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ВЛАДИКА ГЕРАСИМ

СРПСКО КОЛО

   

ПРИЈАВИ СВОЈУ ОТЕТУ 
И УНИШТЕНУ ИМОВИНУ

детаљна упутства на странама 3. и 4.

САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА ПРОДУЖАВА АКЦИЈУ ЕВИДЕНТИРАЊА ОТЕТЕ И УНИШТЕНЕ ИМОВИНЕ ИЗБЈЕГЛИХ И 
ПРОГНАНИХ СРБА И ДРУГИХ ОШТЕЋЕНИХ ГРАЂАНА У ХРВАТСКОЈ, БиХ И СЛОВЕНИЈИ ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ

МИОДРАГ ЛИНТА НАКОН ПРВЕ ПОСЈЕТЕ ЗВАНИЧНИКА ИЗ СРБИЈЕ ЗАТВОРУ БИЛИЦЕ  У СПЛИТУ

 » И генерал Ђукић и 
Драган Васиљковић 
сматрају да се 
против њих воде 
монтирани 
процеси, да 
су оптужбе 
измишљене 
и потпуно 
неутемељене 
и да хрватско 
правосуђе нема 
апсолутно
никакаве доказе 
ни против једног 
од њих 

Хрвати суде Капетану 
Драгану јер је симбол 
крајишког отпора

ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ

Рума – средина 
поштених домаћина
Општина Рума данас нема никаквих дуговања, 
сервисирамо све обавезе, зауставили смо 
корупцију и отворили велики број радних 
мјеста. Очекујемо да ће  у наредном периоду
бити посла за још 3.000 људи, а радна зона 
Румска петља да ће доживјети  
пуни процват

ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЛОШ ВУЧЕВИЋ

У Новом Саду више никада 
неће бити грађана „другог реда” 
Грађани у приградским насељима у којима већину чине 
људи који су дошли из Босне, Лике, Крајине и других крајева 
некадашње Југославије неправедно су били запостављани и 
третирани као грађани „другог реда”. Ти вриједни људи дали 
су пун допринос развоју Новог Сада,

СПЦ није враћена 
имовина коју су 
отели комунисти!

ГОРДАНА ДОСТАНИЋ

ХРВАТСКИ ПЛАН

Нуклеарни отпад 
пријети народу са 
обје стране Уне 

ПЕТРОВЧАНИ СЕ ОДУЖИЛИ

Након пола вијека 
мермер на гробу  
Јована Бијелића

СТРАНА 6.

СТРАНА 2.

КАКО ЖИВЕ СРБИ У ЛИЦИ И ГОРСКОМ КОТАРУ

Политичке подјеле угрозиле 
српски национални идентитет
Српски представници са овог подручја нису  заобишли да прокоментаришу најосјетљивије 
теме као што су: образовање наше дјеце,  живот повратника, инфраструктурни проблеми, 
безбједност, заштита имовине и изгледа неизбјежно српско (не)јединство

СТРАНА 9.

СТРАНА 15.

СТРАНА 19.

СТРАНА 22.

Степинац је 
брига Ватикана, 
а наша ширење 
истине о НДХ

СТРАНА 13.СТРАНА 11.



З амјеник предсједника 
Одбора за дијаспору и 
Србе у региону у Скуп-

штини Србије Миодраг Лин-
та и члан тог одбора Небој-
ша Берић посјетили су у пе-
так 25. марта 2016. године 
у сплитском затвору „Би-
лице“ Драгана Васиљкови-
ћа, познатијег као капетан 
Драган и генерала Борисла-
ва Ђукића. 

Ово је прва посјета пред-
ставника државних институ-
ција Србије наведеној двоји-
ци српских држављана до ко-
је је дошло на иницијативу 
Миодрага Линте. 

Посјету је одобрило Ми-
нистарство иностраних по-
слова, па је као члан деле-
гације у Сплит допутовао  и 
Ненад Маричић, конзул Ср-
бије у Загребу. 

Уочи сусрета Линта, Бе-
рић и Маричић имали су са-
станак у сплитском Жупаниј-
ском суду  гдје су утврђени 
сви протоколарни детаљи. 

Српска делегација је има-
ла разговор са генералом Ђу-
кићем у трајању  од 90 мину-
та, а са капетаном Драганом 
120 минута. 

ОДУГОВЛАЧЕЊЕ ПРОЦЕСА
Сумирајући утиске након 

посјете предсједник Савеза 
Срба из региона (ССР) Мио-
драг Линта је истакао: 

- И генерал Ђукић и Дра-
ган Васиљковић сматрају да 
се против њих воде монти-
рани процеси, да су оптужбе 
измишљене и потпуно неуте-
мељене и да хрватско право-
суђе нема апсолутно ника-

каве доказе ни против јед-
ног од њих.. 

Он је истакао да је једини 
циљ таквог поступања тај што 
хрватско правосуђе настоји 
да оправда „познату лажну 
и бесмислену тезу да су Ср-
би били злочинци у грађан-
ском рату, а Хрвати тобоже 
жртве, које су водиле праве-
дан рат“.

- Јасно је ко дан да хрват-
ско правосуђе и јавност хоће 
да се осуди Капетан Драган 
прије свега из разлога што је 
он био симбол одбране кра-
јишких Срба против агресије 
режима Фрање Туђмана и на 
тај начин да колективно оп-
тужи и читав крајишки народ 
-  рекао је Линта.

Наводећи да је Васиљко-
вић у разговору изнио убје-
дљиве доказе и аргументе 
против свих тачака оптужбе, 
Линта је оцијенио да ће ка-
петан Драган у судском по-
ступку „који хрватска страна 
намјерно одуговлачи“, дока-
зати своју невиност и поби-

ти све три тачке оптужнице 
везано за догађаје у Брушкој 
код Бенковца, книнскoj тв-
рђави и Глини. 

Он је истакао да је веома 
важно да тај судски процес 
буде јаван и транспарентан и 
да се види карактер хрватског 
правосуђа, који је „све само не 
професионалан и независан“. 

- Капетан Драган је потпу-
но убијеђен у побједу и спре-
ман је да иде до краја. Ако 
не буде правде у Хрватској, 
спреман је да правду потра-
жи у Европском суду за људ-
ска права у Стразбуру- рекао 
је Линта.

НЕОПРАВДАНЕ ОПТУЖНИЦЕ
Када је ријеч о генералу 

Бориславу Ђукићу, Линта је 
оцјенио да оптужница која је 
против њега подигнута у вези 
са браном Перућом, такође 
потпуно измишљена и нео-
снована. Оптужница је по-
дигнута још 1995. године ка-
да је расписана и потјерница 
Интерпола. 

Линта истиче да се у раз-
говору са генералом Ђуки-
ћем увјерио да у тој опту-
жници нема апсолутно ни-
каквих доказа у вези са тим 
догађајем.

- Посебно је важно на-
гласити  да је генерал Ђукић 
ухапшен јула 2015. године у 
Црној Гори, а да је Хрватска 
донијела рјешење о покре-
тању истраге за осам лица, 
међу којима је и генерал Ђу-
кић, апсолутно без икаквих 

доказа. У прилог томе говори 
чињеница да све изјаве свје-
дока имају датум каснији од 
датума рјешења о покретању 
истраге, које је донијето два-
десетак дана након његовог 
хапшења -  навео је Линта. 

 Према његовим ријечи-
ма, и тај случај показује да 
хрватско правосуђе нема ни-
какве доказе против генера-
ла Ђукића, већ да „просто на-
стоји да осуди часног српског 
официра“.

- Што се тиче односа осо-
бља у сплитском затвору, ве-
ома је професионалан, ко-
ректан, а третман добар и ге-
нерал Ђукић у капетан Дра-
ган немају никаквих озбиљ-
нијих примједби - рекао је 
Линта. Обојица се налазе у 
истој ћелији. 

Линта је генералу Ђукићу 
и капетану Драгану пренио 
поздраве њихових сабораца 
и многих других Крајишни-
ка и пријатеља.

Линта је истакао да и ге-
нерал Ђукић и капетан Дра-
ган траже и очекују да др-
жава Србија буде на акти-
ван начин укључена и њи-
хову одбрану и да им поли-
тички, логистички и мате-
ријално помогне да докажу 
своју невиност. 

- Лично ћу да урадим све 
што је у мојој моћи да помог-
нем одбрану генерала Ђуки-
ћа и капетана Драгана пред 
етнички мотивисаним хрват-
ским правосуђем - поручио 
је Линта.  
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„
Дан који памтимо као датум 
агресије на српску земљу претворен 
је у датум када је први предсједник РС 
осуђен на 40 година затвора.

Мјесец српских 
подјела и слоге
У историји српског народа често нам се сваки битнији да-
тум чини историјским. Међутим, мјесец март некако се из-
двојио. У више наврата, са буђењем раног прољећа, доно-
силе су се и судбоносне одлуке, па није ни чудо што су та-
да српске подјеле по разним основама биле најочиглед-
није. И не само да су се дијелили савременици, већ су се 
узроци подјела преносили и на наредне генерације. 
Тако и данас стручњаци полемишу шта би било са нама 
да није било војног пуча 27. марта 1941. године или којим 
путем би Србија отишла да је исход  9. марта 1991. године 
био другачији. У свјежем сјећању је и 12. март 2003. године 
када је убијен премијер Србије Зоран Ђинђић.
Ипак, март је показао и своју супротну ћуд. 
НАТО агресија на нашу отаџбину, започета бомбардова-
њем 24. марта 1999,  Србима је донијела и дуго очекива-
ну слогу. Ваљда нам је само био потребан заједнички не-
пријатељ. Са много пажње водили смо бригу о потребама 
комшије, сестре, брата, родитеља... 

Када је након 78 дана утихнуо  „Милосрдни”, који је побио 
многе наше анђеле, мислили смо да  март више никада 
неће бити тако трагичан за Србе. Није дуго потрајало. Пет 
година касније, у марту 2004, српски народ на Космету до-
живио је ново велико страдање и протјеривање.  
А онда је дошао на ред и овогодишњи март. Свима је било 
јасно да ће Хашки суд осудити Радована Караџића. Ранија 
пракса гарантовала је да ће казна бити максимална. Оно 
што посебно упада у очи јесте чињеница да је Хашки три-
бунал као дан за објављивање пресуде изабрао 24. март. 
И тај избор није био случајан. 
Дан који памтимо као датум агресије на српску земљу пре-
творен је у датум када је први предсједник РС осуђен на 40 
година затвора. Тог дана су се и много раније заказане ак-
тивности којим се обиљежавало сјећање на 24. март 1999. 
године због нове неправде претвориле у жуч, па је на не-
ки начин сјећање на жртве страдале током НАТО агресије 
пало у други план.
У времену које долази већ се осјећа притисак којим се у 
питање доводи опстанак млађе српске државе. Јасно је 
да људи на простору БиХ могу живјети једни поред других, 
али дефинитивно њихова дјеца не могу учити из истих уџ-
беника, јер они своје језике сматрају различитим. 
Једноставно... не дијелимо исте вриједности. 
 

 » Пише: Трифко Ћоровић

МИОДРАГ ЛИНТА НАКОН ПРВЕ ПОСЈЕТE СРПСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ОПТУЖЕНИМ СРБИМА У СПЛИТСКОМ ЗАТВОРУ БИЛИЦЕ

Хрвати суде Капетану Драгану
јер је симбол крајишког отпора

ГЕНЕРАЛ ЂУКИЋА ОПТУЖЕН ЗА ПЕРУЋУ

Генерала Ђукића, иначе држављанин Србије, је 18. јула 
прошле године ухапсила црногорска полиција на аеродрому 
Тиват приликом повратка за Београд по хрватској потјерници 
због наводног ратног злочина над цивилима почињеног у 
рату деведесетих година прошлог вијека. Он је хрватском 
оптужницом из 1995. године оптужен за рушење бране на 
Перучи, а истом су још обухваћени и генерал Ратко Младић, 
комадант 9. книнског корпуса ЈНА, покојни генерал Миле 
Новаковић и мајор Милан Корица. Убрзо по хапшењу, 12. 
августа, Хрватска је отворила нову истрагу против генерала 
Ђукића, као и Јована Грубића, Милорада Радића, Драгана 
Харамбашића, Петра Андрића, Владимира Давидовића, Илије 
Пријића и Слободана Вујка. Црна Гора изручила је генерала 
Ђукића Хрватској 8. марта иако је Србија такође тражила 
изручење свог држављанина.

ЗА ШТА СВЕ ТЕРЕТЕ КАПЕТАНА ДРАГАНА 

Васиљковић је оптужен да је као командант јединице за посебне 
намене у саставу паравојних српских јединица, односно као 
командант Наставног центра за обуку припадника специјалних 
јединица Алфа, поступао супротно одредбама Женевске 
конвенције.  На терет му се ставља да је током јуна и јула 1991. 
у затвору на книнској тврђави, као и током фебруара 1993. у 
Брушкој код Бенковца мучио, злостављао и убијао заробљене 
припаднике хрватске војске и полиције.  Васиљковић се терети 
и да је током јула 1991. у Глини, у договору с командантом 
тенковске јединице ЈНА, израдио план напада на тамошњу 
полицијску станицу, као и на насеље Јукинац и села Горњи и 
Доњи Видушевац.

„
Ако не буде 
правде у Хрватској, 
капетан Драган 
је спреман да 
правду потражи 
у Европском суду 
за људска права у 
Стразбуру

 ПРОЦЕС ПРОТИВ ГЕНЕРАЛА 
ЂУКИЋА  ПОКУШАЈ ОСУДЕ 

ЧАСНОГ СРПСКОГ ОФИЦИРА

 » Испред зграде 
Жупанијског суда 
у  Сплиту Миодраг 

Линта и Небојша Берић
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Поштовани земљаци, даме и господо,

Савез  Срба из региона креће 15.  децембра 2015. године у евидентирање отете, уништене, оштећене, неадекватно  
обновљене,  неадекватно размјењене и неадекватно продате имовине избјеглих и прогнаних лица из Хрватске, Босне и 
Херцеговине (Федерација БиХ) и Словеније који живе расијани широм свијета и имовине осталих оштећених грађана 
која се налази у Хрватској, Босни и Херцеговини и Словенији.  Евиденција  имовине ће трајати до 30. јуна 2016. године. 

Први циљ акције Савеза Срба из региона јесте да се изврши, у што већој мјери, евиденција отете, уништене, општећене, 
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 могуће попунити 
само на сајту наше организације електронским путем тј. није га могуће штампати и ручно попуњавати. Након што лице 
попуни образац потребно је на крају обрасца само да кликне на ријеч „Пошаљи” и образац ће бити послан у нашу базу. 

Један образац односи се на домаћинство које је постојало прије ратних сукоба и може га попунити носилац или било 
ко од чланова тадашњег домаћинства (отац, мајка, син, кћерка, унук, унука, блиски рођак и др.)

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 систе-
матском кршењу људских права избјеглих и прогнаних лица и других оштећених грађана. Извјештај ће бити преведен 
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 преузе-
те обавезе потписивањем Уговора о приступању Европској унији крајем 2011. године и да Босна и Хецеговина  испуни 
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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ЈОШ ЈЕДНА СТРАШНА НЕПРАВДА НА 17-ГОДИШЊИЦУ ЗЛОЧИНАЧКЕ НАТО АГРЕСИЈЕ

Радовану 
Караџићу
40 година!
Хашки трибунал осудио 

је Радована Караџића 
(70), бившег предсјед-

ника Републике Српске, на 
40 година затвора због рат-
них злочина почињених у Бо-
сни и Херцеговини од 1992. 
до 1995. године. Караџићу 
је ова практично доживот-
на робија досуђена без ијед-
ног конкретног доказа њего-
ве личне кривице, а на осно-
ву наводне „командне одго-
ворности”!

Хашке судије Караџића су 
ослободиле само једне тачке 
оптужнице – геноцид у седам 
општина БиХ – док су га кри-
вим прогласили по свих пре-
осталих десет тачака, укљу-
чујући геноцид у Сребрени-
ци и опсаду Сарајева! Срам-
ну пресуду донио је исти суд 
који је претходно ослободио 

и пустио на слободу крвнике 
Насера Орића, Анту Готови-
ну, Рамуша Харадинаја.

КАРАЏИЋ БЕЗ ЕМОЦИЈЕ
Према пресуди коју је чи-

тао судија О Гон Квон из Ју-
жне Кореје, Караџић је крив 
за геноцид у Сребреници, 
прогон муслимана и Хрва-
та, терорисање становништва 
Сарајева и узимање припад-
ника Унпрофора за таоце. Он 
је означен и као кључни уче-
сник у заједничком злочи-
начком подухвату са Ратком 
Младићем, Момчилом Кра-
јишником, Биљаном Плав-
шић, Николом Кољевићем, 
Момчилом Мандићем, Жељ-
ком Ражнатовићем Арканом 
и Војиславом Шешељем.

Караџић током готово 
двосатног читања пресуде 

није показао ниједну реак-
цију у судници, нити је пока-
зао било какву емоцију. Са-
мо је неколико пута одмах-
нуо главом у невјерици. Ње-
гов адвокат Патрик Робинсон 
најавио је жалбу. 

– Караџић је запрепа-
шћен што је проглашен кри-
вим... – изјавио је Робинсон.

Радованова кћерка, Соња 
Караџић Јовићевић каже да 
неће коментарисати „поли-
тичко образложење пресуде”. 

– Тамо је надробљено све 
и свашта, што је срамота за 
Судско вијеће! Јасно је да бо-
гињи правде још није дозво-
љено да у Хагу врати повез 
на очи и правично суди, па 

чак ни послије двије године 
силовања правде у поступ-
ку против мог оца – изјави-
ла је Караџићева ћерка. Она 
наглашава да је јако важно 
то што пресудом њеном оцу 
Република Српска није про-
глашена геноцидном творе-
вином: 

– Република Српска дефи-
нитивно није геноцидна тво-
ревина и то је највеће достиг-
нуће одбране мога оца у овој 
фази. Управо зато Српска би 
требало активно да учествује 
у жалбеном поступку.

ДОДИК: НЕПРАВДА БОЛИ
Предсједник РС Милорад 

Додик упозорава да су многи 
пресуду у Хагу ишчекивали 
само да би напали Српску: 

– Република Српска ни-
кад није била свјеснија себе 
и одлучнија да брани стече-
на права. Ничије пресуде, па 
ни Караџићу, неће моћи да 
умање нашу снагу. Посебно 
боли то што је неко одлучио 
да пресуду Караџићу прочи-
та баш у дану кад се обиље-
жава седамнаестогодишњи-
ца почетка злочиначке НАТО 
агресије – закључује Додик.

ВУЧИЋ: НЕЋЕМО ДОЗВОЛИТИ ДА ПРЕСУДА 
РАДОВАНУ БУДЕ НОВИ НАПАД НА СРПСКУ

Премијер Србије Александар Вучић пору-
чио је данас онима који пресуду Радова-
ну Караџићу мисле да искористе за поли-
тичке или било које нападе на Републику 
Српску да Србија то не смије, не може и 
неће да дозволи.
– Србија има обавезу да води рачуна и о 
свом народу изван граница Србије. Упозоравам оне који ми-
сле да данашњу пресуду против некадашњег предсједник 
Републике Српске искористе за политички или било који на-
пад на Републику Српску, да Србија у складу са Дејтонским 
споразумом то не смије, не може и неће да дозволи – иста-
као је Вучић на централној државној церемонији обиљежа-
вања Дана сјећања у Варварину.
Вучић је напоменуо и да ће Србија упркос ономе сто се де-
сило у прошлости дати све од себе за помирење и сарадњу 
са комшијама у региону.

ИВАНИЋ:  И ЕУ СВЈЕСНА  ДА ЈЕ РС РЕАЛНОСТ! 

Члан Предсједништва БиХ из Републике 
Српске Младен Иванић у Бањалуци одр-
жао је конференцију за новинаре поводом 
пресуде Радовану Караџићу.
- Одлуке Хашког трибунала не доприносе 
смиривању прилика у БиХ него радика-
лизацији. Умјесто да дође до релаксаци-
је политичких прилика, долази се до тензија и већих под-
јела унутар БиХ. Остаје велико питање на које Хашки суд 
није дао одговор и неће дати јер се гаси. То питање гла-
си зашто нико озбиљно није осуђен за злочине над Срби-
ма. То ће произвести дубоко незадовољство у српском на-
роду и бити кориштено, посебно код радикалних бошњач-
ких странака. Тиме се оцјена ратних злочина у БиХ ника-
да неће завршити. РС је потпуно стабилна и сигурна. Мно-
ги би прижељкивали да није тако. Ову пресуду нико не мо-
же користити за то да јача своју позицију. РС је реалност 
и више се неће мијењати. Тога је свјесна ЕУ а и Међуна-
родна заједница и зато нико није тражио промјене уста-
ва и отворен нам је пут према ЕУ. Не постоје ни политич-
ке снаге у ФБиХ које би смјеле поставити питање опстанка 
РС”, казао је Иванић и додао да није било еуфорије каква 
се очекивала међу битним политичким факторима у ФБиХ.

ДОДИК: ПРЕСУДА ОСВЕТА, А НЕ ПРАВДА

Предсjедник Републике Српске Милорад 
Додик је у изјави објављеној у дневнику Те-
левизије РС (РТРС) оцјенио како је суђење 
Караџићу заправо „освета, а не правда” уз 
констатацију како су "уколико постоји не-
ка кривица" за све што се збивало у БиХ 
морали да буду оптужени и први хрватски 
председник Фрањо Туђман и покојни председавајући Пред-
седништва БиХ Алија Изетбеговић, преноси Хина. 
- Неко је закључио да су Срби ти који треба да одговара-
ју за све што се збивало. Није било одговорности других, 
ни Фрање Туђмана ни Алије Изетбеговића ни представни-
ка политичке елите Хрвата у БиХ попут Стјепана Кљујића и 
осталих. И зато то нема елемент правде него освете -  ре-
као је Додик и додао:  
- Караџић се у томе нашао само зато што је био председник. 
Немогуће је доказати конкретну кривицу човеку који поли-
тички представља један народ. Они су нашли ту причу о ко-
лективној одговорности коју приписују многим Србима и тај 
концепт се одржава.

КРАЈИШНИК: ВЕЛИКА НЕПРАВДА

Бивши предсједник Народне скупштине 
Републике Српске Момчило Крајишник из-
јавио је да је пресуда првом предсједнику 
Републике Српске Радовану Караџићу пред 
Хашким трибуналом велико изненађење и 
неправда, те се нада да ће га у жалбеном 
поступку подржати институције Српске.
- Неправедна је због тога што ја знам да Караџић није крив 
и цијела његова оптужница осим, дијела који се односи на 
Сребреницу, била је код мене. Многи су видјели да има много 
неаргументованих образложења за одређене ствари -  ре-
као је Крајишник новинарима.

ЛИНТА: ТРИБУНАЛ КАО АНТИСРПСКИ СУД

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта сматра 
да je Хашки трибунал продужена рука дијела међународне 
заједнице који треба судским пресудама да потврди  лажну 
и бесмислену тезу да су Срби главни кривци за ратне суко-
бе на простору бивше Југославије а Хрвати, Бошњаци у Ал-
банци тобоже жртве. Из наведеног разлога јасно је као дан 
да Хашки трибунал није допринио успостави трајног мира и 
помирењу на овим просторима већ напротив даљем проду-
бљавању подјела и неповјерења између Срба и Бошњака.
Радован Караџић је стао на чело српског народа у тешком тре-
нутку када је Алија Изетбеговић кренуо за реализацијом ства-
рања независне Босне и Херцеговине у којој би Срби доживјели 
мајоризацију, прогон и страдања. Да је то тачно најбоље пока-
зује чињеница да је са простора данашње Федерације БиХ про-
тјерано преко 500.000 Срба а велики број српских цивила и за-
робљеника је убијен или мучен од припадника тзв. Армије БиХ 
и разних бошњачких паравојних формација. Нажалост, Хашки 
трибунал то не уважава а за овај суд српске жртве не постоје.

НИКОЛИЋ: ПРЕСУДА НЕ СМИЈЕ ДА УТИЧЕ НА РС

Предсједник Томислав Николић изјавио је да ће Србија 
наставити да подржава Републику Српску: 
– Пресуда Караџићу не смије утицати на судбину Републике 
Српске и зато позивам све политичке представнике српског 
народа у БиХ да се заједнички боре за свој народ чија судбина 
овом пресудом може бити доведена у питање.

Обиљежавање 20 година од 
егзодуса Срба с подручја 

Сарајева обиљежено је акаде-
мијом која је одржана у бије-
љинском Центру за културу, 
а под покровитељством пред-
сједника Милорада Додика. 

Предсједник Српске рекао 
је да је одлука о одласку Срба 
из Сарајева након Дејтонског 
споразума одраз вјере у Репу-
блику Српску, у борбу која се 
водила и однос према онима 
који су страдали за њено ства-
рање и за српски народ у цје-
лини. - Зато је било и логично 
отићи из завичаја и доћи у но-
ви, што је важна породична и 
животна одлука, али и поли-
тичка манифестација - бити 
уз свој народ и са својим на-
родом - рекао је Додик.

- Данас видимо да је ско-
ро минимизирана политич-
ка улога Срба у федералном 
Сарајеву, данас их тамо го-
тово нема и Срби веома те-
шко живе у Федерацији БиХ, 
што свједочи да је одука би-
ла исправна - рекао је Додик. 

Он је рекао да се трагеди-
ја сарајевских Срба у егзоду-
су не може посматрати одво-
јено од цјелокупних догађаја 

у Одбрамбрено-отаџбинском 
рату, а страдање сарајевских 
Срба назвао је једним од нај-
већих страдања током ратова 
у бившој Југославији. 

- Срби у Сарајеву били су 
највећа концентрација инте-
лектуалних и стручних по-
тенцијала српског народа у 
БиХ, ту се водила најјача по-
литичка битка за права наро-
да и управо представници са-
рајевских Срба имали су нај-
више функције и водили су 
народ, јер су знали у епицен-
тру политичког сукоба након 
распада бивше Југославије да 
концентришу и артикулишу 

праве циљеве за српски на-
род, а то је стварање Репу-
блике Српске - закључио је 
предсједник РС.

И ово обиљежавање 20 
година од егзодуса сарајев-
ских Срба треба да буде пу-
токаз колико нам значи РС, 
јер смо оставили сва матери-
јална добра како би живјели 
са својим народом, нагласио 
је предсједник Борачке орга-
низације Републике Српске 
Миломир Савчић. 

О егзодусу који су прожи-
вјели свједочили су српски 
књижевник Рајко Петров Ного 
и Ненад Јанковић, познатији 

као Неле Карајлић, а у програ-
му су наступили хорови, балет 
и музички умјетници. 

 - Ниједан Србин није се 
вратио у Сарајево, а од пот-
писивања Дејтонског спо-
разума и престанка ратних 
операција до данас САД су 
промијениле три предсјед-
ника, Русија се вратила међу 
свјетске силе, Индија је нара-
сла на милијарду становни-
ка, Новак Ђоковић је постао 
најбољи спортиста свијета, 
измишљен је мобилни теле-
фон, црнац је постао најбољи 
играч голфа, бијелац највећи 
репер, Београд је био главни 
град три различите државе, а 
ја сам имао хиљаду концера-
та у преко 40 земаља свијета 
- рекао је Карајлић. 

„
Срамну пресуду 
донео је исти суд 
који је претходно 
ослободио и пустио 
на слободу крвнике 
Насера Орића, Анту 
Готовину, Рамуша 
Харадинаја

АКАДЕМИЈОМ У БИЈЕЉИНСКОМ ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ ОБИЉЕЖЕНО 20 ГОДИНА ОД ЕГЗОДУСА СРБА ИЗ САРАЈЕВА

Све се мијења, само Срба у Сарајеву и даље нема 

СЕМБЕРИЈА ДОБИЛА ВРИЈЕДНЕ СУГРАЂАНЕ

Градоначелник Бијељине Мићо Мићић позвао је сарајевске 
Србе који су након егзодуса 1996. доселили у Бијељину да не 
забораве свој завичај, али да једнако воле и просторе на које су 
дошли након Дејтона.
- Семберија је нови завичај за хиљаде становника који су 
преживјели расељавање епохалних размјера и у тој несрећи 
Бијељина је имала срећу да се становништво увећа и да добије 
добре, честите и вриједне нове суграђане - истакао је Мићић. 

ПУТ ДО СЛОБОДЕ ВОДИО ЈЕ У РС

Министар индустрије, енергетике и рударства Петар Ђокић у 
вријеме егзодуса сарајевских Срба радио је у Комесаријату за 
избјеглице РС и био свједок догађаја.
- Исход рата је био такав да су људи са подручја Сарајева одлучили 
и дошли на подручје Српске гдје је за њих била слобода, а  
тадашње власти Сарајева нису учиниле ништа озбиљно да Србима 
пошаљу јасну поруку да желе да остану - подсјетио је Ђокић, 
додајући да је, напротив, било је ружних порука.

ПУТ СУЗА

На Академији у режији 
Драгана Елчића, који је и сам 
учесник егзодуса, у Центру за 
културу Семберија приказани 
су дијелови документарног 
филма о овом "путу суза" на 
који су Срби понијели и своје 
мртве. 
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РИЈЕКА

Према првим резултатима пописа из 2011. 
у граду је живело 280.000 становника, а у 
самом насељу је живело 128.735 становника. 
Са околином која обухвата простор бивше 
општине Ријека са општинама Вишково, 
Чавле, Клана, Јелење и Кострена, и 
градовима Кастав, Краљевица и Бакар, 

ОГУЛИН

Огулин се састоји од 24 насеља: Десмерице, Доње 
Дубраве, Доње Загорје, Дрежница, Дујмић Село, Горње 
Дубраве, Горње Загорје, Хрељин Огулински, Јасенак, 
Марковић Село, Оток Оштаријски, Поникве, Попово 
Село, Поток Мусулински, Пушкарићи, Рибарићи, 
Сабљак Село, Салопек Село, Свети Петар, Трошмарија, 
Турковићи Огулински, Витуњ, Загорје и град Огулин

ГОСПИЋ

Госпић има 50 насеља: Алексиница, Барлете, Билај, Брезик, Брушане, Будак, Бужим, Ваганац, 
Велика Плана, Велики Житник, Врановине, Вребац, Госпић, Дебело Брдо I, Дебело Брдо 
II, Дивосело, Доње Пазариште, Дреновац Радучки, Жабица, Завође, Калиновача, Канижа 
Госпићка, Кланац, Крушчица, Крушковац, Кукљић, Лички Читлук, Лички Рибник, Лички Осик, 
Лички Нови, Мала Плана, Медак, Могорић, Мушалук, Новосело Билајско, Новосело Трновачко, 
Орнице, Острвица, Отеш, Павловац Вребачки, Почитељ, Подастрана, Подоштра, Поповача 
Пазаришка, Растока, Ризвануша, Смиљан, Смиљанско Поље, Трновац, Широка Кула.

