТИЦИ СРБИЈИ

НК „Петрова Гора” опстати мора

7
деценија постојања 

навршиће се 22. фебруара 
2016 од оснивања НК 

„Петрова Гора”                                    
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