ЈОВИЦА РАДМАНОВИЋ (РИЈЕКА) ПРЕДСЈЕДНИК ВИЈЕЋА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

Враћањем у прошлост рушимо будућност
Приморско-горанску жу-

панију  и Истарску жу-
панију можемо навести као 
примјере гдје је положај Ср-
ба, ипак, за нијансу погодни-
ји него у остатку Хрватске, 
јер су то средине које има-
ју сензибилитета за чување 
начела мултикултуралности. 

СКД Просвјета Ријека је 
највећи пододбор у Хрват-
ској, тренутно броји око 330 
чланова. У СКД Просвјети 
Ријека у рад су се укључили 
људи ентузијасти, који имају 
довољно енергије да сачува-
ју постојеће активности које 
су се годинама одржавале, а 
истовремено су креирали но-
ве активности.

Снажнији повратак Ср-
ба још увијек отежава ком-
пликована администраци-
ја, економска криза и си-
ромаштво повратничких 
крајева у којима и даље 
постоји дискриминација у 
готово свим сегменти-
ма живота. Про-
цес повратка је 
отежан, а због 
немогућно-
сти оствари-
вање осно-
вих живот-
них усло-

ва, дио повратника поново 
одлази у крајеве у које су из-
бјегли.

Није ни наша регија иму-
на на инциденте, али скре-

нуо би пажњу на поје-
дине медије који, 
можда несмотре-
ношћу, превише 
простора у свом 
програму посве-
ћују темама које 
подстичу нетоле-
ранцију.

Срби који жи-
ве у Хрватској 
највише пога-
ђају изборне 
године у ко-

јима се циљано наглашава-
ју управо та догађања која 
посљедично подижу нацио-
налне тензије. Такво стање 
Србима никако не одговара, 
већ их поново доводи до за-
тварања и гетоизације, одно-
сно до стања које је подједна-
ко штетно, како за Србе  тако 
и за све остале грађане. Пре-
тјераним враћањем у про-
шлост деградирамо градњу 
будућности.

Што се тиче Србије имамо 
одличну сарадњу са Конзула-
том Републике Србије у Ри-
јеци; јављамо се на конкур-
се који се расписују за дија-
спору, и баш би у том дијелу 
жељели бисмо да се наша са-
радња продуби.

ПЕТАР МАМУЛА (РИЈЕКА), ЗАМЈЕНИК ЖУПАНА ПРИМОРСКО-ГОРАНСКЕ ЖУПАНИЈЕ 

Ћирилица је оруђе у рукама примитиваца
Приморско-горанска жупа-

нија по посљедњем попи-
су становништва има 296.195 
становника, од чега око 15.000 
грађана српске националне 
мањине. Поред српске наци-
оналне мањине која је најброј-
нија, на подручју жупаније су 
заступљене  и све друге мањи-
не које живе на подручју РХ. 
Просјечна старост становни-
штва је 43 године.

Срби, као и све остале на-
ционалне мањине, имају мо-
гућност образовања на свом  
језику и писму. Конкретно, то 
се право може остварити пу-
тем три модела наставе: А, Б и 
Ц моделу. То је могућност ко-
ју наши сународници користе 
у срединама гдје за то посто-
ји интерес, а у Приморско-го-
ранској жупанији таква наста-
ва одвија се на подручју Гра-
да Врбовског, у Гомирју и Мо-
равицама.

Процес повратка је завр-
шен. Без обзира колико би же-
љели да то није тако, треба би-
ти искрен. Људи ће увијек ићи 
за послом и бољим животом. 
Можда се понека млада по-
родица одлучи на повратак, 
али нисам оптимистичан с об-

зиром да се као држава суви-
ше споро помјерамо на еко-
номском плану, који је запра-
во најбољи мамац за људе ко-
ји још увијек размишљају о 
повратку. 

Становништво, без обзира 
на националност, дијели ис-
ту судбину руралног краја са 
специфичним потребама ко-
је по правилу Загреб не пре-
познаје, а регионална само-
управа  не може да испрати 

због ограничених буџетских 
средстава. Ово подручје носи 
другачију хипотеку прошло-
га рата од оних средина у ко-
јима се пролила крв. Успјели 
смо задржати мир и добре ме-
ђунационалне односе на који-
ма градимо будућност. Све то 
нам омогућава да у миру ис-
пољавамо све сегменте нашег 
идентитета.  Обични људи да-
леко су одмакли у нормализа-
цији односа од самих држава. 
Двадесет година након Дру-
гог свјетског рата Француска 
и Њемачка удариле су теме-
ље данашњој ЕУ, а ми се још 
не можемо одмакнути од си-
туације у којој се једно писмо 
сматра синонимом за злочин. 
Писмо које би требало бити 
цивилизацијска тековина у на-
шем случају постало је оруђе 
примитиваца! 

МИЛАН УЗЕЛАЦ, ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ УДБИНА

Овдје има посла за све који хоће да раде
По попису из 2011. године 

на подручју Општине Уд-
бина живе 1.874 становника, 
од тога броја је пописано 958 
Срба или 51,12 %.

У основној школи орга-
низована је допунска наста-
ва српског језика по Моделу 
Ц, коју похађају сви ученици 
српске националности. Право-
славну вјеронауку предаје све-
штеник Никола Малобабић из 
Коренице, а на вјеронауку иде 
90 % наше дјеце.

Двојезичне табле на зграду 
општине и културног центра 
постављене су августу 2013. 
године, али су након пар мје-
сеци разбијене. Наручене су 

нове табле које ће ускоро опет 
бити постављене. Ознаке на-
зива мјеста и улица су на ла-
тиници.

Сви радно способни Срби 
су запослени, што је специ-
фичност нашег мјеста. Отво-
рено је више производних по-
гона и свако ко жели радити 
добио је посао. Плате су за 
овдашње услове просјечне. 
Ипак, у посљедњих 5 година 
отишло нам је пар десетина 
младих људи у земље Запад-
не Европе, веће градове у Хр-
ватској или у Србију.

Немамо проблема око имо-
вине, ако изузмемо селу Крба-
ва (Пишаћ), гдје насељени Роми 

понекад опљачкају неко имање. 
СПЦ је на нашем подручју по-
вратила дио имовине одузете 
за вријеме комунизма.  

Код нас Срби живе углав-
ном у малим и разбацаним 
селима. Путеви су солидни, 
струју имају сви (само три ку-
ће немају струју, али ће и они 
ускоро добити), воду имају се-
ла: Бунић, Дебело Брдо, Ша-
ламунић, Пећани, дио Грабу-
шића, Фркашић и мјесто Уд-
бина, контејнери за смеће су 
постављени у већини села, се-
оска расвјета постављена је у 
више села гдје год су то дозво-
љавали технички услови,  сни-
јег се зими редовно чисти... 

Контактирајући српске 
представнике у Лици и 
Горском Kотару стиче 

се утисак да би положај Срба 
у том дијелу Хрватске могао 
бити бољи. Наиме, поред ло-
ше економске ситуације, која 
је присутна свуда, по ријечима 
наших саговорника, примјет-
но је код наших људи још уви-
јек постоји страх и нелагода 
од експонирања у културном 
и политичком животу Срба у 
Хрватској. 

Тежак економски положај 
наше људе усмјерава на бор-
бу за лични интерес, па је еви-
дентна политичка подијеље-
ност, која доноси велики број 
расутих гласова на потпуно 
различите  политичке опције.     

Српске институције и удру-
жења, нажалост, нису довољ-
но снажни да сачувају Србе од 
процеса асимилације, што је у 
већим и урбанијим срединама 
веома изражено.

Наши саговорници слажу 
се са оцјеном да су данас и Хр-
вати и Срби услед борбе за ег-
зистенцију мање оптерећени 
питањем ћирилице. Међутим, 
ако је то питање банално не-
јасно је зашто је поштовање 
Уставне одребде о двојезично-
сти тешко спроводиво.    

Чак и тамо гдје постоје ап-
солутно сви законски пред-
услови барем за поштовање 
двојезичности, смишљени су 
невидљиви системи опструк-
ције. Тако нпр. у Врбовском, 
иако је у статут  града складу 

са уставним законом, локал-
на самоуправа тврди да нема 
средстава да финансира по-
стављање двојезичних табли. 
У вријеме писања овог текста 
одржана је сједница Општин-
ског вијећа у Плашком на којој 
је требало да се усклади Статут 
и на тај начин омогући да ова 
оштина, која је између оста-
лог позната и као мјесто шко-
ловања Милутина Тесле, до-
бије двојезичне табле. Међу-
тим, расправа је одложена за 

наредни мјесец под изгово-
ром „преопширних измјена 
статута”. 

Док слушамо све могуће 
и немогуће изговоре да се из-
бјегне постављање табле на 
ћириличном писму, податак 
да је на терирорији општине 
Доњи Лапац, на магистрал-
ном путу Бихаћ–Книн, јавно 
предузњњеће Хрватске цесте 
окачило двојезичне табле зву-
чи  као читање рубрике „вје-
ровали или не”.  

Aдминистративне под-
јеле у Хрватској су Лику и 
Горски Kотар раздвојиле у 
три жупаније. Да би читао-
цима предочили што реал-
није стање за Српско коло пи-
шу српски представници са 
тог подручја не заобилазећи 
најосјетљивије теме као што 
су: образовање српске дјеце, 
живот српских повратника, 
инфраструктурни проблеми, 
безбједност, заштита имови-
не, и изгледа неизбјежно срп-
ско (не) јединство.   Т. ЋОРОВИЋ

Политичке подјеле 
угрозиле идентитет

ГОМИРЈЕ - НАЈЗАПАДНИЈИ МАНАСТИР СПЦ

Један од најзначајнијих сакралних објеката наше цркве на овом 
подручју је манастир Гомирје, који датира с краја 16. вијека. 
Његова обнова траје већ дуги низ година, што средствима 
Министарства културе Републике Хрватске, што средствима 
Приморско-горанске жупаније. Оно што је битно нагласити 
је чињеница да су сви поменути донатори препознали 
манастир, који је иначе најзападнији манастир СПЦ у Европи, 
као културно-историјски споменик на којем треба градити 
туристички и привредни развој мјеста и околине.

УСТАВНА ОДРЕДБА О ЋИРИЛИЦИ

Члан 12. Уставног закона о правима националних мањина 
каже да се равноправна употреба језика и писма припадника 
националне мањине остварује када припадници мањине чине 
најмање трећину становника општине или града, или када је то 
предвиђено међународним уговором. Према Закону од одгоју 
и образовању на језику и писму националне мањине из 2000. 
године (члан 9.), учење језика и писма националне мањине 
може бити омогућено, ако је по статуту општине или града 
предвиђена равноправна употреба језика и писма. Уношење 
такве одредбе у статут није обавезно, ако је учешће националне 
мањине у укупном броју становништва мање од једне трећине.

 » Јовица Радмановић

ПОЛИТИКОМ ПОВЈЕРЕЊА ДО ДВОЈЕЗИЧНИХ ТАБЛИ

Наши сународници доста су сталожено и мудро поступили по 
питању увођења ћириличних табли. Наиме, не жели се брзати 
са одлукама. Битније од табли је да се очува повјерење и добри 
односи, све оно што смо успјели сачувати и у ратним временима. 
Оне табле које су постављене, а ради се о ознакама државних 
институција, прихваћене су без проблема, а очекује се и завршетак 
посла око постављања табли са називима  насеља  и улица.

ИЗМЕЂУ СДСС И СДП
Наши људи подршку дају 
странкама са српским 
предзнаком, али и 
Социјалдемократској 
партији Хрватске (СДП), 
која биљежи значајну 
подршку. Природно је да 
странке лијеве политичке 
орјентације, које се 
залажу за права мањина, 
биљеже и највећи број 
гласова те популације. 
СДСС је странка која 
окупља највећи дио српске 
популације у Хрватској, док 
су остале српске странке 
маргиналне.

НЕГАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА КАДРОВА ПОДОБНИХ ЗАГРЕБУ
Протекли парламентарни избори показали су да је СДСС, досада 
највећа политичка странка Срба, доживјела стагнацију и да 
је дио људи који мисли другачије одлучио да се самостално 
покуша изборити за напредак Срба. Забрињава ме негативна 
селекција људи који су се бирали и наметали искључиво по 
подобности, те који константно имају безусловну подршку 
надређених из Загреба. У Ријеци тако имамо примјер гдје се 
СКД Просвјета Ријека неколико година држало под милости и 
немилости централе у Загребу, те је зависно од политичке моћи 
неког поједница културно насљеђе српске заједнице у граду 
Ријеци било у блокади због неких уских интереса.

„
Обични људи су 
далеко одмакли 
у нормализацији 
односа од држава
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ЕРВЕНИК

По попису из 2011. године, 
општина Ервеник има  1.105 
становника, распоређених у 
пет насеља: Ервеник - 287, 
Мокро Поље - 227, Отон - 164, 
Пађене - 175 и Радучић - 252. 
Већину чине Срби (97.19 %)

ВРБОВСКО

Насеља: Блажевци, Буњевци, Царевићи, Дамаљ, Докмановићи, Доленци, Доњи Вучковићи, Доњи 
Вукшићи, Драга Луковдолска, Драговићи, Гомирје, Горенци, Горњи Вучковићи, Горњи Вукшићи, Хајдине, 
Хамбариште, Јаблан, Јакшићи, Каменско, Кланац, Комленићи, Лесци, Липље, Луковдол, Љубошина, Мајер, 
Мали Јадрч, Матићи, Међеди, Млинари, Мочиле, Моравице, Мусулини, Надвучник, Никшићи, Осојник, 
Петровићи, Племениташ, Плешивица, Подвучник, Пољана, Пресика, Радигојна, Радочај, Радошевићи, 
Рим, Ртић, Северин на Купи, Смишљак, Стубица, Штефанци, Тићи, Томићи, Тополовица, Тук, Велики Јадрч, 
Врбовско, Вучинићи, Вучник, Вујновићи, Вукелићи, Запећ, Заумол, Здихово и Жакуле.

ВРХОВИНЕ

Насеља у саставу  
општине: Доњи Бабин  
Поток, Горње  
Врховине, Горњи  
Бабин Поток,  
Рудопоље, Турјански, 
Врховине, Залужница

ПЛАШКИ 

Насеља: Плашки,  
Јања Гора, Латин, 
Лапат, Потхум  
Плашчански,  
Међеђак, Кунић  
и Језеро I (дио)

НИКОЛА ЛАЛИЋ (ГОСПИЋ), ЗАМЈЕНИК ЖУПАНА ЛИЧКО-СЕЊСКЕ ЖУПАНИЈЕ 

Хрвати цијене Србе који нису безбожници 
У Личко-сењској жупанији, 

по попису из 2011. годи-
не, живи 50.927 становника на 
простору од 5.353  км2. Од то-
га  84,15% чине Хрвати (1991. 
– 59,7%), а са 13,65% Срби 
(1991. – 37%). Са 9,5 станов-
ника по км2 најслабије је на-
сељена жупанија у Хрватској.

Услови општег школског 
образовања исти су за сву дје-
цу, без разлике на национал-
ност: организација наставе, 
превоза, уџбеници и сл. Тамо 
гдје постоје услови, прописа-
ни Уставним законом о пра-
вима националних мањина, 
српској дјеци омогућено је да 
уче ћирилицу, српски језик и 
историју.

Постоје средине са већин-
ским српским становништвом 
гдје на згради општине или 
других институција стоји дво-
језични натпис. И то ником не 
смета. Међутим, постоје и оне 
средине гдје се табле разбијају 
и демолирају, па се поново мо-
рају постављати. Ћириличних 
табли које на цестама означа-
вају улазу у општинска мјеста 
са већинским српским станов-
ништвом је нешто мање.

Сами просудите, која је 
имовина прогнаних Срба мо-
гла преживјети пљачку у Олу-
ји и постолујним временима. 
Кад томе додамо зуб времена 
од двадесет година питање је 
шта се од свега тога данас уоп-
ште може заштитити. Право-

славна црква нема проблема 
око заштите и очувања насље-
ђа. Највећа мука је како обно-
вити баштину која је униште-
на или значајно девастирана. 
Одређени помаци се дешавају. 

Инфраструктура је у ло-
шем стању, а томе је у доброј 
мјери кумовала политика која 
је вођена првих година посли-
је рата и која је била у функ-
цији отежаног повратка Срба 
у своје домове. У посљедњих 
десетак година Хрватска из-
даваја све мање новца за ин-
фраструктуру. Тешко се одр-
жава и оно што је направље-
но а о новим улагањима нема 
ни говора. 

Срби данас немају ника-
квих проблема да славе и оби-
љежавају своје празнике. Ути-
сак је да Хрвати данас више 
цијене Србе које прославља-
ју православне светковине од 
оних који су „безбожници”. 
Као и свуда, тамо гдје се оку-
пљају млади људи дође и до 
варница. Ако су припадници 
исте националности, то је са-
мо ексцес, а ако су различи-
тих то је сукоб на национал-
ној основи.

У Хрватској ни Хрвати ни-
су јединствени у политичком 
смислу. Већина Срба окупља 
се око СДСС. Ова странка ар-
тикулишe интерес Срба у ци-
јелој Хрватској. То показују из-
борни резуллтати свих досада-
шњих избора. Најјачи конку-
рент овој странци је СДП. Ср-
би никако да се отарасе  на-
сљеђа из прошлости, па тако 
ова странка добије значајан 
број српских гласова, а зау-
зврат баш ништа не чини за 
српску заједницу.

Од великог значаја била би 
помоћ Србије као партнера, а 
не као донатора. Међутим, то 
углавном зависи  од глобалних 
односа Хрватске и Србије. Док 
се односи Загреба и Београда 
не побољшају, бојим се да од 
тога неће бити ништа.

ИЛИЈА ОБРАДОВИЋ, НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЛАПАЦ 

Богати смо шумом, а немамо пилану 
У општини Доњи Лапац 

по попису из 2011 живи 
2113 становника, од тога је 
1.704 Срба. У школи имамо 
око 90 ученика и наша дјеца 
уче по моделу Ц. 

Српски повратници су се у 
већем броју вратили у Доњи 
Лапац до 2005. године, али 
како је дошло до глобалне 
кризе од 2009. године дошло 
је до новог одлива становни-
штва. Млађи људи у задње 
вријеме одлазе у Норвешку, 
али и друге земље ЕУ. 

Доњи Лапац је још 2009. 
године ускладио Статут, а од 
прије двије године поста-
вљене су табле са ћирилич-
ним натписима. Занимљиво 
је додати да су Хрватске це-
сте на магистралном путу 
Бихаћ-Книн такође поста-
виле двојезичне табле, што 
је, колико знам, јединствен 

случај у Хрватској. Људима 
смета што немају посла. У 
ове руралне крајеве тешко 
је довести приватне инве-
стиције, чак и када крене-
мо у неку реализацију на-
ићемо на читав низ адми-
нистратиувних проблема. 

Лапац је котлина богата 
шумом. Из Хрватских шума 
се извози готово 45.000 ку-
бика дрвета годишње, а да 
притом у Лапцу не може да 
функционише ниједна пила-
на, јер је тешко доћи до ви-
соких квоте и сировине. Сва-
ки мањи покушај локалних 
средина у старту је осуђен 
на пропаст. Покушавамо да 
оживимо привреду, радимо 
на једном послу којиби мо-
гао да  да сонесе другачију 
слику Лапца. 

По питању инфраструкту-
ре дијелимо судбину околних 

мјеста. Нека села још немају 
струју, али је проблем и јако 
мали број повратника, па се 
поставља питање економске 
оправданости. У водоводну 
мрежу уложено је 20 мили-
она куна. 

Политичке подјеле могу 
нас коштати изумирања на 
овим просторима. Поврат-
ници су већ изморени тим 
питањим, док наши људи у 
урбаним срединама вођени 
стандардима неких давних 
времена гласају за СДП и на 
тај начин се разводњава на-
ционални потенцијал.  

Мислим да би нам Срби-
ја могла помоћи да дипло-
матским путем постави пи-
тање неадекватне одштете, 
као и ковалидације радног 
стажа која ја донијела и чи-
тав низ додатних неостваре-
них права. 

СЛАЂАНА БУЊЕВАЦ, ПРЕДСЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАШКИ

Родитељи одлучују да ли дјеца уче српски 
Према попису становни-

штва из 2011. године у 
Плашком живи 2.090 ста-
новника. Данас је то сигур-
но и мање јер је од пописа 
прошло четири године. Од 
укупног број становника да-
нас у Плашком живи свега 
45% Срба, односно њих 760.

Неколико ђака похађа по 
Моделу Ц, односно допун-
ску наставу на српском јези-
ку. Родитељи одлучују и сма-
трам да њих морамо едукова-
ти да не би дошло до потпуне 
језичке асимилације.  

Недавно смо одржали 

сједницу на којој је треба-
ло да се спроведе право на 
двојезичности у Плашком, 
а први корак треба да буде 
усвајање предлога измјене 
и допуне Статута општине. 
Одлуком већине, а са обра-
зложењем да су измјене пре-
опширне, све је одложено за 
наредни мјесец.  

Повратници су данас изу-
зетно ријетки. Можемо рећи 
да се максимално двије по-
родице годишње врате. Еко-
номска ситуација је лоша, без 
назнака неког значајнијег на-
претка у будућности. Радних 
мјеста је врло мало. Све че-
шће се догађа да млади по-
вратници поновно одлазе у 
Србију или у неке развијеније 
земље „трбухом за крухом”, 
али слично је и са досеље-
ним Хрватима. Плашки по-
лако губи свој традиционал-
ни идентитет што не треба 
да чуди. Због старосне струк-
туре број Срба је све мањи. 

Можемо се похвалити до-
брим међунационалним од-
носима. Кад одете до центра 
нема подјела на „српске” или 
„хрватске” кафиће.

СЛОБОДАН ДРАЖИЋ, ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ПЛИТВИЧКА ЈЕЗЕРА

Физикалисање најчешће једини избор 
На територији општине 

Плитвичка Језера  живи 
4.363 становника од тога је 
1.178 становника српске за-
једнице (27%), па зато нема 
законских услова за образо-
вање на српском језику и пи-
сму.Из истих разлога не по-
стоје ни табле са ћирилич-
ним натписима.

Велики је број незапосле-
них (око 400 ван туристичке 
сезоне). 

Наши млађи повратни-
ци углавном се запошља-
вају на тежим физичким и 
услужним пословима, док за 
канцеларијске послове у На-
ционалном парку Плитвичка 
језера једноставно смо „зака-

снили”. Свако слободно рад-
но мјесто дуго се чека и оп-
сједа са великим бројем при-
падника већинског хрватског 
становништва, тако да се Ср-
би ријетко изборе и за просту 
заступљеност. 

У новије вријеме наши 
млађи људи одлазе на физич-
ке и занатске послове у Ње-
мачку и друге земље Европ-
ске Уније.

Имовина прогнаних Срба 
углавном је заштићена тако 
што је већи број кућа одмах 
након рата продат, а оне ко-
је нису враћене су власни-
цима након десетак година. 
СПЦ нема већих проблема са 
очувањем вјерске и културне 

баштине. Међутим, ограни-
чавајући фактор су новчана 
средства потребна за обна-
вљање запуштених вјерских 
објеката.

Изграђеност комуналне 
инфраструктуре је задовоља-
вајућа, у односу на снабдје-
веност становништва стру-
јом и водом. 

Са локалним путевима 
приоритет је усмјерен на ве-
ћа и туристичка насеља уз 
магистралну цесту, гдје је, 
иначе, претежно већинско 
хрватско становништво. 

Ипак, и у мањинским срп-
ским насељима примјетно је 
веће улагање у комуналну 
инфраструктуру.

И ЈЕДНИ И ДРУГИ ЈУРИШАЈУ НА РАДНА МЈЕСТА

Шансе за запослење у државним фирмама или локалној и 
државној управи су мале. Један од разлога је интенција или боље 
речено ултиматум ЕУ да се локална и државна администрација 
смањује. С друге стране, када су се  радна мјеста постојеће 
администрације, послије рата, попуњавала, овдје није било Срба, 
па су се на та радна мјеста запослили у то вријеме млађи Хрвати 
којима и сада до пензије треба бар десетак година. Тек онда се 
отвара некаква могућност запошљавања Срба. У ситуацији опште 
незапослености, која је данас у Хрватској присутна, гдје се на 
једно упражњено мјесто јави тридесет и више кандидата, тешко 
је доказати да се ради о националној дискриминацији. У општем 
јуришу на радно мјесто и многи се Хрвати међусобно надмећу. 
Највећи број запослених Срба ради у приватном сектору и то 
углавном у туризму и угоститељству. Није ми познат случај да се 
неки од повратника због тога вратио у земље избјеглиштва. Они 
који су одлазили овога пута су отишли према западним земљама.

ВРАЋАЈУ СЕ ПОЈЕДИНИ НОСИОЦИ СТАНАРСКОГ ПРАВА
Наши људи се све рјеђе враћају. То је и разумљиво. Од рата је 
прошло више од двадесет година. Углавном се ради о људима 
који се до сада нису успјели снаћи ни у основном елементарном 
смислу у земљама избјеглиштва. Појединачно враћање ван ове 
категорије, а које још траје, углавном се односи на повратнике, 
бивше носиоци станарског права, који су чекали додјелу или 
изградњу стана који им припада од стране државе.

„
Највећа мука је како 
обновити баштину 
која је уништена 
или значајно 
девастирана

НЕКИ НАШИ ПОЛИТИЧАРИ СЛУЖЕ КАО ИКЕБАНА

Међутим, морам нагласити да проблеми Срба у Пули, Карловцу, 
Вуковару и Загребу нису исти као проблеми Срба с подручја 
бивше Крајине. Срби у Хрватској до данас нису ријешили ни 
елементарне проблеме из рата, нпр: обнову кућа, конвалидацију 
радног стажа, поврат станарских права, заступљеност у 
државној управи...  
Годинама је устаљена политичка гарнитура оних Срба који 
су као икебана служили свим владама и странкама како би 
остварили неке ситне личне интересе, док је народ остао 
запостављен. Сада се јављају Срби, углавном млађе генерације, 
које желе прекинути такву праксу и бавити се реалним 
проблемима.

ДОЊИ ЛАПАЦ

Насеља: Бировача, Боричевац, 
Брезовац Доброселски, Бушевић, 
Днопоље, Добросело, Дољани, 
Доњи Лапац, Горњи Лапац, Доњи 
Штрбци, Горњи Штрбци, Гајине, 
Кестеновац, Круге, Мелиновац, 
Мишљеновац, Небљуси, Ораовац

 » НАЈВЕЋИ СРПСКИ ГЕНИЈЕ РОЂЕН ЈЕ У ЛИЦИ:  Родна кућа и споменик Николе Тесле у Смиљану 



У Задарској жупанији живи 
170.017 људи по попису 

становништва из 2011.годи-
не, од чега припадника срп-
ске заједнице 4.8% или не-
што преко 8.160 становни-
ка. Просјечна старосна доб 
у жупанији је 41,9 година, 
а у српској заједници је тај 
просјек пуно већи па долази 
у неким општинама и до 50-
60 година. Ако Вам кажем да 
је просјечна густоћа насеље-
ности у општини Грачац са-
мо нешто преко два станов-
ника по километру квадрат-
ном онда можете замислити 
колико мало људи живи на 
огромном простору.

У Задарској жупанији па 
и у нашој општини Грачац 
за образовање српске дјеце 
у примјени је модел Ц, који 
се заснива на његовању срп-
ског језика и културе кроз 
пет додатних часова наставе 
недјељно на српском језику 
и ћириличном писму.

Увођење двојезичности у 
многим је срединама било 
тешко и изазов за институ-
ције да сачувају мир и сигур-
ност. У Задарској жупанији 
примјењује се двојезичност 
у срединама у којима живи 
трећина мањинског народа. 
На другој страни општине 
то и даље упорно избјегава-
ју да промјене статут у оп-
штинским вијећима.  Ћири-
личне табле постоје и у Гра-
чацу и до сад нису оштеће-
не, али у неким другим сре-
динама јесу.

Српски повратници све 
мање се враћају, ако то и 
раде, онда је то да би ишли 
даље према земљама ЕУ. На 
простору општине Грачац у 
овом моменту српских по-
вратника има дупло мање  
него 2004. године. Наиме, 
млади људи који су се тада 
вратили видјели су да  по-
сла нема и упштили су 
се даље у иностранство, 
или се вратили у Срби-
ју. Угашена индустри-
ја довела је до тога да 
људи немају гдје да ра-
де. Јавна предузећа су 
углавном запослила ра-
није насељено хрватско 
становништво, у ве-
ликој мјери и при-
је повратка срп-
ског становништва. 
Економске прили-
ке су лоше иако по-
стоје могућности за 

развој у пољопривреди, пре-
ради пољопривредних про-
извода и туризму, често уз 
помоћ европских фондова, 
али такав развој тражи мла-
де, образоване људе којих је 
нажалост остало премало. 

Проблем лоше или потпу-
но необновљене инфраструк-
туре постоји у свим мјестима 
у којима живе Срби поврат-
ници. Дијелом је уништена у 
рату или размонтирана и по-
крадена послије рата, а дије-
лом пропала због неодржава-
ња. Саобраћајна и водоводна 
инфраструктура се преспоро 
обнавља, дијелом због слабе 
фискалне моћи повратнич-
ких општина, а дијелом и због 
мањка воље да се та питања 
ријеше. Нарочито су вели-
ки проблеми били у задар-
ском залеђу и околини Бен-
ковца. Може се закључити да 
без интервенције државе ови 
проблеми тешко се могу ри-
јешити.

Требало би да Срби свуда 
буду  у могућности да про-
слављају своје празнике у 
миру. У већини мјеста то је 
и могуће. Међунационални 
инциденти су углавном ри-
јетки и појединачни. Већи је 
проблем једне суптилне не-
трпељивости која се пласи-
ра и промовише кроз одре-
ђене медије и тако подгри-
јава и одржава стање кон-

фликта ниског интензитета, 
које не дозвољава нормалан 
суживот. 

Србима у Хрватској је ја-
сно да Србија има своје ставо-
ве које брани и заступа из вје-
рујем оправданих разлога као 
што Хрватска има своје. Али 
Срби у Хрватској не би треба-
ли да трпе због тога. Исто тако 
треба бити јасно да у таквим 
околностима Срби као наци-
онална мањина у Хрватској 
трпе повећану дискримина-
цију . То што се у задње ври-
јеме дискурс значајно проми-
јенио и постало могуће про-
зивати Србе и српске лидере 
у Хрватској, срамота је одго-
ворних институција и хрват-
ског правосуђа.

Подршку од Србије доби-
ли смо увијек када смо је тра-
жили. Контакти постоје и са-
држајни су и добри, међутим 
мјеста за побољшање увијек 
има. Мислимо да нам Срби-
ја може доста помоћи, али 
у неким стварима и ми Ср-
бији. Ипак пролазимо кроз 
процесе кроз које ће Србија 
тек пролазити и мислим да 
можемо понудити доста са-
вјета и знања стеченог кроз 
искуство приступања ЕУ, ко-
риштењу фондова и другим 
темама. Потребна је само до-
бра воља и знам да то може-
мо и остварити. 

Кроз такву сарадњу ћемо 
ојачати и економске везе, а 
од њих могу имати користи 
сви, обје државе, али и обич-
ни људи, повратници који се 
баве производњом, туризмом 
и другим привредним актив-
ностима. 

Србија може помоћи на 
начин да омогући стипенди-
рање једном дијелу младих 
људи припадника српске по-
вратничке.
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ПЛИТВИЧКА ЈЕЗЕРА
Насеља: Бјелопоље, Чанак, Чујића Крчевина, Доњи Ваганац, Дракулић 
Ријека, Горњи Ваганац, Градина Кореничка, Хомољац, Јасиковац, Језерце, 
Калебовац, Капела Кореничка, Компоље Кореничко, Кончарев Крај, 
Корана, Кореница, Козјан, Крбавица, Личко Петрово Село, Михаљевац, 
Ново Село Кореничко, Оравац, Плитвица Село, Плитвичка Језера, 
Плитвички Љесковац, Пољанак, Понор Коренички, Пријебој, Растовача, 
Решетар, Рудановац, Сертић Пољана, Смољанац, Шегановац, Трнавац, Тук 
Бјелопољски, Врановача, Врело Кореничко, Врпиле, Заклопача, Жељава    

ЛОВИНАЦ

Насеља: Горња
Плоча, Кик, 
Личко Церје, 
Ловинац, Радуч, 
Ричице, Свети 
Рок, Смокрић, 
Штикада, Враник

ГРАЧАЦ

Насеља: Беглуци,  Бротња,  Брувно, Церовац, Дабашница, Дерингај, 
Доња Суваја, Дреновац, Осредачки, Дубоки Дол, Дугопоље, Глогово,  
Горња Суваја, Граб, Грачац , Губавчево Поље, Калдрма, Кијани, Ком, 
Куновац Купировачким, Купирово, Мазин, Надврело,  Нетека, Омсица, 
Осредци, Отрић, Паланка, Прибудић, Прљево,  Растичево, Рудопоље 
Брувањско, Срб , Тишковац Лички, Томингај, Велика Попина, 
Вучипоље, Заклопац , Зрмања,  Зрмања Врело 

УДБИНА 
Насеља: Брештане, Бунић, Чојлук, 
Дебело Брдо, Доњи Мекињар, 
Фркашић, Грабушић, Јагодње, 
Јошан, Клашњица, Комић, Крбава, 
Курјак, Мутилић, Ондић, Пећане, 
Подлапача, Пољице, Ребић, Средња 
Гора, Сврачково Село, Шаламунић, 
Толић, Удбина, Ведашић, Висућ

МИЋО ЗАТЕЗАЛО, ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ОГУЛИНА

Бојим се политичког реваншизма ХДЗ-а 
На подручју Огулина 2011. 

године живјело је 13.900 
становника, од тога око 2.200 
Срба, што у проценту изно-
си 17,7 %. Мање од полови-
не Срба живи у Граду, мла-
ди након школовања оста-
ју у Огулину уколико нађу 
посао. У супротном одлазе у 
веће центре или у иностран-
ство.  У двије основне школе 
у Доњем Лапцу омогућено је 
школовање по моделу Ц. Та-
кву наставу похађа око 70 по-
лазника, који уједно похађају 
ивјеронауку. Наша национал-
на заједница не задовољава 
процентом услове  за двоје-
зничност, тако да не постоје 
натписи на ћирилици, па се 
нема што ни разбијати.

Стање се изразито попра-
вило уназад задњих 10-так 
година, млади одлазе у ис-
те кафиће и не примјећује 
се нека национална подво-
јеност. У самом Граду дјелу-

је пододбор СКД Просвјета 
и окупља 70-так активних 
чланова, вјежбају у градској 
спортској дворани, од града 
имају на кориштење простор 
за састанке и различите ак-
тивности, приређујемо ли-
ковне колоније, књижевне ве-
чери, прошлу годину смо су-
дјеловали на манифестацији 
Франкопанске љетне вечери 
као дио културних догађа-
ња у Граду, а у октобру је ве-
ликим концертом у градској 
спортској дворани обиљеже-
на 10-та годишњица рада. 

Највећи проблем је поли-
тичка подијељеност Срба. До-
гађаји око Српског народног 
вијећа, подјеле у СДСС-у и по-
литички обрачун са неистоми-
шљеницима знатно је ослабио 
српску заједницу. Челни људи 
СДСС-а не дозвољавају никакву 
расправу о стању српске зајед-
нице, институције које контро-
лирају СНВ, СДСС, заступници 
у Сабору, СКД Просвјета, све то 

је строго контролисано од неко-
лицине људи. Бојим се да поли-
тичког реваншизма ХДЗ-а а по-
готово ХСП АС што ће имати 
за посљедицу ускраћивање фи-
нанција. Због политичке непро-
мишљености и довођењем ције-
ле српске заједнице у позицију 
политичког таоца неколицине 
људи, било би потребно хитно 
и темељито преиспитати поли-
тичку одговорност вођа СДСС-а.

Сарадња са Србијом нам 
је неопходна, кроз култур-
ну, привредну и политичку 
подршку матице, многа пи-
тања и проблеми са којим се 
сусрећемо свакодневно би-
ли би лакше ријешени. Ова 
подршка коју Србија пружа 
иде на корист двојице људи 
и уског круга њихових поли-
тичких полтрона а до обич-
них грађана Срба ни на који 
начин не долази. То је глав-
ни и највећи политички про-
блем народа, грађана српске 
националности у Хрватској

Врбовско има 5.067 ста-
новника од чега  35% чи-

не Срби. Дјеца уче по про-
граму Ц . ускладили смо 
статут града на начин да се 
поставе двојезични натпи-
си. Табле су постављене на 
званичним институцијама, 
али како је наш буџет ма-
ли нисмо имали новца да 
набављамо двојезичне та-
бле за путоказе који су у на-
длежности хрватских цеста.  
Локална управа нема новца, 
а жупанији се не жури да 
овај проблем рјешава. Овај 
простор није био захваћен 

ратним дејствима па нисмо 
имали ни оне проблеме као 
у другим срединама по пи-
тању повратника.

Имамо економске про-
блеме и ту муку дијелимо 

са нашим сусједима. Слич-
на ситуација је и са инфра-
стуктуром. Као рурална сре-
дина са малим бројем гласа-
ча нисмо много интересант-
ни Загребу.   Горски котар као 
регија нема добар третман, а 
због тога испашта становни-
штво без обзира које је наци-
оналности. 

Оно што треба да се зна је 
да су Срби овдје дуже од 400 
година, да се у непосредној 
близини налази најзападнији 
манастир СПЦ и мислим да 
због такве историје заслужу-
јемо и посебну пажњу матице. 

ДУШАН СТИПАНОВИЋ, ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ВРБОВСКОГ 

Заслужујемо посебну пажњу матице

МИЛАН ТАНКОСИЋ, ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАЧАЦА, ЈЕДИНЕ ЛИЧКЕ ОПШТИНЕ У ЗАДАРСКОЈ ЖУПАНИЈИ 

Срби у Хрватској не смију постати 
таоци политике Београда и Загреба

УЗУРПИРАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ИМОВИНА
Највише узурпирана имовина је пољопривредно и шумско 
земљиште. Пољопривредно земљиште често користе други 
повратници уз знање власника што је корисно за све, али 
и људи који су дошли издалека и узурпирали пашњаке у 
власништву Срба који се нису вратили без њиховог знања, 
нажалост често и оних који су се вратили, па смо имали и 
случајеве пријетњи и застрашивања ако повратници покушају 
заштити своју имовину.

НЕ ЖИВЕ СВИ СУНАРОДНИЦИ У ИСТИМ УСЛОВИМА 

Не могу рећи да су Срби у Хрватској јединствени, поготово због 
тога што нису сви ни у истој позицији нити имају исте услове 
живота. Србима у већим градовима вјероватно је најбитније да 
нема или има што мање дискриминације при запошљавању и 
напредовању, да се не нападају вриједности које су им битне као 
што је антифашизам и толерантност која је постигнута, док је 
Србима у руралном подручју битан извор егзистенције, комунална 
и путна инфраструктура итд. Квалитет живота се може побољшати, 
али је у томе битно да и Срби не остану грађани другог реда и имају 
исти приступ шансама као и већински народ.

РАДМИЛА КРИЧКОВИЋ НИЈЕ ОДГОВОРИЛА
Да би што боље предочили стање у Лици редакција Српског Кола 
је у више наврата покушала да ступи у контакт са Радмилом 
Кричковић, замјеницом начелника општине Ловинац. Упркос 
бројним позивима, мејловима и СМС порукама, до закључења броја 
нисмо добили њен одговор 

НИГДЈЕ НИЈЕ СИГУРНО

Највише проблема имају 
најмлађи чланови наше 
заједнице, поготово они 
који се школују у мјестима 
већинског народа и врло 
често трпе дискриминацију 
у школи или ван ње. Управо 
због тога многе породице 
су своје школарце послале 
даље од наших средина у 
школу, на примјер у Ријеку 
или Загреб гдје има мање 
инцидената. Може се рећи 
само да се у Загребу исто 
погоршала ситуација везана 
за ово питање.

„
Повратници  

ако и дођу 
продуже 

ка ЕУ

МИЛОРАД ДЕЛИЋ, НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ВРХОВИНЕ 
Најусловнија општина за живот
У Општини Врховине пре-

ма попису становништва 
из 2011 године живи 1440 
грађана, међутим  економ-
ске миграције чине своје и  
сталан број грађана који ци-
јеле године на подручју оп-
штине је 670.

У основној школи проводи 
се допунска настава на срп-
ском језику и ћириличном пи-
сму.  Уставне одредбе о двоје-
зичности се поштују, тако да ја 
на подручју Врховине уз у рав-
ноправној употреби је српски 
језик и ћирилично писмо, те 
постоје табла са ћириличним 
натписом на згради Опћине 
Врховине,  које никад нису би-
ле оштећене.

Обновљена је производња 

у некадашњој дрвној инду-
стрији и сви радно способни 
грађани нашли су запосле-
ње у предметној дрвној ин-
дустрији. Плате су од 300 до 
600 евра, што је знатно мање 
него у осталим земљама ЕУ, 
па  млади људи одлазе,најче-
шће у земље ЕУ. 

Комунална инфраструк-
тура на подручју Врховине 
у изузетно добром стању, из-
грађен је нови водовод, кана-
лизација, цеста уређај за про-
чишћавање. За десет година 
уложено је  20 милиона евра 
за инфраструктуру. 

Нису у СДСС-у сви "анђе-
ли", међутим у осталим по-
литичким партијама Срба у 
Хрватској налазе се људу ко-

ји су свој политички пут за-
почели у  СДСС-у, међутим 
кад су схватили да своје лич-
не амбиције не могу оства-
рити у СДСС-у они су одлу-
чили кренути другим путем 
и то је легитимо. Има и дио  
људи који су се продали, и то 
смо ми - Срби. 
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У посљедњих тридесет го-
дина демографска сли-
ка подручја Баније, Кор-

дуна, Лике и Крбаве, Горског 
Котара и осталог дијела тери-
торије коју обухвата Епархија 
горњокарловачка, драстично 
је измијењена. Усљед ратних 
дешавања велика већина пра-
вославних Срба морала је на-
пустити своја огњишта и сво-
је уточиште потражити  ши-
ром свијета. Од 2004. године 
на челу ове епархије налази се 
владика Герасим, који је био 
један од најмлађих хирото-
нисаних владика у историји 
СПЦ. У разговору за Српско 
коло владика Герасим отво-
рено прича о положају Срба 
у Хрватској и о искушењима 
вјерника у Горњокарловачкој 
епархији. 

– Многи домови на овим 
подручјима зјапе празни, а по-
готово је потресно видјети по-
љопривредна земљишта, ко-
јих некада чак није ни било 
довољно за обрађивање, како 
данас зарастају у коров и про-
падају, јер нема ко да их об-
рађује. Управо из тога се ви-
ди драстична разлика у ста-
њу прије тридесет година и 
стању данас. О броју пра-
вославних Срба на терито-
рији наше епархије тешко 
је с прецизношћу говори-
ти. Оних који су везани 
уз своју Цркву и учеству-
ју у литургијском животу 
има око тридесетак хиља-
да, што је за четири до пет 
пута мање него што је било 
прије ратних дешавања, а број 
се из године у годину смањује.

Колико се Срба вратило у своје до-
мове? 
– С повратком је завршено! 

Срби повратници, који су се 
до 2005. године вратили сво-
је домове углавном су стари-
је доби, а за повратак младих 
највећи проблем представља 
немогућност проналаска за-
послења и обезбјеђивање егзи-
стенције. Из тих разлога мла-
ђи повратници који су се би-
ли вратили сада одлазе у друге 
земље Европске уније како би 
нашли запослење. Свештен-
ство на парохијама обилази 
наше вјернике а Епархија по-
маже нашем народу у складу 
са могућностима.  Међутим, 
потребе су велике да би се на-
род вратио на своја огњишта. 

Који су основни проблеми? 
– У данашње вријеме није 

довољан само кров над гла-
вом. Потребна је и економска 
сигурност. Ситуација је слична 
и у Србији, Црној Гори и БиХ, 
гдје такође тешка економска 
ситуација многе приморава да 
у потрази за бољим животом 
одлазе у економски развије-
није земље, често остављају-

ћи све иза себе, јер је ситуа-
ција таква да се живи од да-
нас до сјутра. Укратко, све се 
своди на пуко преживљавање. 

Да ли су наши људи црквени? 
– Упркос свим потешкоћа-

ма, економским и оним по-
вратничким, вјерни народ не 
заборавља оно што га спаја 
и што му доноси овоземаљ-
ски мир, а то су богослужења 
и сабрања у храмовима. Та-
ква сабрања уливају наду и 
дају охрабрење вјерницима 
да истрају у својим животним 
искушењима и изазовима да-
нашњице. 

Да ли Срби могу слободно прославља-
ти празнике и светковине и да ли се 
могу обиљежити српска стратишта? 
– Великих проблема наш 

народ и црква имају по том 
питању. У неколико навра-
та уништена је спомен-пло-
ча на мјесту логора из Другог 
свјетског рата у ували Слана 
на острву Пагу. Такође, сусре-
ћемо се са сталним протести-
ма и негодовањима приликом 
обиљежавања Дана сјећања на 
Јадовно, гдје је извршен неза-

памћен терор над свештен-
ством и вјерним народом овог 
краја, а ту је и одлука Градског 
вијећа града Глине о забрани 
одржавања парастоса настра-
далим Србима у Другом свјет-
ском рату. 

Како се на Србе у Хрватској одражава-
ју тренутно затегнути односи Загреба 
и Београда? 
– Стичем утисак да када 

недостаје добрих вијести, које 
се тичу побољшања квалитете 
живота и економског стандар-
да, политичари с обје стране 
границ  иступају са национа-
листичком, дискриминатор-
ском а неријетко и са ратно-
-хушкачком реториком. Ни 
са једне стране тога не мањ-
ка. Кад-када то с једне стране 
бива чешће и више, а с друге 
мање и обрнуто, а људима је 
само једно потребно: посао, 
бољи животни стандарди, еко-
номска и свака друга сигур-
ност. Првенствено је потреб-
но осигурати достојанствен 
живот без дискриминације, 
јер ситуација је таква да љу-
ди бјеже од политике и упр-
кос тешкој реторици својих 
политичких вођа, усљед тешке 
економске кризе, сами поку-

шавају изградити квалитет-
нији живот за себе и сво-
је породице, ослањајући 
се на свога комшију био 
он Србин или Хрват, што 
је за сваку похвалу. Мно-
ге повратничке породи-

це у Хрватској, а и оне које 
би се вратиле на своја огњи-

шта имају проблем са повра-
том имовине, конкретно ста-
нова и домова који су одузети 
и додијељени другим људима 
на кориштење, а неповољним 
односима између двије држа-
ве то ће се тешко помјерити са 
мртве тачке. 

Какав је однос са римокатоличком цр-
квом и да ли у овом времену има по-
крштавања? 
– Сви ми људи смо на то по-

звани, а првенствено ми хри-
шћани. Томе нас учи наш спа-
ситељ господ Исус Христос, ко-
ји каже: да љубимо једни друге, 
чак и своје непријатеље. Човјек 
који живи са својом мржњом 
и агресивношћу према други-
ма и средини која га окружује 
живи у аду. Мржња, недостатак 
љубави, константна увријеђе-
ност и сталне претензије пре-
ма ближњем своме јесте стање 
пакла. Православна црква за-
једно са својим народом пре-
трпјела је многа страдања то-
ком двадесетог вијека на овим 
просторима. Стога се трудимо 
да те ствари не заборавимо и 
да будемо свјесни недаћа које 
смо претрпјели, а истовреме-
но не одричемо да су и други 
страдали, и желимо да наш да-
љи живот и суживот са други-
ма градимо у миру и добрим 
односима, јер упућени смо јед-
ни на друге. 

Да ли је имовина и културна баштина 
СПЦ у вашој епархији заштићена? 
– Поједини храмови и ма-

настири стављени су под за-
штиту Министарства културе 
Републике Хрватске и њихо-
ва обнова се одвија у складу са 
могућностима, с обзиром на 
то да њихова обнова изиску-
је средства која ми сами ни-
смо у могућности обезбије-
дити. Ипак, доста храмова и 
црквених објеката и даље про-
пада, као што је камени храм 

у Штикади (Лика), гдје је слу-
жбовао свештеник Милутин 
Тесла, отац Николе Тесле, и 
бројни други храмови у Лици, 
Кордуну, Банији. Наш највећи 
проблем представљају нерије-
шени захтјеви за поврат имо-
вине Српске православне цр-
кве, која је у вријеме комуни-
стичке владавине одузета и до 
данас није враћена цркви. Ту 
имовину користи држава или 
је празна и запустјела. Помо-
ћу те имовине ми бисмо об-
нављали храмове, манастире 
и финансирали друге вјерске 
пројекте. 

Да ли организација која себе нази-
ва НВО Хрватска православна црква 
угрожава СПЦ? 
– Организација која се-

бе именује „хрватском пра-
вославном црквом” не може 
угрозити божанску установу 
каква је Православна црква. 
Нас може угрозити државни 
апарат и ако се проводе злочи-
ни онда то може бити озбиљ-
на пријетња опстанку право-
славне цркве.  Наш задатак је 
да штитимо, што смо и доса-
да радили, православни народ 
од лажних утицаја и губитеља 
душа, лажних пророка и вуко-
ва у јагњећој кожи. 

Да ли сте и у којој мјери задовољни по-
дршком из Београда? 
– Што се тиче подршке она 

не изостаје, али сматрамо да 
би могла бити и боља и јача. 
Одређени пројекти реализу-
ју се уз помоћ институција из 
Републике Србије, првенстве-
но Управе за сарадњу с црква-
ма и вјерским заједницама у 
Влади Србије, која се између 
осталог бави и сарадњом са 
Црквом у читавом региону. У 
контакту смо и са другим  срп-
ским институцијама и органи-
зацијама, попут хуманитарне 
организације Срби за Србе, ко-
је у складу са могућностима 
помажу повратнике на сво-
ја огњишта, достављајући им 
оно најпотребније за живот. 
Оно на чему би требало више 
порадити свакако јесте боља 
координација званичних др-
жавних институција са пред-
ставницима Срба у Хрватској 
и конкретни помаци у обезбје-
ђивању економског бољитка 
за наш народ овдје, јер једи-
но уз помоћ матичне држа-
ве наш народ може опстати и 
сачувати оно што је у насље-
ђе добио, а то је огромна кул-
турна баштина и друга култур-
на оставштина.          Т. ЋОРОВИЋ

ВЛАДИКА ГЕРАСИМ  О ПРОПАДАЊУ ОБЈЕКАТА МЕЂУ КОЈИМА ЈЕ И ХРАМ У КОМЕ ЈЕ СЛУЖИО МИЛУТИН ТЕСЛА

СПЦ није враћена имовина 
коју су отели комунисти!

ВЈЕРА НАС ЈЕ ОДРЖАЛА У НАЈТЕЖИМ ВРЕМЕНИМА

Наш народ у Хрватској, у периоду од Другог свјетског рата до 
данас, страдао је можда и више него игдје другдје, али ипак вjера у 
људима одржала се и у најтежим временима борбе против Цркве. 
Исто тако и у ово вријеме глобалне кризе, ма колико она била 
заступљена у свим сферама друштва, наши вјерници знају да 
утјеху, помоћ и сигурност могу увијек и у свим условима пронаћи уз 
своју цркву, јер је све на овом свијету пролазно осим вјере у Бога. 
То најбоље потврђују ријечи Светог владике Николаја: „Заиста, 
свијет је овај биједан и жалостан по својој хитрој пролазности, и ко 
се за њега ухвати као за нешто битно само по себи, мораће пасти и 
зајаукати од бола и стида. Но свијет је овај богата ризница поуке у 
причама, и ко буде тако схватио свијет и у том смислу користио се 
свијетом, неће ни пасти ни посрамити се.”

ВЈЕРОНАУКА

Вјеронаука у школама један 
је од начина којим се млади 
нараштаји продуховљују и 
приближавају заједници 
са Богом. У скоро свим 
парохијама (осим градских) 
Горњокарловачке епархије 
свештеници одржавају часове 
вјеронауке у склопу редовне 
наставе, гдје се дјеца уче о 
вјери, а кроз учење о вјери 
стичу и потребно знање за 
однос према људима. Дакле, 
не само односу људи према 
Богу, већ и према сваком 
човјеку. Поред тога, у градским 
парохијама (Карловцу, Ријеци 
и Пули) организују се часови 
вјеронауке и друга предавања 
на теме из живота цркве, за 
одрасле, а и за дјецу. 

32
године је имао владика Герасим 

када је устоличен на чело 
Епархије горњокарловачке

и један је од најмлађих 
у историји 

СПЦ

Праштање као једина будућност региона
„Праштам, али не заборављам!” Ове ријечи, изговорене од 
стране блаженопочившег патријарха Германа, прије око 30 го-
дина, на једној од годишњих комеморација у Јасеновцу, оби-
љежиле су вријеме у ком се наша генерација родила, одрасла, 
као и вријеме у ком данас живи и ради, борећи се да створи се-
би будућност у „бурету барута” – на нашем брдовитом Балкану, 
региону који памти тешке судбине нашег народа, региону ко-
ју чува историју, која опомиње да се у прошлост враћамо како 
би ојачали нашу садашњост за бољу будућност.
Свако здраворазумно и добронамјерно људско биће не би могло 
да се не сложи са чињеницом да, у ситуацији у којој се налазио, 
Герман није могао да изговори бољу реченицу од ове којом запо-
чињемо говор о ономе о чему се, ваљда из страха, још увијек ћу-
ти. Док поред њега стоји мајка која, увијена у црно, оплакује сина 
јединца, док гледа у очи сестре која је брата изгубила, док слуша 
болне јецаје старих родитеља, који више немају коме да оставе 
оно мало земље иза куће, човек – па макар он био и патријарх – 
бива сурово растрзан, разапет, попут Христа на крсту. С једне стра-
не, он осјећа дужност да позове на опроштај, на љубав, чак и пре-
ма непријатељима, док опет, с друге стране одјекују ријечи које је 
Драшковић тако вјерно пренио у свом роману Нож: „Синовче, ти 
си ми једини остао... Освети крв, синовче!”
У тренуцима присјећања на овакве трагедије, чији су актери у 
највећем броју случајева били наши ближи или даљи сродни-
ци, немогуће је не поставити она иста питања, која је поставио 
Достојевски, кроз уста Ивана Карамазова: где је Бог у свијету 
у коме влада зло, у ком невини страдају, а дијеца бивају уби-
јана и прогоњена?
Човјеку је при свом рођењу добио слободну вољу, а сам кон-
цепт слободног опредјељења подразумијева да се оно може 
употребити у добре и у лоше сврхе. Међутим, овакав „школ-
ски” приступ проблему може да има само онај ко никад није 

прошетао Петровачком цестом, ко 
није прошао кроз Горажде, ко не 
зна гдје су Кошаре.
Када човјек крене да преиспитује 
сопствену унутрашњост, снага да 
се опрости за злочин налази се не-
гдје на дну кутије. Због тога је да-
ровање опроштаја нешто највише 
што човјек од себе може да пода-
ри, и такав се може слободно на-
звати истинским херојем. Онај ко 
олако опрости, могао би се изјед-
начити са неразумном будалом, и 
треба га окривити због непошто-
вања нечијег страдања и жртве.
Управо у овакве спадају они који у 

данашњем жаргону користе као поштапалицу ријечи „праштам, 
али не заборављам”. Ове ријечи су у различитим интерпрета-
цијама, којих је било заиста много током протеклих деценија, 
данас добиле значење: „Праштам, или ћу ти макар рећи да је 
тако, како бих те скинуо с дневног реда; међутим, не само да не 
заборављам, него једва чекам да ми нешто сљедећи пут згри-
јешиш, како бих то срдачно помножио с овим што сам ти упра-
вио ’опростио’, па да ти онда све то заједно набијем на нос!”
Пред нама је и даље свети лик Германов, са ријечима које 
су за наш регион равне Светом писму, водиља ка здравој бу-
дућности. Само треба да схватимо да се ми на његове рије-
чи још увијек нисмо одазвали, него да смо скренули с пута 
још онда, прије 30 година, и да од тада идемо у погрешном 
смјеру. Кад то схватимо, тад је тренутак да кренемо испо-
четка – да уђемо у своје срце, и да се не уплашимо од свега 
што ћемо тамо наћи. 
Имамо свој циљ, и дужност да га испунимо. Не трошимо ври-
јеме на дијељења кад год то стигнемо. Нужно је да сви зајед-
но на нивоу региона додајемо живот нашим годинама, а не са-
мо године нашем животу, јер заиста све тече и све се мијења. 
Дакако, ми као студенти, праштамо, али не заборављамо. Осу-
ђујемо поступке који нарушавају стабилност и мир у региону, 
ријечи које откопавају ратне сјекире, осуђујемо погрешне по-
литике и не мислимо да преко ријечи олако треба прећи. Рије-
чи постају мисли, мисли постају дјела, зато на сваку ријеч тре-
ба реаговати, гласно и јасно. 
И напослетку ова колумна је заједничко дјело студента двају 
факултета Универзитета у Београду, Правног и Богословског 
факулета, како би јасно показали, и на овом малом примјеру, 
да слога међу студентима постоји по питању наших људи у ре-
гиону, као и слога да сви заједно радимо на очувању иденти-
тета нашег народа на овом простору.
Међутим, мој лични став, као носиоца колумне Panta rei, по пита-
њу заборава и опроста је јасан. Праштам, али се не устручавам 
да кажем: ,,Господо, ваше изјаве о подршци Србије ка европ-
ском путу су дволичне. Праштам им, али се не устручавам да 
кажем: ,,Господо, ваше ријечи су понижавајуће и стварају не-
потребне таласе немира.” Праштам али не заборављам толи-
ко много ствари а, као што рекох, враћајмо се у прошлост да 
би из ње узели поуке за вријеме које долази, јер ако то не же-
ле сви, ево желим ја, и желиш ти? И ти? И ви? За почетак и то 
је довољно јер све тече и све се мијења – panta rei.

PANTA REI ПИШУ: САЊА ЛАКИЋ  И  МАРКО ВЕСИЋ

„
Не трошимо 
вријеме  
на дијељења, 
додајмо живот 
нашим годинама  
а не године  
нашем живот!

Праштање као једина 
будућност региона
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ПИШЕ:  НЕМАЊА ДЕВИЋ

Момчило се родио 1906. у 
Трбушници код Лозни-

це. Није честито ни закора-
чио у свијет игре, маште и 
дјечије чаролије, када је 1914. 
загрмио рат какав свијет ни-
је видио. Аустроугарске снаге 
прешле су Дрину и потисну-
ле српску војску привремено 
заузимајући Мачву.

Чувши за покоље у сусјед-
ним селима и предосјетив-
ши зло, отац је послао Мом-
чила код стрица са поруком 
да припреми запрегу и нејач 
за збејг. При повратку у се-
ло дјечак је затекао страви-
чан призор. Његове родите-
ље, седморо браће и сестара, 
звјерски су на кућном прагу 
погубили људи који су носи-
ли непријатељске униформе, 
а говорили разумљивим јези-
ком. Од пуне куће остало је 
пусто згариште. 

НАЈМЛАЂИ КАПЛАР АНТАНТЕ
Престрављени, избезу-

мљени дјечак трчао је по по-
мрчини планинским стазама 
Гучева. Налетио је на страже 
Шестог артиљеријског пука 
Дринске дивизије. Командант 
пука, мајор Туцовић, пред со-
бом је имао дјечака, свог по-
цијепаног и изгребаног од 
пробијања кроз растиње. 

Момчило му је кроз сузе 
у неколико ријечи предочио 
шта се десило: ”Чико, све су 
ми побили.” Мајор је затра-
жио добровољце који ће све-
тити побијене сељаке. Ције-
ла јединица иступила је корак 
напријед. Мајор је Момчилу 
дао војника Милоша, Злати-
борца, да заједно пођу према 
непријатељским положајима. 
За њима су пошли и остали. 

Већ исте ноћи наступила 

је тешка борба и пораз војске 
црно-жуте монархије у дјеча-
ковом селу. Момчило и Ми-
лош заједно су бацали бомбе 
и светили Гавриће. Осмогоди-
шњи Момчило постаде нај-
млађи војник Дринске диви-
зије. Један кројач сашио му је 
од старих шињела малу шај-
качу и униформу. Сироти де-
чак прозван је ”сином Дрин-
ске дивизије”. Ишао је свуг-
дје са српском артиљеријом.

Споменко се родио у До-
боју 14. августа 1978. О њего-
вом дјетињству мало се зна. 
Оно што је од њега прожи-
вио, било је тегобно. Живио 
је у сиромашној породици у 
селу Јовићи на Озрену. 

Уочи рата умире му мај-
ка Милена. Остао је само са 
баком у селу, у окружењу, 
онамо гдје је етничка карта 
подсјећала на кожу леопар-
да. Септембра 1992, када су 
његови вршњаци кретали у 
школу, Споменков живот из 
корјена се измијенио. 

Кобног дана по Јовићима 
падала је киша гранатa испа-
љених са бошњачких поло-
жаја. Међу жртвама била је 
и Споменкова бака. Остао је 
сам, без игдје иког свог. Оста-
ла му је само војска, као нада 
и заштитница. Јавио се у једи-
ницу и постао курир. Затим 
је, са запрегом и два коња, до-
стављао храну војницима на 
првим линијама фронта. По-
стао је најмлађи војник војске 
Републике Српске.

Момчилу су после Колу-
барске битке пришили ка-
пларске ознаке на рамена. 
Бијаше то најмлађи каплар 
војске Антанте. Сљедеће го-
дине усљедила је велика не-
пријатељска офанзива и он 
се са српском војском нашао 
у повлачењу преко Албани-
је. И даље се никада нису ра-
стајао од свог ратног поочи-
ма Милоша. 

Њихов пут до мора, све 
преживљене патње, ријечи 
послије једног вијека не могу 
се дочарати. Остала је као из-
река међу ветеранима: ”Нико 
не зна шта су муке тешке, док 
не пређе Албанију пјешке”. 

Мали Момчило је на Со-
лунском фронту постао пре-
каљени ратник. У затишју би-
така научио је да чита и пи-

ше. Једног дана посјетио га 
је непознати човјек, који је 
чуо о подвизима једног дје-
чака. Поклонио му је сат и 
ножић, за вјечиту успомену. 

Доцније је дознао да је 
то био Арчибалд Рајс, пле-
менити странац српске ду-
ше, који је упозоравао ме-
ђународну јавност о злочи-
нима које једна ”племени-
та европска монархија” чи-
ни над српским сељацима. 
Момчило је учествовао и у 
посљедњим јуришима на не-
пријатеља при пробоју Со-
лунског фронта. 

Лично војвода Мишић на-
редио је да га унаприједе у 
чин поднаредника. Затим је 
наставио пјешице до крајњих 
граница нове велике отаџ-
бине. Био је свједок велике 
историјске прекретнице, ка-
да се граница помјерала са 
Дунава на Караванке. 

По повратку из рата оти-
шао је на школовање у Ен-
глеску. Тамошњи добротво-
ри стипендирали су српске 
сирочиће. Али, када се вра-
тио у земљу, Момчило није 
даље напредовао. То га није 
обесхрабрило. Радио је свако-
јаке послове. Оженио се. На-
дао се бољем. Стигао је дру-
ги свјетски рат. Момчило је 
прогањан и хапшен, али се 
тјешио тиме што је памтио 
и много тежа времена.

Споменков једини сачува-
ни интервју, дат једној теле-
визији из Србије, показивао 
је да се ради о прерано са-
зрелом и одраслом дјечаку, 
којем је сурови рат отргнуо 
безбрижно дјетињство. Ни-
је скидао униформу војске 
Републике Српске. Са запре-
гом којом је управљао стизао 
је свуда. Више није само раз-
носио храну са положаја, већ 

и извлачио рањенике са нај-
опаснијих мјеста. 

И сам је два пута био ра-
њаван, али се није повлачио. 
У истој јединици саборац му 
је био и његов наставник Ла-
зо. Озренци говоре да је то 
био њихов Обилић. ”Извла-
чио је мртве и рањене бор-
це са прве борбене линије 
по киши гранатa и метака. 
На Улишњаку, гдје нико ни-
је смио ићи да спасава ра-
њенике, тај дјечак је са коњ-
ском запрегом извлачио и 
спасавао животе српских бо-
раца”, сјећа се његов сабо-
рац Стјепан. 

СЕЛО МОЈЕ ДРАЖЕ ОД ПАРИЗА
Послије емитовања еми-

сије о Споменку на телеви-
зији, многи људи су се инте-
ресовали о њему. Добио је и 
понуду једног Србина из Па-
риза да пређе код њега и на-
пусти бојиште. Споменко ни-
је имао дилеме. Није хтио да 
напусти завичај и Маглај, све 
док његова земља не доживи 
слободу. Тако је размишљао 
један четрнаестогодишњак. 
Уздао се у скори завршетак 
рата и надао се да ће од за-
преге коју је возио касније 
развозити ствари и издржа-
вати породицу.

Момчило је са буром у ср-
цу дочекао совјетске тенкове. 
Радовао слободи, њемачком 
слому и поразу. Није дочекао 
да проживи у миру. Комуни-
сти су га ухапсили под опту-
жбом да је сарађивао са оку-
патором. Њега, најмлађег ка-
плара војски Антанте, који је 
крвавио у рату са Швабама, 
освједоченог антифашисту 
и родољуба. Извођен је пред 
стрељачки строј, психички 
ломљен. Онда је 1947. допао 
и затвора, јер није пристао да 
дa новчани прилог за ”брат-
ски народ Албаније”. Тамо 
је претрпио само њему зна-
ну тортуту. Када је изашао 
из тамнице, дуго није ништа 
причао. Када је и прогово-
рио, муке са робије задржао 
је у себи.

Споменка је у марту 1993. 
на Озрену затекла офанзива 
Армије БиХ. По српским по-
ложајима падале су гранате 
и умножавале жртве. Дето-
нације су потресале брда. Ни 
тада се Споменко није устра-
шио. Изненада је, само, пао. 
Двадесетог марта. Задобио је 
тешке ране.

Момчило Гаврић је живио 
тихо и отишао тихо. Умро је 
1993. Сахрањен је у Београду, 
ван очију јавности. Ни пре-
стоница ни завичај немају 
ниједну улицу која је пони-
јела његово име. Траг о ње-
говом постојању, поред вје-
читог остајања у сјећањима 
људи који су цијенили његово 
дјело, су свега двије ратне фо-
тографије у сталној поставци 
музеја у Лозници.

Споменко Гостић је пре-
минуо истог дана од задо-
бијених рана на ратишту на 
Озрену. Сахрањен је у род-
ним Јовићима, да их никада 
не напусти. Постхумно је од-
ликован. Јовићи су припали 
муслиманско-хрватској Фе-
дерацији. 

Нека им, мјесто свијеће 
воштанице, буде посвећен и 
овај текст.

ХЕРОЈИ ДВА ДJЕЧАКА, ДВА СРБИНА – МОМЧИЛО ГАВРИЋ И СПОМЕНКО ГОСТИЋ

Чико, све су моје побили!
 »  Момчило и Споменко припадали су једном народу и једном вијеку. И  истој епској вертикали. 
Одрастали су у различитим срединама и  епохама, али са много тога заједничког

СПОМЕНКО НА ВЈЕЧНОЈ СТРАЖИ

Године 2014, на годишњицу његове смрти, у Добоју му је испред 
цркве откривен споменик. Недавно се почело и са исцртавањем 
мурала са његовим ликом, а први пут је приказан и филм Мила 
Савића Споменко на вјечној стражи.  Његови бивши саборци 
траже измјештање посмртних остатака Споменка Гостића на 
територију Републике Српске. У неким градовима покренуте су 
иницијативе за именовање улица по Споменку Гостићу.

„
Осмогодишњи 
Момчило постаде 
најмлађи војник 
Дринске дивизије. 
Један кројач сашио 
му је од старих 
шињела малу 
шајкачу и униформу. 
Сироти дечак 
прозван је "сином 
Дринске дивизије"

„
Споменко се  уздао 
у скори завршетак 
рата и надао се да 
ће од запреге коју 
је возио касније 
развозити ствари 
и издржавати 
породицу.

САХРАЊЕН ГЕНЕРАЛ ЗДРАВКО ТОЛИМИР

18. 2. 2016. Генерал Војске Републике Српске Здравко То-
лимир сахрањен је на Новобежанијском гробљу у Београду. 
Сахрани су присуствовали, поред чланова породице и при-
јатеља, Биљана Плавшић, Веселин Шљиванчанин, Момчи-
ло Крајишник, Војислав Шешељ и други. Толимир је умро 
8. фебруара у ћелији Хашког трибунала од посљедица ср-
чаног удара. Толимир се борио против тешке болести у го-
тово немогућим околностима. Многи сматрају да је као ис-
кусан обавјештајац био кључ скривања бившег командан-
та Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића. Ге-
нерал ВРС у априлу прошле године осуђен је на доживотну 
робију због злочина над муслиманима у љето 1995. године. 
Током рата био је ”десна рука” Младићу, као његов помоћ-
ник за обавјештајно-безбједносне послове. У безбједности 
је радио и прије рата, и то у Војно-поморској области, чи-
је је сједиште било у Сплиту, гдје му је пуковник Беара био 
надређени, док су у ВРС промијенили улоге.

САХРАЊЕН ПРЕДСЈЕДНИК ЗК БИРАЧ-ДРИНА 
ПУКОВНИК МИЛЕНКО АВРАМОВИЋ

Пензионисани пуковник Војске Републике Српске и Војске 
Југославије Миленко Аврамовић (1959), предсједник Зави-
чајног удружења Бирач-Дрина и аутор више књига о стра-
дању Срба у Републици Српској, сахрањен је у четвртак 17. 
марта 2016. године на Новобежанијском гробљу у Београду 
уз војне почасти и присуство великог броја родбине, некада-
шњих сабораца и поштовалаца. Међу присутнима поштовао-
цима били су, између осталих, савјетник Предсједника Репу-
блике Србије генерал Милорад Симић и замјеник предсјед-
ника одбора за дијаспору и Србе у региону Миодраг Линта.
  Од Аврамовића се у име бивших сабораца ВРС, опростио 
ратни командант Бирачке бригаде, генерал Светозар Ан-
дрић, а у име ратног команданта ВРС, генерала Ратка Мла-
дића, вијенац је положио његов син Дарко. На гробљу су се 
од Аврамовића опростили пјесникиња Ранка Срдић и ге-
нерал Мићо Грубор. Кћерка Миленка Аврамовића је уз сузе 
прочитала присутним одломак из његовог романа „Мајка“. 
У својим књигама углавном се бавио тематиком из претход-
ног рата у Босни, а најзапаженији, роман „Мајка“ предста-
вља једно од најпотреснијих свједочења о херојској борби 
Срба у БиХ и стварању Републике Српске, испричано кроз 
исповјести мајки са три или више синова које су у стварању 
Републике Српске дале највише што су могле – своју дјецу.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОБНОВУ КУЋА – МОСТАР, 
ЛИВНО, ГРАХОВО, ДРВАР, ГЛАМОЧ, СТОЛАЦ…

На основу члана 23. став 1. Закона о расељеним лицима, по-
вратницима и избјеглицама у Републици Српској (Службени 
гласник Републике Српске бр. 42/05 и 52/12), а у вези са реа-
лизацијом Програма рјешавања проблема расељених ли-
ца, повратника и избјеглица за 2016. годину, Министарство 
за избјеглице и расељена лица Републике Српске расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за додјелу помоћи у обнови и реконструкцији стамбених је-
диница избјеглицама из Босне и Херцеговине, расељеним 
лицима у Босни и Херцеговини и повратницима у Републи-
ку Српску и Федерацију Босне и Херцеговине

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 12. АПРИЛ 2016.
– Повратници српске националности и остали пријаве за додјелу по-
моћи у обнови и реконструкцији стамбених јединица на подручју гра-
дова и општина у Федерацији Босне и Херцеговине могу поднијети 
за: Град Мостар, општине: Босански Петровац, Чапљина, Дрвар, Гла-
моч, Грахово, Кључ, Маглај, Равно, Столац, Ливно, Оџак и Калесија.
Рок за подношење пријава: 12. април 2016.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

Судбину протјераних Ср-
ба из Хрватске, током де-
ведесетих година, поди-

јелио је и Александар Марти-
новић, садашњи предсједник 
општине Рума и народни по-
сланик. Он је заједно са сво-
јом породицом дошао у Ру-
му 1991. године из Славонског 
брода.  Ту је завршио гимнази-
ју, а потом Правни факултет у 
Новом Саду, а касније  и маги-
стрирао и докторирао.  

У разговору за Српско ко-
ло Мартиновић истиче да су 
протјерани Срби-Крајишни-
ци, који су свој дом нашли у 
сремским општинама, пока-
зали да су жилав, истрајан и 
вредан народ. 

- Први талас колонизо-
ваних Срба стигао је у Срем 
непосредно после завршет-
ка Другог светског рата. Реч 
је углавном о Србима са под-
ручја Кордуна, Лике, Баније 
и босанске Крајине. Други та-
лас доласка Срба из Хрватске 
и Босне у Срем бележи се то-
ком 60-тих и 70-тих година XX 
века. Разлога за ову, такозва-
ну другу сеобу Срба у Срем, 
има више, нпр, због изградње 
војног полигона у општи-
ни Слуњ на Кордуну, велики 
број Срба-Кордунаша дошао 
је у општину Рума и суседне 
општине. 

Чини се да је највећи број Крајишника 
стигао у Руму током деведесетих? 
- Један део нашег народа 

стигао је из великих хрватских 
градова који се нису налази-
ли на територији Републике 
српске Крајине, попут Загре-
ба, Осијека, Славонског бро-
да, Карловца, Ријеке, Спли-
та, Бјеловара, Славонске По-
жеге, итд. Други део дошао 
је 1995. године, након што је 
протеран са својих вековних 
огњишта из Републике срп-
ске Крајине. Током две хрват-
ске војно-полицијске опера-
ције „Бљесак“ и „Олуја“, које 
су за свој циљ имале етничко 
чишћење крајишких просто-
ра од српског народа који је 
ту живео стотинама година. 

 На које сте резултате  поносни?
- Српска напредна стран-

ка преузела је одговорност за 
вођење општине Рума крајем 
2013. године. Пре свега, успели 
смо да консолидујемо општин-
ске јавне финансије и да за све-
га неколико месеци измиримо 
сва дуговања која нам је у на-
слеђе оставила власт Демократ-
ске странке, а која су премаши-
вала износ од 500 милиона ди-
нара. Данас Рума нема дуго-
вања ни према једном правном 
или физичком лицу и све те-
куће обавезе редовно се серви-
сирају у роковима који су знат-
но краћи од оних који су зако-
ном прописани. 

Који су најзначајнији инвестициони 
подухвати?
- У сарадњи са Министар-

ством привреде и премије-
ром Александром Вучићем, 
општина Рума реализовала 
је неколико крупних подух-

вата који представљају огро-
ман корак напред у економ-
ском развоју наше општине. 
Прошле године у радној зо-
ни „Румска петља“ отворе-
на је кинеско-данска ком-
панија „Everest production“, 
површине 11,5 хиљада мета-
ра квадратних. За опремање 
земљишта инфраструктуром 
и изградњу овог пословног 
објекта уложено је 5 мили-
она евра, као и 4,1 мили-
она евра за опрему. Ова фа-
брика тренутно запошља-
ва 225 радника, а произ-
води различите произ-
воде од мемориске пе-
не (јастуци, душеци и 
сл). У фебруару 2015. 
године представници 
француске компаније 
„Hutchinsion“ предали су 
председнику општине Ру-
ма иницијативу за доделу 
земљишта у западној рад-
ној зони у Руми, за изградњу 
новог постројења за произ-
водњу расхладних цеви од 
гуме за системе преноса теч-
ности фиксиране на моторе 
аутомобила. 

На основу усвојеног ела-
бората и сагласности Владе 
Републике Србије, компа-
нији „Hutchinsion“ уступље-
на је парцела у површини 
од скоро 8 хектара, на којој 
је изграђена производна ха-
ла површине 5,864 квадрат-
на метра, као и канцеларијски 
простор од 1,105 квадратних 
метара. Укупна средства за ре-
ализацију ове инвестиције, за-
кључно са 2017. годином, из-
носе 7,3 милиона евра. 

У фебруару 2016. године 
ову фабрику је пустио у рад 
премијер Александар Вучић. 
Планирано је да се у овој ком-
панији запосли најмање 200 

радника до 2017. године, а до 
2020. године 329 радника. Оно 
што је битно да се истакне то 
је да ће производи из ове фа-
брике у Руми бити пласирани 
на тржиште ЕУ, Русије, Турске 
и других земаља. 

Најзад, важан инвестицио-
ни подухват реализован је по-
четком 2015. године, ради се 

о компанији „Adrianatex“. Ова 
компанија је свој производни 
погон у Руми отворила још 
2012. године, са 264 запосле-
на. Укупна вредност инвес-
тиције у самом старту изно-
сила је 9 милиона евра. Ком-
панија се проширила купо-
вином парцеле површине 26 

ари и проширењем објекта, 
уз додатна улагања за купови-
ну земљишта у износу нешто 
већем од 1.4 милиона дина-
ра, и улагања у објекат, након 
чега је проширила број запос-
лених почетком 2015. године 
на 306, углавном жена. У пла-
ну је да у овој години, у рад-
ној зони „Румска петља“ по-
чне са радом компанија која 
послује у саставу „Cinovetion 
group FOODS“ из Индије. 
Ова фабрика бавиће се про-
изводњом инстант нудли за 
потребе, пре свега, руског 
тржишта, а запослиће уку-
пно 407 радника. Све ове 
инвестиције учиниле су 
општину Рума познатом 
по доброј инвестиционој 
клими, не само у Србији 

већ и широм света, тако да 
је за очекивати да ћемо са ре-

ализацијом крупних инвес-
тиција у реални сектор прив-
реде наставити и у наредном 
периоду. 

У каквом је стању привреда? 
- Данас је ситуација у прив-

реди општине Рума знатно 
боља него што је била до пре 
неколико година. Највећи до-
принос томе дали су поменути 
инвестициони подухвати, са 
којима планирамо да наста-
вимо и у наредном периоду. 

Општина Рума створила је ве-
ома повољан амбијент за ула-
гања, што ће омогућити запо-
шљавање великог броја грађа-
на општине Рума који тренут-
но немају посао. 

Шта Рума може да понуди више у од-
носу на остале општине у Србији ?
- Општина Рума, пред-

вођена Српском напредном 
странком показала је на де-
лу да уме да привуче велики 
број инвеститора, пре свега 
захваљујући томе што сви на-
длежни органи локалне само-
управе беспрекорно и у складу 
са законом врше своје надлеж-
ности, тако да се нпр грађе-
винске дозволе издају у ро-
ковима који су краћи од ро-
ка који је прописан Законом 
о планирању и изградњи, а то 
је 28 дана. Успоставили смо 
веома интензивну сарадњу са 
надлежним министарствима 
Републике Србије и то нам је 
представљало велику помоћ 
у привлачењу инвестиција. 
Своју највећу развојну шансу 
види у даљим инвестицијама 
у реалан сектор привреде, али 
и у пољопривреду, туризам и 
угоститељство, за шта постоје 
огромни, али само делимич-
но искоришћени потенцијали. 

На челу сте мултиетничке општине. 
Какви су односи међу припадницима 
различитих нација? 
- У Руми, поред већинског 

српског народа, живе и при-

падници хрватске, мађарске 
и ромске националне мањине. 
Упркос трагичним догађаји-
ма с краја прошлог века, који 
нису мимоишли ни општину 
Рума, са поносом могу да ис-
такнем да су међунационал-
ни односи у нашој општини 
складни и хармонични и да 
општина Рума из буџета по-
маже бројним културноумет-
ничким и верским организа-
цијама националних мањина 
у циљу очувања њиховог на-
ционалног, верског и култур-
ног идентитета. Уосталом, да је 
ово тачно говори и чињеница 
да се на изборној листи Срп-
ске напредне странке, за ло-
калне изборе у општини Ру-
ма, налази и Никола Јурца, по 
националности Хрват, чији се 
отац налази већ дуги низ годи-
на на челу хрватског културно 
уметничког друштва „Матија 
Губец“ из Руме.

Сведоци смо обнове великог броја 
храмова. Колико то доприноси духов-
ној обнови?
- Општина Рума је у по-

следње три године издвојила 
значајна средства за ренови-
рање и адаптацију како пра-
вославних, тако и римокато-
личких храмова на својој те-
риторији. Убеђени смо да је то 
један од најбољих начина да 
се допринесе повратак људи 
вери, што је веома битно и за 
духовни и морални препород 
свих наших грађана без обзи-
ра на то коју веру исповедају. 

Ова изборна кампања пада у време 
Васкршњег поста. Колико ће та чиње-
ница утицати на блажу реторику? 
- Српска напредна странка 

ће водити позитивну и часну 
изборну кампању, грађане 
нећемо лагати и обмањивати, 
а обећања која будемо давали 
трудићемо се свим снагама да 
их испунимо. То се пре свега 
односи на убрзане економске 
и финансијске реформе, при-
влачење домаћих и страних 
инвестиција, отварање нових 
радних места, реформе у об-
разовању, здравству и другим 
областима друштвеног живо-
та, које ће од Србије напра-
вити нормалну и пристојну 
земљу и у којој ће млади љу-
ди имати услове да живе, ра-
де и заснивају своје породи-
це. Будући да изборна кам-
пања ове године пада у време 
Васкршњег поста, искрено се 
надам да ће такву кампању 
водити и друге политичке 
странке, јер без обзира на све 
наше политичке разлике Ср-
бија је наша заједничка отаџ-
бина и ми српски напредњаци 
сматрамо да грађани Србије 
резервну отаџбину немају.  
 Т. ЋОРОВИЋ
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ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ, ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА И НАРОДНИ ПОСЛАНИК ГОВОРИ О БУДУЋНОСТИ СРЕМА 

Средина  
поштених  
домаћина
 » Општина Рума данас 
нема никаквих дуговања, 
сервисирамо све обавезе, 
зауставили смо корупцију 
и отворили велики број 
радних мјеста. Очекујемо 
да ће  у наредном периоду 
бити посла за још 3.000 
људи, а радна зона  
Румска петља 
доживјети пуни  
процват.

БРАТСКИ ОДНОСИ СА РУСИЈОМ, СРПСКОМ, ЊЕМАЧКОМ...

Гајимо братске односе са градом Арзамасом у Руској 
Федерацији. У току су разговори о братимљењу са општином 
Модрича у Републици Српској, са којом смо на добром путу да 
реализујемо заједнички ИПА пројекат прекограничне сарадње 
у вези са регулацијом ријеке Саве код Хртковаца. Такође, 
успостављена је интензивна културно-образовна сарадња са 
словеначким општином Кочевје. Представници ове општине 
биће наши гости у мају ове године. 2015. године успостављена 
је сарадња са општином Берзенбирг у СР Њемачкој, а сљедећи 
корак је и званично братимљење са овом њемачком општином.

ВРИЈЕДНИ КРАЈИШНИЦИ 

– Крајишки Срби дали 
су велики допринос 
економском и културном 
развоју Срема и општине 
Рума, будући да су са собом 
донијели многобројне 
обичаје, традиционални 
начин живота и, оно што је 
можда најважније, огромну 
вољу за радом и економским 
напретком у ситуацији која 
није за њих била ни мало 
једноставна. Данас, на 
подручју Срема, успјешно 
послује велики број малих и 
средњих предузећа чији су 
власници крајишки Срби. 
Једно од таквих предузећа 
је и пилана Липовача, у 
селу Жарковац, у општини 
Рума, чији је власник Божо 
Бајић из истоименог села у 
општини Слуњ. 

ПАЈТИЋЕВ РЕЖИМ КАЖЊАВА НАШУ ОПШТИНУ

Недостаје нам  сарадња са Владом АП Војводине и њеним 
секретаријатима, због тога што режим Бојана Пајтића у Војводини 
сматра да треба улагати само у општине у којима је на власти 
Демократска странка, а број таквих општина у Војводини веома 
је мали. Очекујемо да ће се овај проблем превазићи након 
предстојећих покрајинских избора, када ће одговорност за вођење 
АП Војводине преузети Српска напредна странка и да ћемо са 
покрајинским институцијама имати подједнако добру сарадњу као 
што је већ сада имамо са органима Републике Србије. 

УСКОРО ИЗГРАДЊА ВОДОДОВА У РАДНОЈ ЗОНИ 

– Предвиђена је реализација пет пројеката, и то: „изградња 
водовода у радној зони блок 3–12–1 и наставак радова” у 
износу од 3.320.000 динара, „изградња пречистача отпадних 
вода Hutchinsion” у износу од 100 милиона динара, израда 
пројектне документације за трансфер станицу за комунални 
отпад у вриједности од два милиона динара, пројекат „изградња 
инфраструктуре у Улици Вељка Дугошевића, у Руми” у вриједности 
од 34 милиона динара, као и пројекат „изградња инфраструктуре у 
Сремској улици, у Руми” у вриједности од 31 милион динара. 

ЗАПОСЛЕНОСТ
Са списка незапослених 
у филијали Националне 
службе за запошљавање 
општине Рума скинуто око 
1.500 људи. Убијеђени смо 
да ће у наредне двије године 
тај број бити двоструко већи. 

407
радника запослиће се у 

фабрици коју отвара  
компанија која послује у 
саставу Cinovetion group

 FOODS из Индије

СТОП КОРПУЦИЈИ  

– Поносни смо на чињеницу 
да смо, као локална 
самоуправа, у сарадњи са 
надлежним републичким 
органима, обезбедили 
отварање великог броја 
нових радних места, те да 
смо стали на пут сваком виду 
корупције и криманала у 
општинским структурама, 
што је било карактеристично 
за период када је општином 
Рума владала Демократска 
странка. 
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Поводом манифестаци-
jе Kултура jе наjчвр-
шћи мост, градона-

челник Новог Сада Mилош 
Вучевић примио jе у Град-
скоj кући министра за еко-
номске односе и регионал-
ну сарадњу Републике Срп-
ске Златана Kлокића, дирек-
тора Представништва Репу-
блике Српске у Србиjи Mла-
ђена Цицовића и начелнике 
општина Гламоч, Босанско 
Грахово, Дрвар и Босански 
Петровац.

Градоначелник Новог Са-
да, Mилош Вучевић примио 
jе у Градскоj кући министра 
за економске односе и реги-
оналну сарадњу Р. Српске, 
Златана Kлокића, директора 
Представништва Р. Српске у 
Србиjи, Mлађена Цицовића, 
предсједника Савеза Срба из 
региона Миодрага Линту и 
начелнике општина Босан-
ско Грахово, Дрвар, Босан-
ски Петровац и представни-
ка општине Гламоч.

Вучевић jе том приликом 

рекао да jе Град Нови Сад 
увијек био добар домаћин и 
да има интензивну регионал-
ну сарадњу, а да посебно гаjи 
добре односе са своjим суна-
родницима али и са комши-
jама, те да jе на своjоj тери-
ториjи увек био примјер ква-
литетног суживота без обзи-
ра на вјерску, националну, и 
било коjу другу припадност.

„Радуjе ме што ће се ма-
лишани из четири општине 
дружити са вршњацима из 

Новог Сада у оквиру богатог 
програма, и очекуjем да им 
Новосађани узврате посјету. 
Mи смо помагали Републици 
Српскоj и Федерациjи за ври-
јеме поплава 2014. године 
захваљуjући градскоj упра-
ви и друштвено одговорним 
компаниjама, а и сада смо 
спремни за сваку сарадњу”, 
рекао jе Вучевић.

Oн jе истакао да jе пока-
затељ добрих међусобних од-
носа и то што манифестаци-
jа Дани Републике Српске у 
Србиjи или почиње или се за-
вршава у Новом Саду.

Mинистар за економске 
односе и регионалну сарад-
њу Републике Српске Зла-
тан Kлокић рекао је да jе 
сарадња са Градом Новим 
Садом коjу остваруjу путем 
Представништва Републике 
Српске у Србиjи одлична, 
истакавши да се нада да ће 

та сарадња у наредном пе-
риоду резултовати знача-
jниjим проjектима на до-
бробит грађана.

Градоначелник Новог Са-
да Mилош Вучевић, министар 
за економске односе и регио-
налну сарадњу Р. Српске, Зла-
тан Kлокић и директор Пред-
ставништва РС у Србиjи Mла-
ђен Цицовић

Директор Представни-
штва Републике Српске у Ср-
бији Млађен Цицовић овом 
приликом  рекао је да Пред-
ставништво посебно подржа-
ва све активности завичајних 
удружења, које су усмјерене 
на афирмацију сарадње њи-
ховог завичаја са срединама 
гдје сада живе, истакавши да 
је Нови Сад примјер среди-
не како се односи према сво-
јим сународницима који су 
се опредијелили  да живе у 
овом граду.

Приjему у Градскоj кући 
присуствовали су и чланови 
KУД Будућност из Гламоча, 
као и ФK Борац из Дрвара ко-
jи учествуjу у програму коjи 
jе уприличен у Новом Саду у 
оквиру посjете представника 
Републике Српске и четири 
општине из Федерациjе Бо-
сне и Херцеговине.

Министар за економске 
односе и регионалну сарад-
њу Р. Српске Златан Kло-
кић и директор Представ-
ништва РС у Србиjи Mла-
ђен Цицовић са начелници-
ма општина, Босанско Гра-
хово, Дрвар, Босански Пе-
тровац и представником оп-
штине Гламоч. 

Tоком преподнева у Ве-
тернику одиграна је при-
jатељска утакмица измеду 
ФK Ветерник и ФK Борац 
из Дрвара, а манифестациjа 
Kултура jе наjчвршћи мост  

уприличена је у вечерњим 
часовима у Kаћу.

У препуној фискултур-
ној сали Основне школе Ђу-
ра Јакшић у Каћу присутни-
ма се обратио министар Зла-
тан Клокић, а манифестаци-
ју је отворио шеф кабинета 
градоначелника Новог Сада 
Александар Петровић.

Он је, обраћајући се при-
сутнима, рекао да је дана-
шњом посјетом наших суна-
родника из српских општи-
на у БиХ Нови Сад још јед-
ном показао да је добар до-
маћин и да негује пријатељ-
ске односе.

„Велики број грађана Но-
вог Сада управо чине људи 
који су сплетом околности 
из тих крајева дошли у наш 
град и они су најбољи пример 
добросуседских односа које 
гајимо”, рекао је Петровић. 
 ТАЊУГ

НОВИ САД БИО ДОМАЋИН НАЧЕЛНИЦИМА СРПСКИХ ПОВРАТНИЧКИХ ОПШТИНА (ДРВАР, ПЕТРОВАЦ, ГЛАМОЧ И ГРАХОВО) У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ 

Kултура jе наjчвршћи мост

КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
У оквиру поменуте манифестације одржан је богат културно-
умјетнички програм у коме су учествовали: КУД Стеван 
Мокрањац и КУД Свети Сава из Каћа, КУД Будућност из Гламоча; 
женска пјевачка група КУД-а Петар Кочић из Челарева и 
пјевачка група Звуци с камена; и инструментална група Лепи 
Јова из Новог Сада.
Члан Звука с камена и један од организатора ове манифестације, 
Владимир Бајић рекао је новинарима да је култура и културно 
насљеђе оно што најлакше и најчвршће повезује српски народ у 
било којем крају свијета.
„Циљ нам је био да културна дешавања измјестимо из центра 
града, а да је идеја била добра потврђује и чињеница да је на 
приредбу дошао овако велики број житеља Каћа”, рекао је Бајић.

 » Д. Радун, С. Лукач, А. Петровић, М. Цицовић, З. Клокић, М. Линта, Б. Лукајић, З. Хујић и Б. Велага  » Млађен Цицовић, Златан Клокић и Милош Вучевић

ЛУКАЧ: КРАJЊИ ЦИЉ JЕ ПРИВРЕДНА САРАДЊА

Начелник општине Дрвар, Стевица Лукач захавалио се Граду 
Новом Саду што jе препознао значаj давања подршке Србима 
коjи живе на подручjу федерациjе БиХ.
„Живот тамо ниjе ни мало jедноставан, и потребна нам jе 
подршка у разним сферама. Данас смо започели културну 
и спортску сарадњу, желимо да jе убудуће проширимо на 
здравствену и социjалну заштиту, а краjњи циљ нам jе 
привредна сарадња”, рекао jе Лукач.

Представници српских повратничких 
општина у Федерацији БиХ (Петро-

вац, Дрвар, Гламоч и Грахово) у новембру 
су поптписали молбу за донаторску кон-
ференцију за подручје ове четири општи-
не. У прошлом броју објавили смо одговор 
Владе Србије и Владе РС у којима се наво-
ди да је за одржавање такве конференци-
је неопходна политичка сагласност вла-
сти у Федерацији БиХ. Редакција Српског 
кола, не чекајући одлагање, свакодневно 
је позивала институције БиХ. Од стране 
Унско-санског и Ливањског кантона, које 
су потписали премијери Изудин Сараче-
вић и Драшко Далић стигла је и званич-
на писмена подршка (види слике). Начел-
на подршка стигла је из кабинета Вијећа 
министара Дениса Звиздића, док смо од 
портпарола Владе Федерације БиХ Асје 
Ченгић Касумовић добили усмени одго-
вор у коме је истакла да Влади Федерације 
БиХ никаква званична молба није стигла 
из поменутих општина: 

– Не можемо коментарисати иници-
јативу за коју нисмо добили никакав зва-
ничан допис. Да би добили позитиван од-
говор представници поменутих општина 
морају најприје да нам се обрате. 

Како Српско коло сазнаје у задњој не-
дјељи марта тражени документ упућен је 
влади у Сарајеву, па се убрзо може очеки-
вати и званичан одговор.  Т. ЋОРОВИЋ

НА ПОЛА ПУТА – СТИГЛИ ПИСМЕНИ ПОЗИТИВНИ ОДГОВОРИ ОД УНСКО-САНСКЕ ВЛАДЕ И ХЕРЦЕГБОСАНСКЕ ЖУПАНИЈЕ ЗА ПОМОЋ СРПСКИМ ПОВРАТНИЧКИМ ОПШТИНАМА

Кантоналне владе дале сагласност за одржавање донаторске конеференције

 » Здравичар Светo Качар  » Чланови KУД "Будућност" из Гламоча
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Од доласка Милоша Ву-
чевића на мјесто градо-
начелника Новог Сада 

дошло је до великог заокре-
та у односу према популаци-
ји оног дијела нашег народа, 
који је, током деведесетих го-
дина прошлог вијека, сплетом 
околности, свој дом потражио 
у Новом Саду и његовој око-
лини. Срби, који су стигли са 
оне стране Дрине насељавали 
су рубне дијелове Новог Сада 
и углавном били запоставље-
ни од стране тадашњих вла-
сти. Није се марило за њихо-
ве основне животне потребе, 
а врло често су добијали уло-
гу дежурних криваца за све оне 
проблеме које су се постојали 
не само на територији града 
Новог Сада, него и читаве по-
крајине. Тиме се стварао још 
већи јаз између старосједје-
лаца и дошљака.

У разговору за Српско коло 
Милош Вучевић објашњава за-
што му је један од приоритета 
био потпуно другачији приступ 
овом дијелу становника Новог 
Сада, а овај град је у посљедње 
четири године постао препозна-
тљив по разним манифестаци-
јама на којима се гаји култура и 
традиција људи са два завичаја. 

Братски односи са Бањалу-
ком у српску Атину уселили су 
и традиционалне Дане Репу-
блике Српске, који су не само 
српски празник, већ и препо-
знатљива лична карта Новог 
Сада. Овдје ћете у већој мјери 
него било гдје у Србији уочи-
ти његовање културе сјећања и 
стећи нова сазнања о прецима 
без чије жртве данас не бисмо 
живјели у слободи. 

– Када сам преузео одго-
ворност управљања Новим Са-
дом, прва ствар коју сам желио 
да промијеним јесте управо од-
нос према грађанима у при-
градским насељима, у којима 
већински живе људи који су до-
шли из Босне, Лике, Крајине и 
других крајева некадашње Ју-
гославије. Предуго, и неправ-
дено, били су запостављани и 
третирани као грађани „дру-
гог реда”. То се огледало нај-
пијре у недостатку иниција-
тиве претходника да ријеше 
комуналне проблеме и обез-
биједе инфраструктуру достој-
ну живота човјека у 21. вијеку. 

Ми смо свим расположивим 
средствима усмјерени на то 
да сваки дио Новог Сада ко-
начно добије канализациону 
и водоводну мрежу, јавну ра-
свјету, али и друге садржаје као 
што су амбуланте, културне 
установе, дјечја игралишта и 
спортске терене. Велики смо 
посао урадили за четири го-
дине, али велики је посао још 
пред нама и нећемо посустати 
док по условима живота у руб-
ним насељима не буде могао 
да се цијени резултат нашег 
рада. То су вриједни и добри 
људи, који плаћају исте порезе 
као и сви други грађани и не-
ма разлога нити оправдања за 
другачији однос према њима.

На територији покрајине Војводине и у 
пјесмама су се људи дијелили на ла-
ле и дођоше. Од посљедње сеобе Срба 
прошло је скоро четврт вијека. Да ли су 
данас људи који су дошли деведесе-
тих година прошлог вијека у потпуно-
сти интегрисани? 
– Сматрам да су интегри-

сани, и да добрим дијелом 
учествују у развијању на-
шег града у многим сег-
ментима. Међутим, по-
што је различитост једна 
од вриједности која краси 
наш град, ми апсолутно 
подржавамо манифеста-
ције које чувају од забора-
ва традицију и обичаје људи 
који су дошли да живе у Но-
ви Сад.  Град чине људи, њи-
хов фолклор и обичаји, који су 
уткани у Нови Сад. Такве ма-
нифестације радо и сам посје-
ћујем јер желим да грађани у 
Каћу, Лединцима, Ветернику 
и другим насељима, виде да су 
прихваћени и цијењени у сво-
јој средини, и да сви ми зајед-

но чинимо Нови Сад оним што 
јесте, а то је отворена мулти-
културална средина.

Велики број избјеглих и прогнаних ли-
ца населио се по рубним дијеловима 
Новог Сада. У некима до данас нису ри-
јешени комунални проблеми (асфалт, 
канализација). Какви су планови град-
ске управе у наредном периоду? 
– Као што сам већ истакао 

велики посао обављен је и оба-
вља се у Каћу, на Клиси, у Ви-
довданском насељу, у Ковиљу 
у Ветернику, у Футогу. За ову 
годину предвиђена је израда 
пројектно техничке докумен-

тације за изградњу канализа-
ције у Петровданском насељу 
у Каћу, планиран је и заврше-
так радова на изградњи кана-
лизације у Будисави. Почели 
смо да рјешавамо огроман и 
веома сложен проблем станов-
ника Боцки. Изградња грави-
тационо-потисног цјевовода 
фекалне канализације дуж ма-

гистаралног пута Нови Сад–
Беочин предуслов је за из-
градњу водоводне и кана-
лизационе мреже у насељу 
Боцке. Идејним пројектом 
за насеље Боцке предвиђен 
је сепаратни систем кана-
лисања са главном црп-
ном станицом Боцке, ко-
ја је смјештена у одбрам-
беном насипу од Дунава, 
уз државни пут Нови Сад–

Беочин. Припремне актив-
ности за реализацију ове ин-
вестиције су започете у јану-
ару. Функција црпне стани-
це Боцке је да помоћу поти-
сног вода транспортује от-

падне воде насеља Боцке до 
постојеће гравитационе мре-
же у Сремској Каменици, која 
је повезана на црпну станицу 
Поток. Такође, у току су радо-
ви на важној саобраћајници у 

Улици цара Лазара у Футогу и 
многи други пројекти.

Нови Сад је одскочио и по броју градње 
станова за избјегла и прогнана лица. У 
којој фази се тренутно налази планира-
на градња станова за избјегла и про-
гнана лица у Футогу и Ветернику? 
– У плану Комесаријата за 

избјеглице и миграције Репу-
блике Србије, Град Нови Сад 
обухваћен је сљедећим мо-
делима стамбеног збрињава-
ња избјеглица: додјелом мон-
тажних кућа (потпројекат I), 
додјелом грађевинског мате-
ријала (потпројекат IV) и из-
градњом и додјелом стамбе-
них јединица у закуп са могућ-
ношћу куповине (потпројекат 
V). У фази смо припреме Ме-
морандума о сарадњи за пот-
пројекат VI, односно израдње 
још једног стамбеног објекта у 
Футогу, са укупно 152 стамбе-
не јединице.

Процес додјеле монтажних 
кућау Новом Саду је у завр-
шној фази,  док ће се потпро-
јекти додјеле грађевинског ма-
теријала и изградње и додјеле 
стамбених јединица реализо-
вати током ове и наредне го-
дине.  

На плану реализације из-
градње и додјеле стамбених 
јединица у закуп са могућно-
шћу куповине, 2014. године 
потписан је са Комесаријатом 
за избјеглице и миграције Ре-
публике Србије Меморандум 
о сарадњи којим  је предвиђе-
на изградња објекта са укупно 
276 стамбених јединица, а на-
кон меморандума потписан је 
и Уговор 31.10.2015 године, за 
најугроженије избјегличке по-
родице, које немају ријешено 
стамбено питање. Корисници 

ће имати могућност коришће-
ња стана под закупом, све док 
себи не створе услов за откуп 
истог, по повољнијим услови-
ма од тржишних, у складу са 
прописима о стамбеном збри-
њавању избјеглица.  

Ових дана сте у гостима 
имали делегацију из срп-
ских повратничких општи-
на са територије федерације 
БиХ. Познато је да они већ 
мјесецима лобирају за одр-
жавање донаторске конфе-
ренције, која је заправо по-
моћ за опстанак српског на-
рода у тим крајевима. У којој 
мјери би Нови Сад могао да 
допринесе економском ра-
звоју тих крајева?

Ми желимо својим примје-
ром да покажемо другима да 
је основна дужност свих да по-
могну онима којима је то нај-
потребније. Не можемо игно-
рисати шта се догађа у нашем 
окружењу, не можемо не ми-
слити на наше сународнике ко-
ји живе на Косову и Метохији, 
у Републици Српској и у Феде-
рацији БиХ.  Притекли смо у 
помоћ када год је требало, и ак-
тивно радимо на успостављању 
још ближе сарадње која треба 
да донесе просперитет за љу-
де који живе у тим крајевима.

Дани Републике Српске постали су пре-
познатљиви као дио редовних мани-
фестација града Новог Сада, који гаји и 
братске односе са Бањалуком? 
– Дани Републике Српске 

у Србији на наше велико задо-
вољство или почињу или се за-
вршавају у Новом Саду. Много 
је студената из Републике Срп-
ске тренутно активно у нашем 
граду и пружају максималан 
допринос у омладинским ак-
тивностима које су од знача-
ја за Нови Сад, и ми их дожи-
вљавамо својима. Ангажова-
ни су и на пројектима везаним 
за кандидатуру Новог Сада да 
постане Европска престоница 
младих, што је изузетно важна 
ствар за наш град, јер доноси 
много користи на ширем дру-
штвено-економском плану. Са-
радња са Републиком Српском 
је континуирана, и статус Ре-
публике Српске је неприкосно-
вен. Србија, па и Нови Сад, као 
други по величини град, увијек 
ће бити ту за своје пријатеље и 
сународнике.  Т. ЋОРОВИЋ

ПРИГРАДСКА НАСЕЉА НА ЛИСТИ ПРИОРИТЕТА

Нова грађевиснка сезона у Новом Саду почела је и већ се пуном 
снагом ради на санацији и изградњи сабраћајних површина, 
а велики акценат стављен је управо на приградска насеља. Ја 
обилазим те радове јер желим да разговарам са грађанима и 
да чујем директно од њих шта су им највећи проблеми, али и да 
виде да смо заиста спремни на озбиљан рад, и да се не бавимо 
сакупљањем јефтиних политичких поена давањем лажних 
нада и обећања. Мислим да грађани то увиђају, и веома сам 
задовољан што могу да се осјећају као пуноправни и цијењени 
Новосађани.

ИСПУНИЛИ СМО СВОЈ ДИО УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Град је испунио свој дио уговорних обавеза, а то је обезбјеђење 
комунално опремљеног грађевинског земљишта за изградњу 
објекта, које се налази у Ветернику, у Улици Војводе Путника. 
Финансијска средства за изградњу објекта обезбјеђују се кроз 
донаторска средства Фонда Регионалног стамбеног пројекта, 
преко Банке за развој Савјета Европе. 
Уговор о донацији између Владе Републике Србије и Банке за 
развој Савјета Европе за овај потпројекат, а затим и Уговора 
између Града Новог Сада, Комесаријата за избјеглице и 
миграције Републике Србије и Јединице за спровођење овог 
пројекта потписан је и вријеме за његову реализацију је крај 
2017. године, чиме су се стекли услови за отпочињање процеса 
избора корисника.

ГРАДЊА СТАНОВА У ВЕТЕРНИКУ ПОЧИЊЕ НА ЈЕСЕН

Јавни позив је расписан 11.01.2016 био је отворен мјесец дана, 
односно до 10.2.2016. У Јавном позиву били су наведени услови 
и критеријуми, као и неопходна пријавна документација. Након 
тога формирана је Комисију за избор корисника и у току је 
разматрање пристиглих пријава, а читав процес прате и надгледају 
представници УНХЦР-а и ОЕБС-а. Структура станова који ће се 
градити, зависиће од бројчане структуре породица корисника који 
буду испуњавали услове и мјерила за утврђивање реда првенства, 
односно, којима ће станови бити додијељени. Сходно наведеном, 
и сама изградња станова моћи ће бити започета тек по окончању 
процедуре избора корисника, а сама процедура захтијева до 
шест мјесеци, за пријем, обраду и коначни одабир социјално и 
здравствено најугроженијих избјегличких породица.

ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЛОШ ВУЧЕВИЋ

У Новом Саду
више никада
неће бити 
грађана 
„другог реда”

 » Грађани у приградским насељима у којима већину чине људи који су дошли из Босне, Лике, Крајине и других крајева некадашње Југославије 
неправедно су били запостављани и третирани као грађани другог реда. Ти вриједни људи дали су пун допринос развоју Новог Сада

276
стамбених јединица биће 

изграђено у Ветернику чиме  ће 
се у значајној мјери рјешити 

стамбено збрињавање 
једног броја 

избјегличких 
породица
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ЕКСКЛУЗИВНО ЗА СРПСКО КОЛО ДУШАН Ј. БАСТАШИЋ ПРЕДСЕДНИК УГ ЈАДОВНО 1941. ОТКРИВА 

На Велебиту пронађено мјесто логора Јадовно!
Вама коjи сте само чули, као 

и онима коjи знаjу нешто 
више о логору Јадовно из 1941, 
оваj наслов дjелуjе збуњуjуће.

Онима коjи нису чули за 
логор Јадовно ово jе само jош 
jедна виjест о неком логору, а 
постоjе разноразни логори (из-
виђачки, радни…), на неком 
познатом или непознатом ло-
калитету.

Многима jе Велебит познат 
као географски поjам. Некима 
jе познат и као парк природе, 
дестинациjа коjа се промови-
ше као погодна за екстремне 
спортове, планинарење, пара-
глаjдинг, спелеологиjу и бици-
клизам.

НА ЉЕТОВАЊЕ СТАЗОМ СМРТИ
Многи су преко Велебита, 

на путу за љетовање, не знаjу-
ћи за Јадовно,  прошли оштрим 
серпентинама, на врху плани-
не застали да протегну но-
ге, поjеду сендвич и направе 
фотку са мjеста одакле пуца 
видик према Јадрану, Веле-
битском каналу и острву 
Пагу. Многи су се ту загр-
љени уз обавезан смjешак 
и сликали.

Ту jе и љети хладно, 
увиjек дува, па се путни-
ци не задржаваjу дуго. Го-
тово нико не примjети да ту 
птице не пjеваjу.

Већина оних коjи знаjу 
нешто о Јадовну, поистовjе-
ћуjу га са jамом Јадовно, како 
jе названа Шаранова jама, пред 
коjом се никада нису нашли.

Ниjе им замjерити, пошто 
путоказа до тамо нема, а ако и 
питате мало ко ће бити спре-
ман да вас упути.

Готово да нико не зна да од 
уласка у град Госпић, путуjући 
према и преко Велебита, дола-
ском у Карлобаг и преко Веле-
битског канала до острва Пага, 
пролази подручjем комплекса 
усташких логора Госпић–Ја-
довно–Паг из 1941.

Нећу замарати са описом 
читавог комплекса, али ако же-
лите сазнати више, посjетите 
наш портал Јадовно.срб.

У овоj ексклузивноj виjести, 
ширем опису ниjе мjесто.

Ипак укратко: 
Јадовно jе био комплекс 

усташких логора.
Пролазећи кроз Госпић 

са лиjеве стране ће вам оста-
ти зграда бивше казнионице 
(Герихт) у коjу jе довођен дио 
похапшених. Недалеко одатле 
налази се жељезничка станица 
на коjу су љета 1941. стизале 
композициjе марвених ваго-
на, пуне гладних и измучених 
људи, жена и дjеце. Многи су 
на том путу помрли и били из-
бачени из вагона.

Ту на станици налазило се и 
жицом ограђено сабиралиште 
за довезене, а недалеко одатле 
и Максимовића штале (Овча-
ра), гдjе су усташе задржавали 
заточенике (углавном жене и 
дjецу) по неколико дана.

Са наведених локациjа пjе-
шке или камионима спрово-
ђени су и одвожени мучени-
ци према унаприjед помно 
одабраним мjестима за ли-
квидациjу.

Неки од оних коjи су упуће-
ни према логору Јадовно, ко-
jи се налазио у шумама Веле-
бита сjеверозападно од Госпи-
ћа, знали су питати мjештане: 
„Колико jош има до тог града 
Јадовно?”

Многи од њих нису стигли 
на одредиште, побиjени су или 
живи бачени успут, у Шарано-
ву jаму или нешто даље у jа-
му под Гргиним бриjегом. Они 
коjи су живи стигли до логора 
нису ту дуго боравили. То ниjе 
ни било предвиђено, ниjе било 
мjеста jер су нове колоне сва-
кодневно стизале. Побиjени су 
у многоброjним крашким без-
даним jамама коjима обилуjе 
Велебит, парк природе. Данас, 
ту између jама уцртана jе на 
карти бициклистичка стаза Ја-
довно, како кажу „атрактивна.

У самом логору Јадовно, 
планинскоj ливади опасаноj 
бодљикавом жицом, ниjе би-
ло барака ни кревета. Заточе-
ници су сами импровизова-
ли надстрешнице и лежаjеве 
од папрати. Да би могли пити 
и jести у комадима дрвета су 
дубили мала корита…

Евиденциjа заточеника, во-
дила се само у почетку.

Многи од оних коjи су упу-
ћени према Карлобагу и остр-
ву Пагу успут су побиjени или 
живи бачени у крашке jаме. 
Дио заточеника упућен jе са 
цесте према Карлобагу ка мjе-
сту Ступачиново и jами Бадањ.

Капацитет jама jе jош приjе 
рата пажљиво израчунат

ПОБОГУ, КУДА НАС ВОДИТЕ?
Када би камиони са жена-

ма и дjецом, возећи путем пре-
ма мору, дошли до мjеста ода-
кле пуца поглед на острво Паг, 
многе су унезвjерене маjке пи-
тале: Боже моj, па куда нас то 
водите?

Истовар у Карлобагу и укр-
цавање на бродиће био jе бру-
талан и праћен псовкама уста-
ша и мjештана. Многи нису 
стигли на Паг. Са каменом око 
врата и распорених стомака 
(да лешеви не испливаjу) ба-
цани су у море. Преживjеле 
жене и дjеца одвођени су у се-
ло Метаjна, а мушкарци у ува-
лу Слана.

У Метаjни jе логор за жене 
и дjецу организован у вилама 
др Триплата и др Хвале. Ода-
тле су на ликвидациjу вођене 
ван мjеста.

Источно од Метаjне фор-
мирани су логори Слана. Је-
дан за Србе и други за Јевре-

jе и комунисте. У том паклу 
у каменоj пустињи, како га jе 
у свом фељтону назвао проф. 
Михаел Соболевски, нема ве-
гетациjе нити заклона од сунца.

На љетњоj жези и ужаре-
ном камену, искључиво ради 
исцрпљивања, заточеници су у 
камену од камена градили це-
сту коjа води ниоткуда никамо.

Ликвидирани су источно 
од логора, на оближњем мjе-
сту Фурнажа, гдjе има довољ-
но земље да се лешеви плитко 
затрпаjу. Већина је заклана и 
са каменом око врата бачена у 
плаву гробницу пашких врата.

СВЕСКА ДР САНТА СТАЗИЈА
Оне побиjене непосредно 

пред затварање логора ексху-
мирали су, спалили, а пепео 
прекрили камењем талиjански 
воjници. Том приликом поруч-
ник др Санто Стази jе имеђу 
осталог уредно евидентирао:

„Од ових лешева било jе: 
407 мушкараца, 293 жене, 91 

диjете у доби од 5 до 14 го-
дина. Међу овима било jе 
и jедно диjете у повоjу, од, 
предвидиво, 5 мjесеци.”

На краjу овог кратког 
описа навешћу и трагич-
не броjке.

На подручjу комплек-
са усташких логора Јадов-

но, претече Јасеновца, 1941. 
године у само 132 дана њего-
вог постоjања на наjсвирепи-
jи начин побиjено је, па живо 
или полуживо стрмоглављено 
у крашке jаме, закопано у па-
шки камењар и бачено у мо-
ре велебитског канала 40.123 
жртве. На непотпуном име-
ничном попису жртава, коjи 
jе сачинио проф. др Ђуро За-
тезало налазе се имена 10.502 
жртве.

Ако сте на подручjу ком-
плекса логора Јадовно путова-
ли, сликали се, jели, купали се, 
ронили, возили бицикло, сми-
jали се, водили љубав… не мо-
же вам нико замjерити.

Нисте знали jер jе тешко би-
ло сазнати.

Истина о Јадовну била при-
кривена је дугогодишњим на-
метнутим ћутњем коjе jе гото-
во резултирало нашом колек-
тивном амнезиjом.

2010. - ТРАЖИ СЕ ЈАДОВНО
Сигурно jе да постоjи неко-

лицина људи коjима jе позна-
та локациjа логора Јадовно на 
Велебиту.

Питао сам шумаре, жупа-
ниjске и градске челнике у Го-
спићу. Рекоше да не знаjу.

Посjетио сам проф. Ђуру 
Затезала, човjека коjи jе знача-
jан дио свог радног виjека по-
светио истраживању Јадовна и 
о томе тек 2007. обjавио капи-
тално двотомно дjело.

Мада се ради о човjеку у по-
зноj животноj доби, озбиљно 
нарушена здравља, пристао jе 
да кренемо на Велебит.

Позвали смо наше пратио-
це из Госпића да пођу са нама. 
Одбили су рекавши да jе вожња 
тим путем несигурна и да ће-
мо тешко наћи локациjу лого-
ра. Једна од присутних на одла-
ску ме упитала: Ниjе вас страх?

Никако, рекох, па тамо су 
ми оба дjеда и стриц!

Чика Ђуро jе посљедњи пут 
био на подручjу логора 1991. 
Рекао jе да се одвеземо узбр-
до 6,5 километара од Шара-
нове jаме. Од тога мjеста води 
стаза према логору.

Дошавши до мjеста одакле 
jе требало наставити пjешке, 
чика Ђуро се обесхрабрио.

Природа jе у протеклих 20 
година учинила своjе а и ло-
кална шумариjа крчећи шуму 
придониjела jе промjени нека-
дашњег изгледа мjеста на коjе 
смо стигли.

Након готово сат времена 
лутања по тешко проходноj шу-
ми, у коjоj jош увиjек има сни-
jега у шкрапама до кољена, чи-
ка Ђуро, до малоприjе песи-
миста, вукао нас jе све дубље 
у шуму. Одвоjио се и сам на-
шао мjесто логора. Нашли смо 
га како сjеди на срушеном спо-
менику и плаче.

Удолина у коjоj се налазио 
логор била jе окупана сунцем. 
Још увиjек добро су видљиве 
хумке масовних стратишта ло-
гораша побиjених непосредно 
пред затварање логора.

Да би био прикривен, ми-
нирани споменик jе прекри-
вен трулим стаблима и грањем.

Циjела површина бившег 
логора прекривена jе плавим 
шафранима.

Нису се чуле птице.
ГПС-ом сам снимио ко-

ординате: 44 35.267`Н, 015 
11.366`Е. Од сада ко год буде 
желио доћи, моћи ће.

ВРАТИМО СЕ НАСЛОВУ
Можете ли замислити ек-

склузивну виjест да jе 2010. 
пронађено мjесто логора Ја-
сеновац или логора Аушвиц–
Биркенау, Берген–Белсен, Бу-
хенвалд, Дахау, Треблинка…?!

Режираном и контролиса-
ном дугогодишњем ћутању и 
затирању истине добро jе до-
шла и потиснута свиjест пото-
мака жртава за коjу психоло-
зи кажу да jе прилично уоби-
чаjена поjава у послиjератном 
раздобљу.

Та наметнута ћутња, готово 
цензура, имала jе, гледано из 
садашње перспективе, тешко 
схватљиве посљедице и на наш 
властити однос према страти-
штима нашег народа, према 
мjестима убиства чланова на-
ших породица.

Неко се добро побринуо 
да се Јадовно риjетко поми-
ње, да се споменик изгради 
чак и ван шумске саобраћа-
jнице, на мjесту гдjе га jе на-
мjернику готово немогуће на-
ћи, да се мjесто самог логора 
не може наћи.

Ово очито прикривање са-
мог догађаjа усташког злочина, 
његовог локалитета и каракте-
ра има своj jасан континуитет. 
Током посљедњег рата жртве су 
поново убиjене, jер су све спо-
мен-плоче поразбиjане а спо-
меници минирани.

Испред логора Дахау запи-
сано jе:

„Ко жели да се жртве забо-
раве, таj жели да се оне поно-
ве.” ДУШАН Ј. БАСТАШИЋ

132
дана постојања  комплекса 
усташких логора Јадовно  
било је довољно да се на 

најсвирепији могући  
начин побију 
 40.123 жртве 

САВАНОВИЋ И ВУЛИН ОTКРИЛИ СПОМЕНИК 
ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА У СИТНИЦИ

20. 3. 2016. Министар ра-
да и борачко-инвалидске 
заштите Републике Срп-
ске Миленко Савановић 
и министар за рад, за-
пошљавање, борачка и 
социјална питања Срби-
је Александар Вулин от-
крили су са дјецом поги-
нулих бораца Вукашином 
Марчетом и Мариом Вујиновићем спомен-обиљежје за 31 по-
гинулог борца одбрамбено-отаџбинског рата у Ситници, оп-
штина Рибник. Након откривања обиљежја, Његово преосве-
штенство владика бихаћко-петровачки Атанасије освештао 
је са рибничким свештеницима споменик палим борцима.
На овај дан 1993. године, на бихаћком ратишту, је  нестало 14 
бораца са овог краја. Са подручја општине Ринмик 288 бо-
раца дало је живот за Републику Српску. Изградња споме-
ника коштала је 22.000 КМ, од чега је Министарство донира-
ло 17.000 КМ, а Општинска борачка организација 5.000 КМ.

ПОМОЗИМО ИЗГРАДЊУ ГОСТОПРИЈЕМНИЦЕ 
ХРАМА ВАСКРЕСЕЊА У ПРЕБИЛОВЦИМА

По пројекту Пеђе и Саве Ристића, у оквиру комплекса Храма 
Васкрсења у Пребиловцима градиће се конак- гостопријем-
ница за боравак гостију и посјетилаца. Предвиђена је призем-
на зграда у сјевероисточном углу порте Храма површине око 
130 квм у основи, са свим потребним садржајима које имају 
објекти овакве намјене. Темељи гостопримнице су изграђе-
ни прошле године. Управа Храма позива потомке и пошто-
ваоце Светих Пребиловачких и Доњохерцеговачких мучени-
ка да својим прилогом допринесу да се овај значајан објекат 
што прије изгради.

БРЧКО: НИКО НИЈЕ ОДГОВАРАО ЗА  
ЗЛОЧИНЕ НАД СРБИМА ИЗ ГРБАВИЦЕ

8. 3. 2016. Министар рада и борачко-инвалидске заштите 
Српске Миленко Савановић изјавио је у Грбавици код Брч-
ког, гдје је присуствовао обиљежавању 23 године од страда-
ња српских бораца, да до данас нико није одговарао за ове 
монструозне злочине, док се на све начине покушава фал-
сификовати истина и приказати да је злочине чинио једино 
српски народ.  Савановић је рекао да српски народ најви-
ше боли то што нико није одговарао за злочине над Срби-
ма које су на овом подручју починили муслимани и Хрвати. 
На овај  дан прије 23 године припадници хрватско-муслиман-
ских формација заробили су, мучили, убили, а потом и маса-
крирали 13 припадника Војске Републике Српске из брчан-
ског насеља Грбавица.  Насеље Грбавица је у посљедњем рату 
дало највише српских жртва у пријератној општини Брчко.

У ПРИПРЕМИ БИЈЕЛА КЊИГА О ГЕНОЦИДУ 
НАД СРПСКИМ НАРОДОМ

14. 3. 2016. Њего-
во преосвештенство 
епископ зворничко-
-тузлански Хризостом 
најавио је да ће уско-
ро бити издата "Бије-
ла књига" о злочини-
ма и геноциду над српским народом у БиХ у току рата 1991-
1995. године.
"Поучени искуством жртава Јасеновца и других стратишта 
из Другог свјетског рата, о којима се данас воде неаргумен-
тована оспоравања, наша је обавеза да историји и човје-
чанству предочимо истину о страдању наших вјерника, на-
ших чланова Цркве и нашег народа", рекао је Хризостом.
Владика Хризостом је предсједник Саборског одбора СПЦ-
-а за изучавање злочина и геноцида над српским народом 
у БиХ у рату од 1991- 1995. године који је трећи пут засједао 
у Добоју 11. марта, а наредна сједница Одбора биће одржана 
на Сокоцу 21. априла, објављено је на веб страници Епар-
хије зворничко-тузланске.
"Наш је циљ да ниједна жртва не буде заборављена, већ да 
свака буде потписана и документована. Исто тако, требало 
би да истражимо и духовни геноцид над нашим светињама 
- црквама, манастирима и другим. Крајњи циљ је да уско-
ро издамо ̀ Бијелу књигу` о злочинима и геноциду над срп-
ским народом у БиХ у току рата 1991-1995. година", навео је 
Хризостом у обраћању члановима Одбора.
Сједници, која је одржана у Владичанском двору у Добоју, при-
суствовали су представници свих пет епархија СПЦ-а у БиХ.
Владика Хризостом апеловао је да сви чланови Одбора са 
својим сарадницима по Епархијама убрзају рад на прикупља-
њу података, по систему - парохија, намјесништво и епархија.
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На подручију Ливна 
још увијек има Срба 
и у граду и у неколи-

ко села. Већина су стари, али 
има и двадесет двоје дјеце. 
Они су наша снага”, каже за 
Српско коло Гордана Доста-
нић, предсједница Удруже-
ња Огњена Марија Ливањска. 
Ријеч је о једном од првих 
завичајних и меморијалних 
удружења формираних по-
слије егзодуса деведесетих 
година прошлог вијека. 

– Не можемо сачувати сје-
ћање на жртве, на страдање, 
ако не сачувамо оно што свје-
дочи да смо тамо живјели, 
да смо нешто створили при-
је страдања. То, без нас које 
за ливањско подручије везу-
ју рођење, живот или предач-
ки гробови, нема ко да са-
чува. Цијело ливањско по-
дручје богато је траговима 
који говоре о животу и ста-
рих и савремених цивили-
зација. Котроманићи, Вук-
чићи, Мрњавчевићи... сви су 
имали своју улогу и мјесто 
у Завршију, како се некада 
звао крај између Дувна, Лив-
на и Гламоча. Мавро Орбин у 
свом Краљевству Словена по-
миње да је заповједник трв-
ђаве у Ливну био Мрња, ро-
доначелник Мрњавчевића, 
а легенда каже да је Мрњу 
из Ливна одвео цар Душан 
да управља новоосвојеним 
областима.  Срби су основали 
своју школу, сазидали цркву, 
били незамјенљиви фактор у 
развоју трговине и занатства, 
али и политичких промјена. 

Највећи удар српском оп-
станку на подручју Ливна за-
дат је у вријеме НДХ, вели-
ким усташким погромом и 
покољем. И након рата, са 
горким укусом неправедне 
амнестије злочинаца и при-
тиска да се забораве и стра-
дали и околности њихове не-
људске одмазде, Срби су по-
лако одлазили. Они који су 
остали истјерани су током 
Грађанског рата деведесетих. 
Данас, око 2% Срба на под-
ручију Ливна чине претежно 
старији.

Шта је све допринијело чињеници да 
ливањски крај буде толико упориште 
НДХ и мјесто ужасног страдања срп-
ског народа? 
– Све што се дешавало у 

НДХ догађало се и на ливањ-
ском подручију: отпор мо-
билизацији (априлски рат), 
издаја у војним круговима, 
разоружавање Срба, забрана 
српских скупова, хапшења и 
убиства, најприје најугледни-
јих српских представника и 
свештеника, страже око срп-
ских села, преварни позиви 
на збор и договор и лажне 
тврдње да се никоме од Срба 
који нису ништа чинили про-
тив нове државе неће ништа 
лоше дестити... На тај начин 

масовно су покупљени Срби. 
С друге стране, до детаља до-
бро организоване и добро на-
оружане усташе већ су имале 
и план које породице ће би-
ти покрштене, а које побије-
не, гдје и како, као и коме ће 
припасти њихова имовина. 
После првих страдања у јуну 
1941. године (свештеник Ри-
сто Ћатић и девет становни-
ка села Сајковић) и убиства  
љекара, адвоката, зубара, тр-
говаца, свештеника... из Лив-
на и њихових породица, кра-
јем јула масовно су похвата-
ни и побијени Срби у сели-
ма Ливањског поља. Тако је 
на бројним стратиштима, од 
којих чак 17 масовних (јаме, 
школе, ледине, шуме...) смрт 
нашло преко 1600 цивила, 
међу којима и више од 700 
дјеце, нека и тек рођена. 

Да ли је постојао прописан идентичан 
рукопис злочина у НДХ? 
– Сличност која се запажа 

када читате о страдању Срба 
у НДХ указује да је постојао 
централни план, да је посто-
јала организација и коорди-
нација и да су примјењива-
не приближно исте методе 
усклађене са расположивим 
капацитетима. Тамо гдје је 
било јама и вртача, оне су ко-
ришћене за масовне гробни-
це. Школе, као већи затворе-
ни простор у селу, коришће-
не су за зборна места, затвор, 
мучилиште. Маљ и нож била 
су омиљена оруђа, а жртве и 
џелати најчешће су се и ме-
ђусобно познавали. 

Ипак, и поред паклених планова има-
мо доста преживјелих свједока уста-
шких злочина.  
– Ливањску Огњену Мари-

ју преживјело је више стра-
далника и челебићке школе, 
јама Тушнице, Бикуше, Јело-
ваче. Махом су сви отишли у 
устанике. Имамо и примјер  
становника Доњих Рујана, 
који су преживјели динар-
ску јаму Равни долац, понор 
од 50 метара, у који су жртве 
углавном бацане живе. У јаму 
је бачено 218 жена и дјеце. 
Доста их је преживјело пад. 
За њима су у јаму неколико 
дана бацане бомбе. Они ко-
ји су остали живи, међу мр-
твим рођацима и комшијама, 
умирали су данима од глади, 
жеђи, рана... Тако шест неде-
ља. Све док јауке из јаме ни-
је чуо чобан, Хрват. Из јаме 
су, они који су их тамо и ба-
цали, извукли 13 дјевојака и 
жена (неке и трудне) и једног 
младића. Да их не дотуку и 
поново не баце у исти без-
дан побринуо се жандар, ро-
дом из Далмације, Хрват. Та-
ко су, после нељудских мука, 
наставили живот, оформили 
породице, добили дјецу, уну-
чад. Три жене и данас живе 
своје старачке дане.

Преживјели су након ра-

та свједочили ко их је убијао, 
али, осим у неколико случа-
јева, казни за те монструозне 
злочине није било. 

Шта се дешава у вези са канонизаци-
јом Светих ливањских мученика? 
– Удружење Огњена Ма-

рија Ливањска дало је инци-
јативу за канонизацију. Толи-
ко је са наше стране могуће. 
Даље се све одвија према ак-
тивностима његовог преосве-
штенства епископа Атанасија 
и правилима које прописује 
СПЦ. Нама остаје нада. 

Мошти ливањских мученика ексху-
миране су из већине јама 1991. Како 
је текла та акција и сахрана мошти-
ју мученика? 
– Ексхумација жртава са 

већине стратишта на подру-
чију Ливна била је дио ши-
ре акције коју су покренули 
Срби у Босни 1991. године. У 
дубоке јаме није се могло без 
одговарајуће опреме, профе-
сионалаца и људи које су они 
обучили и усмјерили. Велика 
је улога спелеолога Куртови-
ћа, Пребиловчана и потома-
ка ливањских страдалника. 
На ледини код села Пролог, 
гдје је побијено ско 500 му-
шкараца, земља је откопава-
на багерима. Те године са-
грађена је (не и довршена) у 
порти ливањске цркве Успе-
ња Пресвете Богородице спо-
мен-капела са костурницом 
у којој су мошти мученика 
похрањене. Посебно је из-
двојено 28 дјечијих лобања. 
У спомен-капели, у витрина-
ма, налазили су се предмети 
страдалника пронађени то-
ком ексхумације. Високо све-
штенство СПЦ присуствова-
ло је сахрани предвођено па-
тријархом српским господи-
ном Павлом, а приствовао је 

и српски политички врх БиХ, 
познати пјесници, потомци... 

Наредне године избио је 
Грађански рат, спомен-ка-
пела је девастирана, мошти 
страдалника узнемирене, 
разбацане...

Заједно са УГ Јадовно 1941, СНД 
Пребиловци, Удружењима 
Садиловац, Гаравице и дру-
гима основали сте асоција-
цију Сабрање. Могу ли удру-
жења и активни појединци на-
домјестити оно што не чини држава 
у области културе сјећања на српске 
жртве геноцида у 20. вијеку? 
– Удружења грађана чи-

ја је мисија његовање сјећа-
ња на жртве одређеног, ужег, 
географског подручија, мање-
-више иницирана су од стра-
не потомака жртава, а већина 
чланова је рођењем или пори-
јеклом са тог подручија. Улога 
удружења значајна је за оби-
љежавање датума страдања, 
одржавање споменика, прику-
пљање података, фотографија, 
прича о страдалима и злочин-
цима, али удружења не могу 
постићи оно што може држава 
кроз јасан програм који спро-
воде институције. Можемо по-
моћи институцијама, али их 
не можемо замијенити. 

Да ли се треба супротстављати ка-
нонизацији Степинца или их пусти-
ти да „раде свој посао” и посвећују 
кога хоће? 
– Без обзира да ли то нас 

као народ вријеђа, наше није 
да се мијешамо у одлуке дру-
гих конфесија. Имају они доку-
мента, сазнања, стручњаке, али 
и своје разлоге и правила. Али, 
баш због оног вишедеценијског 
скривања истине, на нашу јав-
ност треба едукативно дјелова-
ти и поводом те намјере, добро 
припремљеним, стручним еми-
сијама о Степинцу и посљеди-
цама његовог чињења или не-
чињења. Дакле, свако нека ра-
ди свој посао. 

Има ли по вашем мишљењу резултата 
рада Музеја жртава геноцида, Одбора 
за Јасеновац СПЦ у области одбране 
истине о српском страдању? 
– Резултати рада режима 

бивше Југославије такви су да 
се још увијек наилази на отпор 
када је ријеч о српском страда-
њу, а тог отпора има и у инсти-
туцијама. Музеј жртава гено-
цида, који ја доживљавам као 
водећу установу за његовање 
истине о српском страдању, 
треба да ломи те отпоре, али 
и да истовремено обавља те-
жак рад на објелодањивању 
истине. Пописи, обрада при-
купљеног материјала, темат-
ске изложбе, филмови, кон-
ференције, стални изложбени 
простор, све то захтијева доста 
стручњака разних профила, 
добру технику и технологи-
ју, адекватан простор... Лич-
но нисам задовољна српским 
приступом свом страдању.

 Т. ЋОРОВИЋ

ГОРДАНА ДОСТАНИЋ, ПРЕДСЈЕДНИЦА УДРУЖЕЊА ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА 

Степинац је брига Ватикана,    
а наша ширење истине о НДХ  

„
Без обзира да ли 
то нас као народ 
вријеђа, наше није да 
се мијешамо у одлуке 
других конфесија  

ЗА ЈУБИЛЕЈ СТРАДАЊА ЗАВРШАВА СЕ СПОМЕН-КАПЕЛА

Двије су тужне годишњице овог љета. Навршава се 75 година 
од страдања и 25 година од ексхумације. Сваке године, па и ове, 
на дан Огњене Марије одржаћемо у ливањској цркви и спомен-
костурници молитвено сјећање на страдале. Очекујемо да том 
молитвеном сјећању ове године присуствују бројни потомци и 
поштоваоци. Ако Бог да, до љета треба да буде обновљена и 
завршена спомен-капела. Највећи дио радова је завршен, али 
најзахтијевнији, фреско-осликавање, је пред нама. Надамо се 
завршетку тих радова, освештању спомен-капеле, али рано је 
још говорити док се радови не заврше.

ДРЖАВА И ЊЕН ОДНОС ПРЕМА ГЕНОЦИДУ НАД СРБИМА
Скупштина Србије свакако би требало да се одреди према 
страдању Срба у НДХ, али је за српску националну свијест 
или културу сјећања или историјску свијест, како год већ то 
дефинишемо, поразно да је за усвајање такве резолуције 
потребно лобирање. Ријеч је о националном, идентитетском 
питању, а не о доношењу прописа у коме неке групе виде већи, 
а неке мањи интерес, па за тај интерес лобирају. Такође, ако 
се након доношења резолуције не промијени ништа у односу 
државе према геноциду над Србима, онда и само доношење 
резолуције губи суштински смисао.  

СИЈЕКОВАЦ : НЕМА БУДУЋНОСТИ БЕЗ 
СЈЕЋАЊА НА СРПСКА СТРАДАЊА

26. 3. 2016. Министар рада и борачко–инвалидске заштите 
Републике Српске Миленко Савановић изјавио је на обиље-
жавању страдања српских цивила у Сијековцу, код Брода, да 
прошлост треба поштовати, а да се будућност не може гради-
ти без сјећања на оно што се десило, како се не би поновило.
 "Током распада бивше заједничке државе осјећало се да ће 
Срби опет бити жртве одређених фашистичких идеологија, а 
то се и назирало у јуну 1991. године, када је почело застраши-
вање, привођење, одвођење у логор и убијање српског ста-
новништва на подручју општине Брод", рекао је Савановић.
Он је додао да су та дешавања била упозорење српском 
народу да се мора организовати, како му се не би понови-
ло страдање из Доње Градине, Јасеновца, Јадовна и Пре-
биловаца у Другом свјетском рату.
Предсједник Републичке организације породица заробље-
них и погинулих бораца и несталих цивила Недељко Митро-
вић рекао је да је ово прилика да се упути извињење поро-
дицама жртава зато што није ништа постигнуто да се овај 
злочин процесуира.
Начелник општине Брод Илија Јовичић навео је да грађа-
ни већ четврт вијека чекају да буду процесуирани сви који 
су починили злочине на територији ове локалне заједнице.
Први предсједник Народне скупштине Републике Српске 
Момчило Крајишник рекао је да страдање Срба у Сијековцу 
симболизује почетак рата у БиХ и да оно треба да буде поука.
"Болно је сјећати се догађаја који је био окидач за почетак 
рата и прије тог догађаја смо размишљали како нико неће 
имати храбрости да почне такав крвав рат у БиХ", нагла-
сио је Крајишник.
У првом ратном злочину почињеном на територији БиХ за 
сат времена убијено је девет особа, међу којима највише 
чланова породица Милошевић и Зечевић, гдје су убијени 
очеви са два, односно три сина.  У Сијековцу је током 1992. 
године убијено 46 лица, углавном жене, дјеца и старци, од 
којих је најмлађа жртва био Драго Милошевић /17/, а нај-
старија Васо Зечевић /77/. Запаљено је 15 кућа, као и цр-
ква Свете великомученице Марине. 
Доказни материјал о овим злочинима предат је 22. маја 2002. 
године хашким истражиоцима, док је Хашки трибунал овај 
предмет 2006. године уступио Тужилаштву БиХ. 
У цркви у Сијековцу данас је Свету архијерејску литургију 
служио Његово преосвештенство епископ зворничко-ту-
злански Хризостом поводом 24 године од страдања срп-
ских цивила, првих жртава ратног злочина у БиХ, које су на 
данашњи дан 1992. године убили припадници регуларних 
хрватских снага, а након тога и парастос.

ПОМЕН НА 6.000 СРПСКИХ ЖРТАВА КОЈЕ  
СУ УСТАШЕ УБИЛЕ КОД ВИШЕГРАДА

22. 3. 2016. У Старом Броду код Вишеграда служен је пара-
стос за 6.000 Срба које су усташе убиле у марту 1942. годи-
не. Више од 50 година о овом злочину на обали Дрине се 
ћутало. Данас ријетки преживјели свједоче о стравичним 
злочинима усташке „Црне легије“. Помену на мученике из 
Старог брода присуствовало је више стотина становника 
Рогатице, Вишеграда, Сокоца и Хан Пијеска.
На православни празник Младенце 1942. године срп-
ску младост, дјецу, жене и старце из Источне Босне уста-
шка „Црна легија и муслиманска милиција“ протјерали су 
до обале Дрине. За оне који су остали у Милошевићима и 
Старом Броду осванула је крвава зора.
Зарад братства и јединства о стравичном злочину ћута-
ло се пола вијека. Ни данас у уџбеницима нема ни слова о 
покољу Срба у Старом Броду и Милошевићима.
Тек посљедњих осам година ово стратиште има спомен 
обиљежје.
На овом мјесту под командом Јуре Францетића усташе су 
побиле 6.000 Срба већином жена дјеце и стараца готово 
50 година се ћутало о овом злочину, а тек 2008. године ка-
да је подигнуто ово спомен обиљежје истина је испливала 
на видјело и дан данас преживјели траже своје најмилије 
али Дрина крије праву тајну.
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ЖАРКО Ј. РАТКОВИЋ
Предсједник Удружења Требињаца Јован Дучић у Београду 
Прва асоцијација на 24. март 1999. године је 
сјећање на велики цивилазијски злочин. Не 
постоји ниједан разлог који може да на било 
који начин оправда убијање цивила. Данас 
када прођемо центром Београда брзо освје-
жимо сјећање да дане када је Србија у мраку чекала „милосрд-
ну” посјету. Овај датум никада не смијемо избрисати из сјећа-
ња, баш као ни невине анђеле, који су страдали само зато што 
су живјели у Србији..
   
МИЛЕНКО ЈАХУРА
Српско национално друштво Пребиловци
Жртвама НАТО злочина у агресији 1999. годи-
не треба подићи посебно и достојно спомен-
-обиљежје. То обиљежје треба да буде на од-
говарајућем мјесту централног дијела Београ-
да, јер жртве тога рата треба да имају посебан 
значај у колективној свијести српског народа. 
НАТО агресија сама по себи је злочин против мира, међународ-
ног права и правде. НАТО пакт, са својих 19 чланица, предвође-
них Америком,  водећом  војном и политичком силом у свијету и 
уз подршку многих земаља ван те организације, сурово и вар-
варски напао малу Србији, разарајући је два и по мјесеца. Циљ 
је био разбијање Савезне Републике Југославије, разарање Ср-
бије, отимање српске територије и успостављање марионетског 
режима у држави. Оружане снаге и народ пружале су достојан от-
пор, све до Кумановског споразума, којим је Србија пристала на 
окупацију дијела територије од стране агресора која и даље тра-
је. Због херојског отпора најмоћнијем непријатељу Србије у ције-
лој њеној историји питање посебног обиљежја нашим жртвама у 
том рату не би требало да буде спорно.
 
РАНКО ГОЈКОВИЋ
Клуб Гачана 
Мој став о 24. марту 1999. године је исти као и 
став о Видовдану 1389, о 28. јулу 1914. године 
или о 6. априлу 1941. године. У свим тим слу-
чајевима ради се о бездушном, сатанском на-
паду наших вјековних крвника на православ-
ни род српски, јер Срби као Савин духовни пород, од Светог 
Саве до данас представљају „стуб православља” на Балкану. У 
свом величанственом дјелу Изнад Истока и Запада свети вла-
дика Николај изузетно сликовито указује на то:
„Балкан се налази земљописно између Истока и Запада а идеј-
но стоји изнад Истока и Запада. Која је то идејна сила што спа-
сава Балкан да не буде и идејно између него га уздиже изнад 
Истока и Запада?
То је вјера православна и само вјера православна. Сви остали 
чиниоци, као земљописни положај, култура, наука, муслиман-
ство, политика, земаљске тежње и аспирације, држе Балкан 
између Истока и Запада. Вјера православна пак уздиже га из-
над Истока и Запада, и само вјера православна.
Балкану пријети смрт од глади због многих брбљивих језика 
који га именују између. Или ће липсати од глади између Ази-
је и Европе или ће га једна од тих сила ајкулски прогутати, ако 
се не буде дигао изнад. Изнад Истока и Запада.”
Наравно, под Истоком Свети владика Николај овдје подразу-
мијева исламску, будистичку и хиндуистичу цивилизацију, а под 
Западом подразумијева римокатоличку западну цивилизаци-
ју. А за православни Исток свети Николај каже да отуда долази 
„мир души Србиновој”.
 
ГОРДАНА ДОСТАНИЋ
Удружење Огњена Марија Ливањска
Агресија на Србију, необјављен рат који 
је почео 24. марта ’99 захтева обиљежа-
вање годишњице научним расправама о 
међународним односима и међународном 
праву које се негдје загубило. То је још један 
датум у историји Србије који се не смије заборавити.
Људима који су страдали у безразложном нападу 19 земаља 
на Србију треба подићи озбиљан споменик, који рјечито 
говори о страдању Србије и њених грађана у посљедњој 
години 20 вијека, у сред цивилизоване Европе.
 
СЛОБОДАН БОБАН ДРАШКОВИЋ
Савез гуслара Србије
Данас, више него икада, неопходно је 
обеиљежити 24. март. Kaда год неки Ср-
бин помисли да би нам било боље под НА-
ТО чизмом, мора претходно да се присјети 
свих жртава (најмање 2.500), ужасног звукa 
сирена за узбуну, слика рушевина по центру 
Београда и осталим српским градовима, срушених мостова, 
уништених болница, школа, разорених домова хиљада људи, 
али прије свега пред очима мора да му се прикаже онај невини, 
прелијепи, анђеоски лик трогодишње дјевојчице Милице Ракић 
из Батајнице. Управо споменик малој Милици у Ташмајданском 
парку, чији лик се налази и на православним иконама, 
представља симбол који нас опомиње. Натпис на споменику 
„Били смо само дјеца” говори више од хиљаду ријечи.

24.МАРТ

САСТАНАК ЕПИСКОПА БИХАЋКО-ПЕТРОВАЧКОГ СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ ОЕБС 

Владика Атанасије Ракита: У етнички 
мозаик уврстити и српска стратишта
Делегација ОЕБС-а упо-

знала је његово преосве-
штенство епископа бихаћ-
ко-петровачког Атанасија са 
својим пројектом стварања 
евиденције о преосталом ста-
новништву на овом географ-
ском простору, односно ет-
ничком мозаику у БиХ.

Епископ Атанасије скре-
нуо је пажњу замјенику ше-
фа Мисије ОЕБС-а у БиХ 
Александру Чеплугину да та 
евиденција о етничком при-
суству народа и етнички мо-
заик треба обавезно да садр-
же и српска православна гро-
бља на овом простору, а на-
рочито стратишта Гаравице 
у Бихаћу и Шушњар у Сан-
ском Мосту, истичући да је 

овај простор неотуђиви за-
вичај Срба.

Владика Атанасије под-
сјетио је да на стратишту 
Гаравице почива између 
12.000 и 14.000 православ-
них Срба овог краја, неви-
но пострадалих 1941. го-
дине, а да је на стратишту 
Шушњар истог љета убијено 
око 5.500 овдашњих право-
славних Срба.

Он је замолио да OEБС 
издејствује код релевантних 
кантоналних и институција 
БиХ да се отклоне законске 
сметње насљеђене из прет-
ходног времена, да би се на 
тим стратиштима могла по-
дићи хришћанско-право-
славна спомен-обиљежја. 

Владика је нагласио да 
има још много других мје-
ста на овом простору на ко-
јима почивају невино постра-
дали православи Срби.

Епископ Атанасије затра-
жио је да OEБС, колико је то 
у његовој моћи, утиче на све 
институције БиХ и Републи-
ке Српске, које су се укључи-
ле у активности на обнови 
и које припремају отварање 
Ферхат-пашине џамије у Ба-
њалуци, тако исто помогну и 
Црквену општину Бихаћ за 
довршење храма у Бихаћу – 
Силаска Светог Духа на апо-
столе, које је застало због не-
достатка материјалних сред-
става, а за чији довршетак је 
неопходно око 100.000 КМ.

КЊИГА ЕПИСКОПА ЈОВАНА
ИСТОРИОГРАФИЈА 
ХОЛОКАУСТА У 
ЈУГОСЛАВИЈИ 
У Броду је одржана промоција 
књиге Историографија холока-
уста у Југославији епископа па-
крачко-славонског Јована. 
Епископ Јован истакао је да је 
Историографија холокауста у Ју-
гославији дочекала треће изда-
ње, да је преведена на два је-
зика, те да је у току превод на 
трећи језик.
„То говори да постоји потреба 
за оваквом литературом, како у 
нашем народу, тако и на свјет-
ској књижевној сцени која се 
бави страдањем у Краљевини 
Југославији”, навео је епископ 
Јован, додавши да је годинама 
било забрањивано истражива-
ње страдања српског народа у 
Другом свјетском рату.
Професор књижевности Теодор 
Трифуновић говорио је у увод-
ном дијелу промоције о злочи-
нима који су се током Другог 
свјетског рата догодили на по-
дручју општине Брод и на тери-
торији некадашње Југославије.
Начелник општине Брод Или-
ја Јовичић захвалио је еписко-
пу Јовану што је прихватио по-
зив да дође у Брод и представи 
своје дјело.
„На овај начин заједно ширимо 
истину о ужасним злочинима ко-
ји су се догодили нашем наро-
ду”, рекао је Јовичић.
Епископ Јован магистрирао је 
у Јерусалиму на тему холокау-
ста у Југославији и представ-
ник је Одбора за Јасеновац у 
овом граду.
Представљању књиге у Средњо-
школском центру Никола Тесла 
присуствовали су и министар 
просвјете и културе Републике 
Српске Дане Малешевић, се-
кретар јеврејске заједнице оп-
штине Добој Дарио Атијас, пред-
ставници Српске православне 
цркве, те личности из јавног жи-
вота општине Брод.
Више од 200 присутних гости-
ју имало је прилику да у оквиру 
промоције послуша рецитале и 
наступ гуслара из Фоче.

Мала Милица Ракић (3), 
која је трагично страда-

ла у бомбардовању у прољеће 
1999. године и која је поста-
ла симбол цијеле те страхо-
те, од 2004. године има своју 
фреску у манастиру Тврдош 
код Требиња.

Иако званично није ка-
нонизована, на иницијативу 
сада пензионисаног влади-
ке Атанасија и уз благослов 
владике Григорија и покој-
ног патријарха Павла, пет 
година након бомбардовања 
фрескописац ђакон Никола 
Лубардић из Београда у ма-
настиру Тврдош у византиј-
ском стилу осликао је фре-
ску мале Милице, на којој 
пише: „Св. н. муч. (Света но-

вомученица) од НАТО. Ми-
лица дијете”.

Јеромонах Порфирије из 
манастира Тврдош, у којем се 

фреска налази сада већ дуже 
од једне деценије, прича да се 
вјерници, а поготово они ко-
ји први пут дођу у манастир, 

пред том феском одмах зау-
стављају: 

– Вјерници углавном 
реагују са пијететом, стану 
пред фреску, прекрсте се и 
помоле. Неки се пак изне-
наде, јер знају да Милица 
још није светица, па им бу-
де мало чудно што је њена 
фреска присутна у манасти-
ру, а странцима из неког ра-
злога смета та фреска, а не-
ки од њих су је гледали чак 
са презиром – прича отац 
Порфирије.

Сам патријарх Павле је, 
како прича јеромонах Пор-
фирије, одмах пошто је фре-
ска насликана дошао до ма-
настира да је види и благо-
словио ју је.  АЛО/Ј. Ђ.

Вјерници у Тврдошу се моле 
пред иконом Милице Ракић
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ САЊЕ ЛАКИЋ И МАРКА ШУКАЛА

Дан кад је пала једна српска држава – 
РСК пред земунским гимназијалцима 
Захваљујући напорима 

проф. Анђе Лазовић да Зе-
мунска гимназија успостави 
контакт са својим бившим 
ђацима, Сања Лакић имала 
је прилику да представи сво-
ју књигу Дан кад је пала једна 
српска држава – РСК, 24. мар-
та у 19.20 часова. Те вечери 
Земунска гимназија била је 
мала да прими све оне који 
су дошли да чују ријеч мла-
дих студената Правног фа-
култета Универзитета у Бео-
граду, Сање Лакић и Марка 
Шукала. 

На представљању књи-
ге били су начелник Аген-
ције за борбу против ко-
рупције и проф. реторике 
Дејан Милић; доктор Јо-
ван Ћирић, директор Ин-
ститута за упоредно право; 
пјесник Недељко Попадић. 
Новинар Миломир Марић 
био је спријечен да прису-
ствује представљању књиге 
али је исте вечери у својој 
емисији Ћирилица подсје-
тио на напоре Сање и Мар-
ка да оставе један споме-
ник, који свједочи о посто-
јању нашег народа на том 
простору. 

За музички дио побрину-

ла се проф. Анђа Лазовић. 
Модератор је била проф. 
Милена Сувачаров. Догађај 
је својим обраћањем упот-
пунио и директор Земун-
ске гимназије, Милош Бје-
лановић. 

Сања се захвалила свим 
ауторима, који су пристали 
да буду дио овог зборника 
Правног факултета Универ-
зитета у Београду, а прије 
самог представљања књи-
ге младим средњошколци-
ма подијељени су примјер-
ци Српског кола, јединог ча-
сописа на ијекавском изго-
вору у Србији.

Сања се захвалила истак-

нутим појединцима, попут 
угледног адвоката Горана 
Петронијевића, Мила Лом-
пара, Саве Милошевића, 
предсједника Милорада До-
дика, као и Милана Марти-
ћа. На Сањино иницијативу 
Миодраг Линта је дао завр-
шну ријеч у књизи, износе-
ћи његово виђење РСК по-
сле двије деценије. Књигу 
су подржали Правни фа-
култет у Београду и Правни 
факултет у Бањалуци, Ин-
ститут за упоредно право, 
Службени гласник, Мини-
старство спољних послова 
Републике Србије, односно 
Управа за дијаспору.
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ПИШЕ: ЂОРЂЕ ЛИЧИНА

Родитељи су ми из Коби-
љака, из засеока Проси-
ња. Отац ми је био уче-

сник НОБ-а. Демобилисао се 
у јесен 1945. и поднио молбу 
за колонизацију у Војводину. 
С Алексом Чугљом отпутовао 
је у Пригревицу, одабрао кућу 
и вратио се по породицу. Кре-
нуо је с мајком и четворо дјеце 
у нови завичај другим транс-
портом, Бановаца, крајем ја-
нуара 1946. године јер су пр-
вим стигли лички колонисти 
у октобру 1945. године – 466 
породица са 2.599 лица. С њим 
је у сточном вагону кренула и 
породица Дмитра Чугља, пр-
вог комшије у Кобиљаку. По-
што су имали право да пове-
ду и нешто стоке, отац је по-
вео и двије кобиле – Риђу и 
Виду – двије краве, пет оваца, 
шест свиња и једног пса… Пу-
товали су шест дана од Глине, 
преко Карловца, до Загреба, а 
одавде на Вировитицу и Оси-
јек до Винковаца, те на Ста-
ру Пазову, Нови Сад, Оџаке и 
Сонту до Пригревице. Са со-
бом су понијели и нешто по-
суђа, „робе” и постељину. На 
успутним станицама породи-
це су снабдјеване храном, во-
дом, сточном храном, а коло-
нисти су и запрашивани ради 
спријечавања заразних боле-
сти. У Загребу их је дочекао и 
испратио најстарији син Бран-
ко, који се ту налазио на од-
служењу војног рока. Неке 
породице Личана и Банова-
ца – Мише Шаше и других 
– дошле су у Војводину 
саме, запрежним коли-
ма и коњима, а путовали 
су преко Босне и Срема 
дванаест дана…

То је прича коју нам 
је испричао Саво Владе-
тић, пензионисани профе-
сор књижевности из При-
гревице, чији су родитељи 
међу првим колонистима 
стигли с Баније у Војводину. 
Уступио нам је и своје ориги-
налне забиљешке о томе вре-
мену, назване Сеобама никад 
краја, које на свој начин го-
воре о колонистима-Банов-
цима, насељеним у апатин-
ском котару. Владетић је са-
чинио и детаљан списак ба-
нијских породица које су се 
колонизовале у Пригреви-
ци, а и написао је врло за-
нимљив лингвистички рад 
о говору колониста у новом 
завичају, дајући тако још је-
дан прилог изучавању фено-
мена колонизације на овим 
просторима, посебно веза-
них за Банију и њезине људе.

ТРАЖИЛИ ЗЕМЉУ НА БАНИЈИ
А колонизација на Банији 

није, могли бисмо слободно 
рећи, започела као у другим 
крајевима Хрватске. Прво, 
занимање за њу већ је у са-
мом почетку било врло сла-
бо. Зашто? Одговор на то пи-
тање покушао је 13. августа 
1945. дати Вјесник, у чланку 
Питање колонизације народа 
Баније не постоји. У чланку 
је писало: „Према подаци-
ма Окружног НО-а Баније 
долази данас на једну душу 

у округу Баније три јутра зе-
мље, што с обзиром на ква-
литет и плодност потпуно 
задовољава потребе народа. 
До оваквог посједовног од-
носа дошло је с разлога што 
је окупатор у току ослободи-
лачког рата уништио много 
народа. Није риједак случај 
да су уништене читаве поро-
дице, па је таква земља пре-
шла у руке Народног фонда. 
У фонд је ушла и заплијење-
на земља народних неприја-
теља, дио црквене земље, јер 
су цркве уништене, а свеште-
нике су окупатори побили. 
Земљу су из Народноослобо-
дилачког фонда народу дије-
лили Народни одбори. Током 
1944. до данас је подијељено 

народу 4.188 јутара земље. 
Осим тога у округу Баније 
има и велепосједа, као нпр. 
Државно добро Тополовац са 
13.000 јутара земље, а и цр-
квена имања прелазе број-
ку од 2.200 јутара. Спрово-
ђењем аграрне реформе до-
шла би на једну особу још 
већа површина тако да пита-
ње колонизације народа Ба-
није у друге крајеве уопште 
не постоји.” Друго, Банијци 
су отворено затражили да се 
не насељавају у друге крајеве 
Југославије, већ да им се на 
самој Банији додијели кон-
фискована земља. И треће, 
неке породице, углавном оне 
без одраслих мушких чла-
нова, сматрале су да им је 
лакше у матичним мјести-
ма остваривати социјална и 
разна друга права, па су и на-
кон већ поднесених молби 
одустајале од колонизације.

Први, од укупно четири 
организована колонистичка 
транспорта с Баније, кренуо 
је у фебруару  1946. године. 
У марту  је у Војводини већ 
било 377 породица, а на крају 
године 454 са 2.178 чланова.

Како се могло догодити да 

почетно слабо занимање за ко-
лонизацију одједном порасте? 
Одговор је био врло једноста-
ван: наиме, и прије организо-
ваног пресељења у Војводи-
ни је било колониста с Баније. 

КО СУ БИЛИ АГИТАТОРИ?
Ријеч је била углавном о 

тзв. аутоколонистима, то јест 
породицама које су се, у по-
трази за бољим животом, не 
чекајући провођење посто-
јеће процедуре, самостално 
пресељавале. Највише их је 
било у јесен 1945. године, па 
се понекад догађало да до-
шљаци узурпирају и ону имо-
вину која је била намијењена 
другима. О томе свједочи и 
Важно упозорење и упуте ко-
лонистима, објављено у Вје-
снику од 10. октобра 1945, у 
којем се, уз остало, каже: „У 
посљедње вријеме примије-
ћено је да појединци и мање 

групе колониста нарочито 
из Лике, Баније и Корду-
на самовољно и на своју 
руку селе у Војводину… 
Упозоравају се стога сви 
колонисти на подручју 
Федералне Државе Хрват-

ске, који желе да се преселе 
у Војводину, да имају молбе 
поднијети својим котарским 
народним одборима…” Ипак, 
ти аутоколонисти заправо су 
били најбољи агитатори – у 
писмима која су слали на Ба-
нију, пишући о „великим ку-
ћама с електриком и водом”, 
несвјесно су покренули талас 
занимања за колонизацију.

Највише банијских коло-
ниста у Војводини било је из 
тадашњих котара Двор на Уни 
и Глина. С подручја Глине је, 
рецимо, отишло 138 породи-
ца. Оставили су 64 куће, од ко-
јих је само 28 било за станова-
ње. Ипак, највећи број их је 
био без икакве имовине. Пре-
ма првобитном плану колони-
стичке породице с Баније тре-
бале су се најприје населити у 
мјесту Крушевље. 

Но, то се из разноразних 
разлога није догодило, па их 
је највећи број завршио у При-
гревици, а мањи дио у хрват-
ском дијелу Срема. Око 160 
банијских породица, највише 
оних с подручја Двора на Уни, 
пресељено је и у тзв. унутра-
шњој колонизацији, тј. коло-
низацији која је организована 
само у Хрватској. Било је не-
колико породица и с подруч-
ја Костајнице и Петриње, а све 
су се оне населиле на подруч-
јима око Славонског Брода и 
Осијека. (НАСТАВЉА СЕ)

СЕОБЕ СУ ЗАУВИЈЕК ПРОМЈЕНИЛЕ ИСТОРИЈУ СРПСКОГ НАРОДА: 70 ГОДИНА ОД САВЕЗНЕ КОЛОНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ (4)

Пригревица - Банија у срцу Бачке
ПРЕНЕСЕНО ИЗ НОВОСТИ  - БРОЈ 528  www.portalnovosti.com

Кад је поднио молбу (25. 
септембра 1945.) Глишо 

Манојловић (р. 1906.), зе-
мљорадник из Горњег Сје-
ничака, живио је у кућној 
заједници с још 19 члано-
ва – женом Мицом, пето-
ро дјеце и осталом ближом 
родбином. У рату је мије-
њао занимање, па је уз оста-
ло био, како наводи, боле-
сник у болницама, техни-
чар, интендант, књиговођа и 
на крају – режисер! Жели да 
се насели на баш одређеном 
подручју – у околини Инђи-
је, Ирига или Руме. „Имам 
бајту и 16 рали земље треће 
класе”, пише у својој молби 
Манојловић. „А јесам ли био 
имовински оштећен у овом 
рату? Јесам. Спаљено ми је 
и опљачкано све до темеља 
у више наврата од усташа, 
Талијана и Нијемаца. И то 
крајем  1941, па у 1942. и 
1943. години. Сматрам да 
ми сљедеће даје право да 
добијем земљу. Прво: борац 
сам Југославенске армије. 
Друго: земља ми је јако сла-
ба и није сва обрадива, јер је 
једна трећина неплодна…”

Јован Мраовић (р. 1912.) 
из Козарца, код Вргинмоста, 
поднио је молбу за колониза-
цију из више разлога. Наводи 
их овим редом: био је борац 
IV банијске бригаде, у рату су 

му убијени отац Дамјан, мај-
ка Јулика, брат Миле и сино-
вац Бранко, инвалид је од 15. 
јула. 1943, кад су му ампути-
рана три прста на лијевој ру-
ци и кад је рањен у стомак и 
на крају – зато што му је кућа 
спаљена, а сва имовина одне-
сена. У рубрици 19 још каже: 
„Они су пали за ову слободу, 
а ми на овој земљи коју има-
мо и која је доста неплодна, 
не можемо да се издржавамо 
на њој, па молим да ми се по 
могућности земља додијели.” 
Мраовић је молбу поднио 18. 
септембра 1945. и то у Субо-
тици, гдје је већ краће врије-
ме живио.

И Чедомир Воркапић (р. 
1922.), трговачки помоћник 
из Топуског, поднио је молбу 
за колонизацију 27. септембра 
1945. у Петрињи. Тражи да се 
насели у Војводини или Сре-
му, а уз остале разлоге наво-

ди и то што му је брат Љубан 
1941. заклан у Глини, а баба 
Мила жива изгорјела у Старом 
Селу 1942. „30. августа 1941. 
опљачкано ми је све до краја, 
а 1942. кућа са стањем разва-
љена до темеља. Желим зато 
да добијем земљу, пошто се ја 
и моја сестра Нада још нала-
зимо у Југославенској арми-
ји као стари борци, а обадво-
је смо рањавани и неспособни 
да останемо живјети на истом 
посједу, јер је земља јако сла-
ба, а и мало је има…”, каже 
Воркапић на крају.

У својој молби за колониза-
цију, поднесеној 27. септембра 
1945, под бројем 8.261, ковач 
из Широке Ријеке Милош Па-
јић (р. 1926.) уз остало наво-
ди да има још пет чланова по-
родице с којима би се желио 
преселити у Војводину – оца 
Николу, мајку Евицу, сестру 
Зорку, стрину Софију и жену 
коју – још нема! Затим наста-
вља: „Четири члана ближе по-
родице убијена су ми у рату, 
1941. године запаљена ми је 
и опљачкана кућа и одведена 
сва стока. Све што сам навео 
– земља, кућа, стока, личне 
ствари и креветнина – молио 
бих да добијем, иначе ништа 
друго нема смисла…”

„Обзиром да ми је чита-
ва породица, а нарочито му-
шки чланови, били сви у НОБ, 
а брат ми је као борац умро 
од тифуса, а уз то сам јако 
сиромашан и сав спаљен у 
V непријатељској офанзиви, 
имам право добити земљу”, 
каже у молби Драган Станић 
(р. 1904.) из Латина и наводи 
како би се у Војводину пре-
селио с још осам чланова по-
родичне задруге – братом Пе-
тром, својом женом Маријом 
и шесторо дјеце, од три до 19 
година старости – Драгињом, 
Милком, Милом, Ђуром, Гој-
ком и Радом.

Удовица Ђука Брдар (р. 
1905.) из Збјега навела је у 
молби да би се у Војводину 
или било гдје тамо населила 
са своје шесторо дјеце – Софи-
јом, Даницом, Милком, Мила-
ном, Јованом и Бранком – те 
мужевим братом и његовом 
женом. „Муж ми Михајло по-
гинуо је у Чемерници 1944, а 
ја имам мушку дјецу који зе-
мљу требају за будућност, за 
бољи живот”, каже на крају 
молбе Ђука Брдар.

ЗЕМЉА НЕСТАЛИХ ВЛАСНИКА У ЗЕМЉИШНОМ ФОНДУ

Земљишни фонд аграрне реформе на Банији стварао се, као 
и у другим дијеловима земље, од одузетог и конфискованог  
земљишта. Одузети су сви велики посједи, затим посједи 
банака, подузећа, дионичарских друштава, цркава, манастира, 
задужбина и других правних особа приватног права. 
Конфисковани су и сви посједи домаћих издајника и сарадника 
окупатора, као и они који су припадали држављанима Трећег 
Рајха. У Земљишни фонд ушли су и посједи несталих власника, 
али и имања која су колонисти оставили, након што су се 
преселили у Војводину. То је иначе била и бројчано највећа 
група посједа – чак 46 посто! Према подацима које су својим 
радовима износи Маријан Матицка, Земљишни фонд аграрне 
реформе на Банији претежно се састојао од шума (5.481 ха), 
ораница (2.867 ха) и осталих врста земљишта (1.874 ха).
Окружна комисија, а затим и котарске комисије за аграрну реформу 
и колонизацију, почеле су на Банији интензивније дјеловати 
почетком прољећа 1946, наводи Матицка и додаје да је то, у односу 
на нека друга подручја Хрватске, било становито закашњење. 
Службеник Министарства пољопривреде и шумарства НР 
Хрватске Синан Сијерчић обишао је тим поводом Банију и у свом 
извјештају од 2. фебруара 1946. објаснио разлоге тог закашњења: 
„Окружна аграрна комисија није се била ни састала, иако је била 
изабрана. И све друге припреме нису биле ни започете. Начелник 
пољопривредног одјела сматра да је то зато што Министарство 
пољопривреде још није послало инспектора на округ Банија.”

СВИ ДОБИЈАЈУ ЗЕМЉУ ОД ДРЖАВЕ, ПА КРЕНУО И ЈА

Првобитни слаб интерес за колонизацију резултирао је, 
разумљиво, и скромном квотом коју су Банијци добили на нивоу 
Хрватске – само 300 породица могло се преселити у Војводину. Тек 
касније, како је интерес растао, и квота се повећавала. Најприје на 
500, затим на 550, па на 600, док коначно није досегла бројку од 920. 
Занимљиво је да су одлазили чак и они који су имали добру земљу 
и неоштећене куће, али су у колонизацији видјели могућност 
да за кратко вријеме збрину не само себе, већ и своју дјецу и 
унуке. Јер, како иначе објаснити податак да је у неким молбама 
остало забиљежено и ово: „Имам земљу и кућу, али немам 
пољопривредне стројеве с којим бих то обрађивао.” Па онда: 
„Располажем с пет јутара земље, коју нисам у стању обрађивати 
јер сам инвалид.” Или: „Имам земљу у брду, а боља је она која је на 
равном.” Затим: „Сви добијају земљу од државе, па кренуо и ја.”

454
породице са укупно  

2.178 чланова преселило  
се у четири транспорта  

из Баније у  
Војводину

„
 Све што сам навео – 
земља, кућа, стока, 
личне ствари и 
креветнина – молио 
бих да добијем, 
иначе ништа друго 
нема смисла…

Сав сам спаљен у V непријатељској 
офанзиви, имам право на земљу

 » Породице које су самоиницијативно кренуле у Бачку у писмима 
која су слали на Банију, пишући о „великим кућама с електриком и 
водом”, несвјесно су покренули талас занимања за колонизацију
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САСТАНАК КОД ДРЖАВНОГ СЕКРЕТАРА ПРЕДРАГА ПЕРУНИЧИЋА У МИНИСТАРСТВУ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Пројекат за изградњу мултифункционалних 
спортских терена биће уступљен СНД Пребиловци
Државни секретар у Мини-

старству спорта и омла-
дине Предраг Перуничић 
примио је 9. марта 2016. го-
дине на састанак замјеника 
предсједника Одбора за дија-
спору и Србе у региону Ми-
одрага Линту и предсједни-
ка Српског националног дру-
штва Пребиловци Миленка 
Јахуру. На састанку је раз-
говарано о изградњи мулти-
функционалног спортског те-
рена у Пребиловцима (оп-
штина Чапљина). Договоре-
но је да Министарство спорта 
и омладине уступи пројекат 
изградње спортског терена и 
достави га СНД Пребиловци.

Подсјећамо да су 24. јуна 

прошле године Предраг Пе-
руничић и и генерални се-
кретар Спортског савеза Ср-
бије Владимир Батез посје-
тили Пребилоце гдје су срп-
ској дјеци из овог и околних 
мјеста донирали спортску 
опрему те обећали изград-
њу спортског терена. 

Посјета је реализована на 
основу договора да Миодра-
гом Линтом и представници-
ма херцеговачких удружења. 
Пребиловци су једно од нај-
страдалнијих села у Другом 
свјетском рату гдје су усташе 
у августу 1941. године уби-
ли више од 800 становника, 
махом жена и дјеце и баци-
ли у јаме.

 » Отворено писмо М. Линте које је  упутио  градоначелнику Задра Божидару Калмети поводом 
одлуке да се настави са уклањањем минираних објеката у терористичким акцијама током рата 

ГРАД ЗАДАР ДОНИО ОДЛУКУ О НАСТАВКУ УКЛАЊАЊА РУШЕВИНА МИНИРАНИХ СРПСКИХ КУЋА

Ко је кривац за уништену 
српску имовину у Задру?
Повод за ово писмо јесте 

Ваша недавна одлука да 
наставите са уклањањем оста-
така минираних српских кућа 
и привредних објеката без са-
гласности њихових власника. 

Подсјећам Вас да је 2010. 
године тадашња Канцеларија 
(Уред) за људска права на че-
лу са господином Луком Ма-
ђерићем заузела став да се 
уклањање рушевина са при-
ватних посједа може спрово-
дити искључиво на темељу пи-
сане сагласности власника не-
кретнине на којој се рушеви-
на уклања. 

Свако поступање које не 
би укључивало давање писане 
сагласности власника довело 
би, према ставу тадашње Кан-
целарије за људска права, до 
нарушавања начела неповре-
дивости власништва. С дру-
ге стране, познато ми је да се 
позивате на законске одред-
бе према којим јавна власт 
има могућност интервен-
ције у приватно власништво 
ако пријети, између остало-
га, и опасност по здравље љу-
ди од зграда које су у рушев-
ном стању.

Желим да Вас подсјетим да 
је у Задру одмах након што је 
ХДЗ освојио власт маја 1990. 
године почео притисак на Ср-
бе путем телефонских при-
јетњи, малтретирања на ули-
ци и радном мјесту. Многи су 
били приморани да потпису-
ју понижавајуће изјаве о ло-
јалности, иако им ни то ни-
је помогло. Убрзо су почела 
премлаћивања, обиљежавање 
српских кућа и пуцање по њи-

ма. Веома брзо је постало ја-
сно да се не ради о појединач-
ним инцидентима појединаца 
и група него о осмишљеној 
политици државног терора. 

Врхунац обрачуна са Ср-
бима догодио се 2. маја 1991. 
године који, ће се памтити 
као Кристална ноћ. Форми-
рана је колона аутомобила у 
којима су били цивили нао-
ружани палицама, металним 
штанглама и чарапама пре-
ко главе. 

Узвикивали су усташке па-
роле и пријетње Србима да ће 
их клати. У Задар је дошло ви-
ше стотина људи са десетак 
аутобуса, који су такође били 
наоружани моткама и шипка-
ма. И они су пјевали усташке 
пјесме и узвикивали усташке 
пароле уперене против Срба. 
Руља је пљачкала и уништа-
вала стотине српских кућа и 
привредних објеката у цен-
тру Задра. 

Посебно треба истаћи да 
полиција није интервениса-
ла, већ је мирно посматрала 
поменути рушилачки поход. 

Велики број људи напустио је 
Задар већ наредног дана. 

Минирање српских кућа 
и привредних објеката наста-
вљено је током љета и јесени 
1991. године тако да су и од-
ласци Срба постали све уче-
сталији.  Многи Срби који су 
ипак одлучили да остану би-
ли су извођени из кућа или су 
купљени по улицама и веза-
них очију одвођени у цигла-
ну крај Нина, гдје су подвр-
гавани тортурама. У периоду 
1991–1993. године у Задру су 
убијена 34 Србина, од тога 15 
цивила а остало су припадни-
ци ЈНА. Крајњи циљ је био да 
се Србима пошаље порука да 
им нема живота у Задру.

Тражим од Вас да обуста-
вите уклањање рушевина ми-
нираних српских кућа и при-
вредних објеката без сагла-
сности њихових власника и 
док се не спроведе поступак 
прикупљања доказа и утвр-
ђивања починилаца терори-
стичких акција;

Тражим од Вас да јавно 
осудите терористичке акци-
је према Србима у Задру то-
ком 1991. и 1992. године, као 
и убиства и мучења Срба, и 
да се јавно заложите да се ка-
зне налогодавци и починиоци 
тих злочина, ако имате имало 
моралне одговорности према 
својим некадашњим суграђа-
нима српске националности;

Тражим од Вас да, као ути-
цајан члан владајуће Хрват-
ске демократске заједнице, 
покренете иницијативу да се 
обезбиједе законске могућно-
сти да власници минираних 
српских кућа и привредних 
објеката ван подручја ратних 
дјеловања у судском поступ-
ку остваре право на накнаду 
штете послије 25 година од 
трагичних догађаја;

Тражим од Вас да због гра-
ђана који су власници поме-
нутих некретнина, као и цје-
локупне јавности, одговори-
те на наводе из овога писма.

У БЕОГРАДУ,  11 .  МАРТ 2016. ГОДИНЕ 
ПРЕДСЈЕДНИК  

САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА
 МИОДРАГ ЛИНТА   

НИКО НИКАД НИЈЕ ОДГОВАРАО ЗА ПЉАЧКУ 
За уништене српске куће и привредне објекте и малтретирања 
Срба никада нико није одговарао. Жупанијски државни тужилац 
Иван Галовић је предмет о почињеном кривичном дјелу уништења 
и оштећења туђе имовине прослиједио 1992. године тадашњем 
Војном тужилаштву у Сплит које је послије десет година 2002. 
закључило наведени случај. То значи да за задарску кристалну 
ноћ када је 2. маја опљачкано и уништено на стотине српских 
кућа и приредних објеката, као и за минирања српске имовине 
у љето и јесен 1991. године нико није крив. Тадашњи шеф 
Кривичног одјељења Општинског суда у Задру Ђуро Кресовић 
наводи да је у ужем дијелу Задра порушено 470 кућа у власништву 
Срба према информацији коју му је дао покојни члан Комисије 
за попис срушених кућа Јосип Клобучар. Према мишљењима 
стручњака толики број срушених кућа могао је једино бити резултат 
осмишљене државне политике а не дјеловања појединаца и група.

ПОКУШАЈ ИЗБЈЕГАВАЊА КРИВИЧНЕ ОДГОВОРНОСТИ 

Наше је мишљење да прије уклањања рушевина минираних 
српских кућа и привредних објеката треба утврдити тко су били 
налогодавци и починиоци терористичких акција у Задру али и у 
низу других хрватских градова. Један од предуслова истражних 
радњи јесте да се трагови терористичких акција не смију уклањати. 
Процесуирањем одговорних за терористичке акције оштећени 
власници би стекли далеко веће шансе да добију накнаду штете. 
Горе наведене чињенице јасно указују да је главни мотив власти 
Града Задра да уклоне српске рушевине, не брига за јавно 
здравље грађана, већ покушај да се избјегне материјална и 
кривична одговорност за терористичке акције и пошаље порука да 
је Србима најбоље да се не враћају у свој завичај.

„
Обуставите уклањање 
рушевина минираних 
српских кућа без 
сагласности њихових 
власника и док се не 
спроведе поступак 
прикупљања доказа  
и утврђивања 
кривице

ПОГОРШАН ПОЛОЖАЈ СРБА У ХРВАТСКОЈ 
ЗБОГ ПОЛИТИКЕ ЛАЖНОГ ПОМИРЕЊА

10. 3. 2016. Предсједник 
Савеза Срба из региона 
Миодраг Линта поздра-
вља чињеницу да је Срп-
ско народно вијеће у За-
гребу објавило билтен са 
подацима о значајном по-
расту етнички мотивиса-
ног насиља, пријетњи и говора мржње усмјерених према 
преосталим Србима у Хрватској. Наиме, у 2014. години за-
биљежана су 82 а у 2015. години чак 189 случајева етнич-
ки мотивисаног насиља, пријетњи и говора мржње. Глав-
ни узрок ширењу антисрпства јесте отворени повратак Хр-
ватске демократске заједнице проусташкој политици свог 
првог предсједника Фрање Туђмана након уласка Хрватске 
у ЕУ 2013. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг 
Линта сматра да режим Бориса Тадића сноси велику одго-
ворност за садашњи погоршан положај преосталих Срба у 
Хрватској.  Режим Бориса Тадића је  за вријеме преговора 
Хрватске са Европском унијом о поглављу 23 „Правосуђе и 
људска права“  током 2010. и 2011. године одбио да подр-
жи захтјев преко 100 избјегличких удружења да званична 
Србија упозна Европски савјет, Европску комисију, Европ-
ски парламент, Савјет Европе, ОСЦЕ и европску јавност са 
неријешеним имовинским и  бројним другим проблемима 
стотина хиљада протјераних Срба. Режим Бориса Тадића је 
одлучио да подржи европски пут Хрватске преко леђа сво-
јих сународника са бесмисленим образложењем да ће Хр-
ватска послије уласка у Европску унију постати пријатељ 
Србије и рјешити проблеме протјераних Срба.  Нажалост, 
протјерани Срби  и српски повратници су знали да ће ХДЗ 
поново показати своје право лице  и вратити се својој по-
литци из деведесетих година чим Хрватска постане члан ЕУ. 

ПРОВОКАЦИЈЕ ОРЕШКОВИЋА И КАРАМАРКА 
ПОВОДОМ ПРЕДСТОЈЕЋЕ ПРЕСУДЕ ШЕШЕЉУ

18. 3. 2016. Предсједник 
Савеза Срба из региона 
Миодраг Линта најоштри-
је осуђује провокативне 
изјаве хрватског преми-
јера Тихомира Орешкови-
ћа и двојице његових пот-
предсједника, Томислава 
Карамарка и Боже Петро-
ва, чији је циљ уцјењивање Србије на путу европских ин-
теграција. Скандалозна је чињеница да Хрватска тражи од 
Србије да испоручи Војислава Шешеља Хашком трибуналу, 
гдје се очекује изрицање пресуде предсједнику Српске ра-
дикалне странке 31. марта ове године. Очигледно је да Хр-
ватска злупотребљава чланство у Европској унији јер по-
кушава да себе представи као жртву а Србију као агресора 
и злочиначку страну у грађанском рату 1991–1995. године.
Линта подсјећа Орешковића, Карамарка и Петрова да је 
главни кривац за рат на подручју бивше Југославије проу-
сташка политика режима Фрање Туђмана, чији је циљ био 
стварање хрватске државе без или са што мање Срба. Тај 
циљ могао се остварити само ратом, злочинима, отимањем, 
пљачком и паљењем српске имовине и етничким чишћењем 
српског становништва. Врхунско је лицемјерје да Хрватска 
себи даје за право да држи лекције Србији, а истовремено 
слави протјеривање 500.000 Срба из Крајине и хрватских 
градова, не врши ексхумацију српских жртава са познатих 
гробних мјеста, велича ратне злочинце и усташе сматра 
борцима за хрватску слободу против српског централизма. 

 
ХРВАТСКА ВОДИ ПОЛИТКУ УЦЈЕЊИВАЊА  
И ПОНИЖАВАЊА ПРЕМА СРБИЈИ

19. 3. 2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Лин-
та оцјењује перфидним саопштење Министарства спољних 
и европских послова Хрватске којим тобоже подржава напо-
ре Србије у приближавању Европској унији али за отварање 
поглавља 23 „Правосуђе и људска права„ тражи да Србија 
мора да испуни одређене услове. Међу тим условима су по-
штовање људских права, посебно мањинских тј. да обезбеди 
веће учешће Хрвата у Скупштини Србије, пуна сарадња са 
Хашким трибуналом тј. изручење Шешеља и реформа пра-
восуђа, која укључује укидање надлежности Србије за рат-
не злочине на подручју бивше Југославије.
Линта сматра да наведено саопштење још једном показу-
је да Хрватска не жели да са Србијом успостави искрене и 
партнерске односе већ води политику уцјењивања и пони-
жавања Србије. 
Врхунска је дрскост да Хрватска тражи од Србије поштова-
ње мањинских права а преостали Срби у Хрватској су, због 
дивљања присталица усташког покрета, постали најугро-
женија мањина у Европи и не могу да користе ћирилицу у 
јавном животу и поврате отету имовину. 
Врхунска је дрскост да Хрватска тражи од Србије да изру-
чи Шешеља Хашком трибуналу а тај исти суд је ослободио 
ратне злочинце Готовину и Маркача који су били дио удру-
женог злочиначког подухвата на челу са Туђманом с циљем 
протјеривања Срба.
 Врхунска је дрскост да Хрватска тражи од Србије да промје-
ни закон који јој омогућава да суди ратним злочинцима на 
простору бивше Југославије а истовремено отворено крши 
преузете обавезе о кажњавању свих одговорних за убиства 
српских цивила и заробљеника.

 » Пребиловци нису заборављени: Линта, Перуничић и Јахура



ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

 » Преносимо у цијелости отворено писмо Миодрага Линте које је  упутио Томиславу Карамарку 
поводом намјере Хрватске да одлаже нуклеарни отпад на подручју општине Двор на уни

Обраћам Вам се са за-
хтјевом да Влада Ре-
публике Хрватске пре-

дложи Хрватском сабору да 
из Програма просторног уре-
ђења брише Трговску гору 
код Двора на Уни  као потен-
цијално подручје на коме би 
се одлагао радиоактивни от-
пад из нуклеарке Кршко.  Још 
1999. године Трговска гора 
стављена је у Програм про-
сторног уређења Републике 
Хрватске као потенцијално 
мјесто за одлагање нуклера-
ног отпада. Као потенцијал-
на локација на Трговској гори 
наводи се стара касарна Чер-
кезовац, која се налази непо-
средно уз ријеку Уну. Већ 17 
година траје борба грађана 
путем петиција и јавних ра-
справа да се промијени на-
ведена неразумна и сулуда 
одлука. 

Сусједна Босна и Херце-
говина и њени стручњаци су, 
такође, против јер је угроже-
но осам општина са 230.000 
људи у сливу ријеке Уне. Са-
свим је очигледно да нема 
нити један објективан разлог 
да се нуклерани отпад одла-
же на Трговској гори, јер је 

локалитет Черкезовац ап-
солутно неповољан у геоло-
шком, хидролошком и сеи-
змичком смислу и зато што 
се налази непосредно уз за-
штићене природне вриједно-

сти еко зоне Натура 2000 и 
ријеке Уне. Евидентно је да 
се смјештајем радиоактивног 
отпада у објекат на локацији 
Черкезовац, који је на 850 м 
од границе са БиХ и  2 км од 
Новог Града грубо угрожава-
ју грађани РС.

Иако би одлагање нукле-
арног отпада требало бити 
државни пројект лишен по-
гледа кроз националну при-
зму, очигледно је да су са-
дашње активности око Дво-
ра и Трговске горе појача-
не због чињенице   да та-
мо живи значајан број срп-
ског становништва. Поред 
тога,   наведене активно-
сти се директно рефлекту-
ју преко државне границе 
и на српску општину Нови 
Град, која је у саставу Репу-
блике Српске.

Желим да Вас подсјетим 
да су посланици већинске и 
опозиционих странака у За-
ступничком дому Хрватскога 
сабора априла 1999. године, 
приликом усвајања Програ-
ма просторног уређења били 
готово једногласни у оцјени 
да треба искључити подруч-
је Мославачке горе као мо-
гућу локацију за одлагали-
ште радиоактивног отпада. 
Образложење је било да Мо-
славачка гора има врло ква-

литетне изворе питке воде, 
геолошко-сеизмички  није 
погодна локација, као и да 
су на њој  вриједни и зашти-
ћени локалитети. 

Важно је истаћи да исти 
разлози, у најмању руку, ва-
же и за Трговску гору, а она је 
ипак остала у Програму про-
сторног уређења као потен-
цијална локација за одлага-
ње нуклераног отпада.

Због свега наведеног тра-
жим од Вас да предузме-
те конкретне мјере да се из 
Програма просторног уређе-
ња Републике Хрватске ис-
кључи Трговска гора као по-
тенцијално мјесто за одла-
гање нуклеарног отпада, јер 
би то значило завршни чин 
протјеривања српског народа 
са тог подручја и угрожава-
ња здравља и животне среди-
не великог броја грађана РС. 

Тражим од Вас да због 
грађана настањених на том 
подручју, као и цјелокупне 
јавности, одговорите на на-
воде из овога писма..

У БЕОГРАДУ,  31. МАРТ 2016. ГОДИНЕ 
ПРЕДСЈЕДНИК САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

 МИОДРАГ ЛИНТА   

ПРОГРАМ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА ХРВАТСКЕ ПРОТЈЕРУЈЕ И ПРЕОСТАЛЕ СРБЕ СА ОВИХ ПРОСТОРА

Нуклеарни отпад пријети 
народу са обје стране Уне

УГРОЖАВАТЕ И ГРАЂАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И СРБИЈЕ 

Државни завод за радиолошку и нуклеарну безбједност из 
Загреба израдио је тзв. Стратегију за одлагање отпада у којој се 
не узима у обзир да је околина локације Черкезовац неповољна 
због сеизмичких активности, а посљедњи земљотрес на том 
подручју осјетио се и у Загребу. Такође, на том подручју постоји 
и значајан број извора питке воде који су од огромне важности 
на тај крај. Познато је да се становници мјеста која гравитирају 
Трговској гори претежно баве производњом здраве хране. 
Поставља се питање ко ће у случају градње нуклеарне депоније 
куповати пољопривредне производе из тих крајева? Наравно, 
нико. Такође, биће угрожена ријека Уна јер кроз локацију 
Черкезовац протиче поток, који се улива у ту ријеку. У случају 
цурења радијације, Уна ће тренутно бити контанимирана а са 
тог локалитета водом се снабдјевају општине Двор, Костајница 
и Нови Град у којима већину чине Срби. Такође, не треба 
заборавити да ће та контаминација ићи ријеком Савом према 
Србији чиме ће бити угрожени и њени грађани.

ИЗБОР ЛОКАЦИЈЕ

Јасно је као дан да одређене 
политичке структуре у 
Загребу имају за циљ да 
протјерају преостали дио 
српског народа са подручја 
Баније али и са подручја 
Републике Српске уз слив 
ријеке Уне одлагањем 
стотина тона нуклеарног 
отпада. Познато је да се у 
игри нашла 34 локалитета 
за одлагање радиоактивног 
отпада од којих су временом 
остала само четири тј. Папук, 
Псуњ, Мославачка гора и 
Трговска гора. Сиптоматично 
је да су временом отпале све 
локације осим Трговске горе.

„
Овим пројектом 
угрожено је и 
230.000 грађана БиХ 
који живе у сливу 
ријеке Уне

ЛИНТА И МИХАЈЛОВИЋ ПРЕД НОВИНАРИМА У СКУПШТИНИ СРБИЈЕ

Срби у Федерацији БиХ дискриминисани
Замјеник предсједника Од-

бора за дијаспору и Србе у 
региону Миодраг Линта при-
мио је у Скупштини Србије по-
сланика у Дому народа Парла-
мента Федерације БиХ из ре-
да Срба Славишу Михајлови-
ћа, родом из Дрвара, на тему 
положаја Срба у Федерацији 
БиХ. Линта и Mихаjловић су 
послије састанка рекли нови-
нарима да положаj Срба у Фе-
дерациjи БиХ ниjе добар jер их 
надлежне кантоналне и феде-
ралне власти дискриминишу 
и да jе дошло вријеме да се 
званичне институциjе Србиjе 
и Републике Српске jош ви-
ше укључе у њихову заштиту. 

Линта jе оцијенио да зва-
нично Сараjево стално говори 
о мутлиетичности, али да су у 
пракси у сваком кантону до-
минантни или Бошњаци или 
Хрвати а Срби обесправљени 
и без механизама за заштите 
свoја национална и друга пра-
ва. Oн jе пренио да jе са Mиха-
jловићем разговарао о мјера-
ма и активностима с циљем да 

се заустави процес нестаjања 
Срба са тих подручjа, посеб-
но у четири општине гдје Ср-
би чине већину – Дрвар, Гла-
моч, Грахово и Босански Пе-
тровац. Линта jе додао да се 
са Mихаjловићем, такође, са-
гласио да jе потребно да Ср-
биjа именуjе директора Kон-
зуларне канцелариjе у Дрва-
ру, подсјећаjући да jе одлука 
о томе донијета прије неко-
лико година. Поред тога, било 
би значаjно да Србиjа помог-

не регионалне проjекте коjи 
имаjу капитални значаj за Ср-
бе на том подручjу, као што jе 
изградња регионалне болнице 
у Дрвару, сматра Линта. Oн jе 
као посебно значаjно издвоjио 
инициjативу за оснивање за-
jеднице српских општина по 
узору на европске стандарде 
и белгијски модел, гдје већи-
на у локалноj самоуправи, иа-
ко мањина у том ентитету, мо-
же да формира своjе заjедни-
цу, коjа би имала надлежности 

као што су образовање, култу-
ра, заштита животне средине, 
управљање природним ресур-
сима и др. Линта је подржао 
инициjативу да се сазове ме-
ђународна донаторска конфе-
ренциjа с циљем прикупљања 
средстава за економски развоj 
тог подручjа. 

Mихаjловић jе истакао да 
jе са Линтом разговарао да 
се што адекватниjе и боље 
заштите Срби у Федераци-
jи БиХ, гдје jе, како jе рекао, 
стање алармантно. „Oд кон-
ститутивног народа сведени 
смо на мањину коjа jе изгуби-
ла сва права народа”, рекао 
jе Mихаjловић. Oн jе истакао 
да jе, за будућност Срба у ре-
гиону и Федерациjи БиХ, ве-
ома важан диjалог како да се 
званичне инстутуциjе Србиjе 
ставе у функциjу заштите Ср-
ба коjи живе на том подручју. 
„Спас jедино можемо очеки-
вати уз званичниjе и квали-
тетниjе укључивање званич-
них инстиуциjе Србиjе и Срп-
ске”, рекао jе Mихаjловић.

ЛИЦЕМЈЕРНО ПОНАШАЊЕ ХРВАТСКИХ 
ЗВАНИЧНИКА ПРЕМА СРБИЈИ

20. 3. 2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг 
Линта оцјењује лицемјерним изјаве хрватских званични-
ка да Хрватска подржава европске интеграције Србије али 
да тражи да свака земља која жели да постане чланица ЕУ 
мора да испуни све критеријуме. Хрватска нема никакво 
право да било шта тражи од Србије јер је она једина држа-
ва Европске уније у којој се системски крше људска права 
стотина хиљада грађана. Хрватска је држава у којој се Ср-
бима отима пољопривредно и грађевинско земљиште, ку-
ће, станови, уклањају рушевине минираних кућа и локала 
без новчане накнаде, не исплаћују заостале пензије и де-
визна штедња, не призна радни стаж и право на дионице.
Линта сматра да је захтјев Хрватске да Србија укине  надле-
жност за ратне злочине на подручју бивше Југославије ап-
солутно неоправдан. Принцип универзалне надлежности 
за ратне злочине прихватила је и међународна заједница. 
Неколико држава водило је поступке за тешка кршења ме-
ђународног права против држављана бивше Југославије по 
принципу пуне универзалне надлежности. Суђења за рат-
не злочине су цивилизацијска тековина и нису власништво 
било које државе, па ни Хрватске. Пошто у Хрватској не по-
стоји воља да се суди починиоцима злочина над српским 
цивилима и заробљеницима Србија има цивилизацијску 
обавезу да помогне Хрватској да не остане једина држава 
Европске уније у којој су ратни злочинци слободно шећу и 
још се славе као хероји.

 
ХРВАТСКЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ ИМАЈУ 
НЕПРИЈАТЕЉСКИ СТАВ ПРЕМА СРБИЈИ

23. 3. 2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг 
Линта сматра нетачном тврдњу хрватског министра спољних 
послова Мире Ковача да Хрватска са Србијом жели да има 
пријатељске и партнерске односе. Већина хрватских поли-
тичких странака има непријатељски став према Србији и он 
ће се испољавати све више како се Србија буде приближа-
вала Европској унији тако што ће постављати нове захтјеве. 
Један од доказа јесте чињеница да Хрватска у Европском 
парламенту има своју делегацију која иницира резолуције 
против Србије или покушава кроз извјештаје о напретку Ср-
бије према Европској унији да условљљава Србију.
Линта сматра нетачном изјаву хрватског министра спољних 
послова Мире Ковача да је Хрватска спровела реформе и да 
ће то захтјевати од Србије. Јасно је кô дан да Хрватска није 
учинила никакав помак у области суђења за ратне злочине 
и говора мржње према српској националној заједници, као 
и поштовања људских и националних права Срба. Хрватско 
правосуђе је етнички мотивисано јер се не процесуирају на-
логодавци и починиоци ратних злочина над српским цивли-
ма и заробљеницима нити лица која шире мржњу и подстичу 
на насиље према преосталим Србима у Хрватској. Поред то-
га, Хрватска није вратила у свој правни систем одредбу којом 
би обавезала државу да исплати накнаду штете за уништену 
српску имовину у терористичким акцијама у низу хрватских 
градова током рата. Трагична је чињенеица да Хрватска 14 
година упорно одбија да примјени Уставни закон о прави-
ма националних мањина из 2002. године који гарантује за-
пошљавање Срба у јавном сектору и равноправну употребу 
ћирилице и српског језика.
 
 
ЛИНТА ОСУДИО  ИЗЕТБЕГОВИЋЕВУ НАЈАВУ   
РЕВИЗИЈЕ ПОСТУПКА ПРОТИВ СРБИЈЕ

29. 3. 2016. Предсједник 
Савеза Срба из регио-
на Миодраг Линта најо-
штрије осуђује најаву Ба-
кира Изетбеговића да ће 
БиХ покренути ревизију 
поступка против Србије за 
геноцид. Очигледно је да 
Бакир Изетбеговић наста-
вља ратну политку свог оца Алије који је највећи кривац за 
рат и огромне жртве и разарања које је он собом донио јер 
се залагао за стварање муслиманске Босне и Херцеговине. 
Бакир Изетбеговић наведеном изјавом шаље поруку да му 
није стало до помирења и да даље инсистира на лажној и 
бесмисленој тези да су Срби злочинци и Бошљаци жртве.
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта позива 
Бакира Изетбеговића да одустане од ратне политике чији је 
циљ рушење Републике Српске, негирање српских жртва и 
слављење злочинаца из реда властитог народа као херо-
ја. Србија на челу са премијером Александром Вучићем је 
гарант мира и стабилности у региону и неће дозволити да 
неодговорна и авантуристичка политика Бакира Изетбего-
вића доведе до нових сукоба и насиља.

 » Гдје ће завршити радиоактивни отпад из  нуклеарне електране  Кршко

 » Миодраг Линта и Славиша Михајловић
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Први прави српски науч-
ник, у модерном смислу 

те ријечи, био је Руђер Бо-
шковић, рођен 1711. годи-
не у селу Орахов До, пет ки-
лометара удаљеном од Зава-
ле у Попову пољу (Источна 
Херцеговина). Врхунске на-
учне резултате постигао је из 
области математике, физи-
ке, астрономије и геодезије, 
а успјешно се бавио и фило-
зофијом, теологијом и пси-
хологијом. 

Преци Руђера Бошковића 
су Ровчани са црногорских 
Брда, велико српско племе 
које као крсну славу слави 
Светог Луку и насељава пла-
нински простор између Ник-
шића, Подгорице и Колаши-
на. У вријеме првобитне срп-
ске државе Ровца су била у 
саставу жупе Мораче и та-
мо су Срби, доселивши се на 
Балкан, затекли мали број 
Влаха, који су у народној тра-
дицији оставили помене као 
род Мацуре. Врло брзо су по-
србљени од стране српског 
племена Лужана, који су се 
у Ровца помјерали из зетске 
равнице.  И поред тога, ро-
вачка област је због сурових 
географских услова била вр-
ло слабо насељена, а укључе-
на у жупу Морачу, предста-
вљали је једну од десет жупа 
Подгорја, о коме пише Бар-
ски родослов. 

РОВЧАНИ У ПОПОВОМ ПОЉУ
У петнаестом вијеку ту се 

насељавају Никшићи, о чи-
јој историји свједочи само 
народно предање, с обзиром 
да не постоје никакви писани 
трагови. Изоловани од глав-
них стратешких путева, уви-
јек орни да учествују у рато-
вима и бунама, а лишени као 
сточари великих пореских 
обавеза, Ровчани су се убр-
зано размножавали, а међу 
њима су Срезојевићи били 
највеће братство. Четврти Го-
јаков син Срезоје имао је че-
тири сина — Радоњу, Радича, 
Луку и Вукашина. Кнез Ива-
ниш Радоњин Срезојевић се 
почетком седамнаестог ви-
јека налазио на челу цијелог 
ровачког племена. Али, та-
да долази и до масовног исе-
љавања, највише Срезојеви-
ћа, али и Булатовића, Влахо-

вића и Шћепановића. „Пре-
ко Никшића Ровчани се се-
ле у Попово као и у околину 
Стоца, Чапљине и Мостара. 
У Попову су се рано насели-
ли Шћепановићи — Бошко-
вићи, названи тако по Бошку 
Стошкову Шћепановићу. Је-
дан дио тих Бошковића исе-
лио се почетком 17. вијека 
преко Колашина у Затарје, 
а Бошковићи у Попову насе-
лили су се у Ораховом Долу 
близу манастира Завале, ода-
кле су се доцније расељавали, 
највише у околину Стоца, у 
Дубравама, гдје их данас има 
око 70 домаћинстава. 

Они Бошковићи у Орахо-
ву Долу доцније су покатоли-
чени и назвали се Кристићи-
ма, док су се други Бошко-
вићи назвали Томичићи. Је-
дан од тих Бошковића, Нико-
ла Матијашев, преселио се у 

Дубровник у другој половини 
16. вијека, гдје се бавио трго-
вином. Његов је син научник 
свјетског гласа Руђер Бошко-
вић. Отац Николин звао се 
Матијаш и живио је у Ора-
хову Долу у Попову, што се 
види из одобрења о Николи-
ну вјенчању које му даје ота-
ц.”(стр. 302.) 

Академик Миленко Фи-
липовић и истакнути истра-
живач Љубо Мићевић уста-
новили су да је у вријеме по-
католичавања Бошковића у 
Орахову Долу Руђеров отац 
Никола отишао у Дубровник 
као православни (стр. 303.) 
Неприхватајући покатоли-
чавање дио Бошковића, ко-
ји су се назвали Шешељи и 
Милићи, одселили су у Вели-
чане. Иако су одатле ускоро 
Шешељи одселили у До, дио 
Величана и данас се назива 
Шешељевина. Пошто су се 
Бошковићи у Попово Поље 
преселили почетком седам-
наестог вијека, та велика се-
оба посљедица је неуспјеле 
српске буне против Турака 
с краја шеснаестог века, коју 
је предводио никшићки вој-
вода Грдан.  

ФРАНЦУСКО ДРЖАВЉАНСТВО
Сина Руђера, кад је навр-

шио петнаест година, отац је 
послао у Рим на школовање 
у Колегијум романум. Већ 
1736. објавио је своју доктор-
ску дисертацију О Сунчевим 
пјегама. Његови радови из 
математике, физике и астро-
номије привлачили су све ве-
ћу пажњу научних кругова. 
Иако је био принуђен да се 
закалуђери у оквиру језуит-
ског реда, Бошковић се исти-
цао својом слободоумношћу. 
Кад је већ увелико скинуо мо-
нашку одежду и дистанцирао 
се од пропалог језуитског ре-
да, Бошковић се трајно на-
станио у Паризу 1774. годи-
не и стекао акт о натурализа-
цији, племићки официрски 
статус, сам се проглашујући 
за „властелина од Луке”, сје-
ћајући се да му је породица 
као православна славила кр-
сну славу Светог Луку. Фран-
цуско држављанство ријеши-
ло је све финансијске пробле-
ме Руђеру Бошковићу, али он 
тада заоштрава многе науч-
не полемике, а изложен је и 
сујети осветољубивих колега 
који све могу лако поднијети 
осим туђег успјеха.

ПОРЕКЛО.РС

ЗАПИСИ ИЗ ЦРКВЕНИХ КЊИГА XIX ВИЈЕКА У ДАЛМАЦИЈИ

Знате ли које су српске породице  
живјеле у Плавном и Радљевцу?
Историографска дјела у ко-

јима се помињу конкрет-
ни људи и њихова имена у 
одређеном времену и просто-
ру нису честа у нашем народу. 
Обично се пишу и објављују 
уопштени радови, који поми-
њу историјске догађаје, поне-
ки географски појам односно 
топоним и значајне поједин-
це чије је име остало забиље-
жено у архивским подацима. 

Имена обичних људи ве-
ома ријетко се могу прона-
ћи објављена у историограф-
ским радовима, али је њи-
хово објављивање од огро-
мног значаја за историју по-
јединих насеља и породич-
не историје презимена ко-
ја обитавају у тим мјестима. 
Матичне књиге Српске пра-
вославне цркве и њених па-
рохија су веома драгоцјен 
историјски извор за истори-
ју  српскога народа  током 
18. и 19. вијека, посебно у 
западним крајевима, гдје је 
српски народ био изложен 
разним облицима директне 
или индиректне асимилације 
и физичког нестанка.  

НАСЕЉЕ ПЛАВНО
Насеље Плавно налази се 

око 15 километара сјевероза-
падно од Книна. Површина 
цијелог насеља  износи чак 63 
км2, док је површина поља не-
гдје око 8-10 км2. Садашњим 
становништвом ово мјесто је 
насељено маја 1692. године са 
70 породица из Санице (Са-
ничке жупе) предвођених кне-
зом Павлом Ђурићем. Укупан 
број становника је вјероватно 
био између 700 и 800, али је 
могао бити и знатно већи (чак 
до 1.400 лица). 

У вријеме прије тога насе-
љавања знамо да је у Плав-
ну 1540. године пописано 71 
кућа. Десет година касније 
(1550. г) у Плавну је пописа-
но 42 куће. Прије поменутог 
досељавања постоји још један 
податак да 1636. године у ње-
му живи 500 православних 
становника, што је око 50 
кућа. У вријеме након на-

сељавања имамо податак да 
се  децембра 1694. г у Плавну 
помиње више од 50 породица.

Турски попис нахије Плав-
но 1702. године налази 70 ку-
ћа, од чега 8 кућа Ђурића, 4 
куће Бурсаћа, 3 куће Драги-
шића и 1 кућу Грубора. Годи-
не 1830. Плавно има 1.644 ста-
новника, у 244 куће, док Ра-
дљевац има 399 становника 
у 67 кућа.

1840. године парохија 
Плавно је имала 1.757 ста-
новника. Чиниле су је Плав-
но и Радљевац. 

У вријеме на које се одно-
се ове матичне књиге Плавно 
има око 1.550–1.600 становни-
ка (парохија Плавно Радљевац 
укупно има око 1.760 станов-
ника, Радљевац је у односу на 
Плавно 15–20%).

У то вријеме парохија 
Плавно је у саставу Епархије 
далматинске са сједиштем у 
Шибенику. Епископи (влади-
ке) у то вријеме су јеротеј Му-
тибарић (1843–1853. г) и Сте-
фан Кнежевић (1853–1890. г).

ДОСТУПНЕ МАТИЧНЕ КЊИГЕ
Прича о матичним књи-

гама Плавна, нажалост, нема 
много детаља. Монографија 
Плавно објављена 2008. годи-
не децидно каже да су августа 
1995. године у вријеме акције 
Олуја нестале вијековима ста-
ре матичне књиге Плавна. Раз-
говор са посљедњим парохом 
Плавна, оцем Крстом Макси-
ћем, упућивао је да су матич-
не књиге за период прије 1914. 
године да негдје постоје, али 
да их он лично никада није ви-
дио. Једине доступне матич-
не књиге Парохије плавањске 
(обухватала Плавно и Радље-
вац) које се односе на период 
прије Првог свјетског рата, а 
до којих је аутор успио доћи су 

матичне књиге умрлих  за пе-
риод 1845–1859. године.

У питању је једна матична 
књига под насловом Матица 
умрлих православне плавањске  
парохије од 10. 8.1 845. године 
до 20. 2. / 4. 3. 1859. године. 
Она се у оригиналу налази-
ла у Државном архиву у Ши-
бенику, ул. Велимира Шкор-
пика 5, али је дигитализација 
обављена у Државном архиву 
у Загребу. Књига има корице 
и 69 дуплих страна на којима 
се налазе уписи.

На свакој страни је по 6 
уписа умрлих особа, тако да 
има око 413 уписа. Образац 
у који се уписују подаци је на 
италијанском језику, а пода-
ци су: редни број уписа, име 
и пол особе, старост, социјал-
ни статус, мјесто рођења и жи-
вота, имена родитеља, датум и 
мјесто смрти, датум и мјесто 
сахране, узрок смрти.

Интересантно је да је ко-
ришћено писмо за уписе на 
највећем броју страница би-
ла латиница, мада су уписе 
вршили православни парохи-
јални свештеници. То говори 
о снажном притиску тадашње 
културне, вјерске и државне 
политике Аустрије на особе-
ности „мањинских” односно 
нењемачких народа.

Подаци изнијети у овоме 
раду се односе на период када 
је највећи број  исељеника из 
Плавна већ отишао пут Кал-
дрме, Тишковца и Трубара на 
Тромеђи, пут Попине, Мази-
на, Брувна, Грачаца, Павловца 
у Лици, и  Голубинаца и Крње-
шеваца у Срему, као и бројних 
других насеља која су секун-
дарно насељена из ових поме-
нутих насеља.  То значи да су 
особе које ће се овдје поменути 
преци становника Плавна у 20. 
вијеку, као и свих њихових по-
томака исељеника у 20. вијеку 
(Шабац, Мајур, Ириг, Рума, Ба-
тајница, Апатин, Трешњевац). 

Шта још сазнајемо из 
ове матичне књиге?  Сазна-

јемо имена двојице паро-
хијалних свештеника за 
ову парохију за које до 
сада нисмо знали. То су 
Герасим Алавања, ко-
ји води уписе од 1. 7. 
1854. г до 2/14. 1.1859. 
г.  За свештеника Гера-

сима Алавању упис од 
1/13. 1. 1858. године (смрт 

сина Светислава старог јед-
ну годину и два мјесеца) да-

је податке и о његовој поро-
дици, о имену супруге Еле-
не Кончаревић, која потиче 
из  буковичке породице, ко-
ја је дала и епископа далма-
тинског из средине 18. вијека 
Симеона Кончаревића.

Други свештеник је Анто-
нио Мацура, који постаје па-
рох од 4/18. 1. 1859.године. 
Његов син Милан, рођен 1861. 
године у Плавну, уписује Бого-
словију у Задру 1877. године.

Из уписа сазнајемо и за 
посјету, односно „визитаци-
ју” парохији од стране ново-
именованог епископа, влади-
ке Стефана Кнежевића. Овај 
владика, један од најважнијих 
далматинских епископа и је-
дан од најзаслужнијих за очу-
вање српског народа за ври-
јеме аустријског управљања 
Далмацијом, посјетио је Плав-
но 19. 7. 1855. године и потпи-
сао се у књигу. Гроб владике 
Кнежевића налази се у мана-
стиру Крка. 
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РУЂЕР БОШКОВИЋ

Властелин  
од Луке

ФРАНЦУСКИ И ЕНГЛЕСКИ АКАДЕМИК

Утемељивач је физикалне једноставне атомистике, а у свом 
капиталном дјелу Теорији природне филозофије објединио је 
њутновске принципе гравитације, кохезије и ферментације у 
јединствен принцип, изградио закон сила, битно унаприједио 
сферну геометрију, бавио се механиком, геофизиком, оптиком, 
геодезијом, хидрологијом, археологијом, али и поезијом. Прочуо 
се и по свом геометријском методу бесконачно малих величина, 
а у геодезији теоријом инструмената и теоријом грешака. 
У неколико наврата повјераване су му важне дипломатске 
везе, успоставио је врло присне везе са француским 
енциклопедистима, а убрзо је Руђер Бошковић постао и 
француски и британски академик. 
Године 1760. Бошковић се, уз све почасти које су му исказиване 
као славном научнику, „много кретао у друштву дипломата”. 
Био је ту и руски посланик Галицин. Бошковић и Галицин 
установише да су „исте народности”и да говоре „два дијалекта 
нашега заједничкога језика.”(Агата Трухелка: Руђер Јосип 
Бошковић, Хрватско природословно друштво, Загреб 1957, стр. 64.)

 » Рођен је у селу Орахов До,  
свега пет километара 
удаљеног од манастира 
Завала у Херцеговини

ОТАЦ НИКОЛА ОПИСИВАО СТАРОРАШКЕ МАНАСТИРЕ

Што се тиче Руђеровог оца Николе „зна се да се доселио из 
Орахова Дола у другој половини 17. вијека, гдје је ступио у 
службу Рада Глеђовића, који га је послао у Нови Пазар, гдје 
се налазила јака дубровачка насеобина. Ту је стекао нешто 
имовине, вратио се у Дубровник и оженио кћерком дубровачког 
трговца Баје Бетере, Талијана поријеклом, са којим је имао 
осморо ђеце: пет синова (најмлађи Руђер) и три кћери (најмлађа, 
Аница, имала је пјесничког дара и са Руђером се дописивала 
док је год био жив)… Под старе дане Никола је биљежио своја 
Старорашка сјећања у којима описује чувене српске манастире: 
Сопоћане и Ђурђеве Ступове код Новог Пазара, Студеницу, 
Патријаршију, Дечане, Тројицу код Пљеваља и др, по чему се 
јасно види његово поријекло.”(стр. 304.)

ЛУЧИНДАН

„Професор Даринка 
Зечевић (антропогеограф, 
радила у САНУ, умрла 
1970. године) забиљежила 
је предање сачувано у 
Ровцима о пресељавању 
Ровчана у Попово прије 
350 година, од којих потиче 
Руђер Бошковић, и о 
истовременом пресељавању 
у Ибарски Колашин 
(Саопштење професора 
Бранислава Недељковића). 
Отуда су многи родови у 
Попову славили Лучиндан, 
крсну славу Ровчана: 
Бошковићи, Иванишевићи, 
Љепаве, Батинићи, 
Шешељи, Милићи и 
др.”(стр. 304.)

ПРЕЗИМЕНА КОЈА СЕ ЈАВЉАЈУ У МАТИЧНИМ КЊИГАМА
У овој матичној књизи појављују се сљедећа 44 плавањских  
презимена: Родић, Торбица, Мунимагарац, Цвијановић, Ђурић, 
Шимић, Русић, Грмуша, Карановић, Грубор, Петровић, Курајица, 
Двокић, Перић, Јовичић, Јанкелић, Дубајић, Вундук, Алфиревић, 
Бјелинић, Ђумић, Новаковић, Камбер, Савић, Старчевић, 
Вукобрат, Кривошија, Драгишић, Зарач, Лалић, Шево, Бурсаћ, 
Кантар, Пајић, Сакан (Шакан),  Јапалак, Опачић, Асан, Абаз, 
Бојанић, Керкез, Чупковић, Маринковић, Оруч.
Осим њих јављају и нека рјеђа презимена: Драгаш, Дух, 
Вујасиновић, Крнета, Шуша, Грубић, Кнежевић, Королија, 
Мајсторовић, Каблар.  Од радљевачких презимена најзначајнија 
су: Тинтор, Стојаковић, Добријевић, Новковић, Маркелић. За све 
податке важи да су датуми дати по старом календару, који се од 
садашњег разликује за 13 дана. Код сваког презимена ће бити 
дат податак о броју брачних парова и укупном броју појединаца 
који носе то презиме. У загради је дат умањен број због женских 
особа које су промијениле презиме у току живота.

1757
становника имала је  

парохија Плавно  
1840. године, а  

састојала  се од Плавног  
и Радљевца 
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КУД Ћирило и Методије Бусије
КУД Ћирило и Методи-

је настало је јануара 
2011. године на Бусијама, 
иначе највећем избјеглич-
ком насељу у Србији, са же-
љом да се од заборава сачу-
вају игре и пјесме бивших 
крајева становника Бусија. 
КУД броји преко 120 игра-
ча подијељених у 3 групе и 
то: школу фолклора за нај-

млађе до десете година, за-
тим старију дјечију групу 
до петнаесте године и из-
вођачки ансамбл од игра-
ча преко петнаест година. 
КУД Ћирило и Методије је 
најбројније КУД избјеглич-
ке популације. 

-
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-
-
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-
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КУД Благоје Паровић из Гајдобре

КУД Благоје Паровић из Гај-
добре основан је 1968. го-

дине са циљем очувања на-
родне традиције Срба коло-
нистa, који су послије рата 
доселили из свих простора 
источне Херцеговине! 

Све до краја осамдесетих 
година Благоје Паровић пред-
ставља само игре и обичаје 
Херцеговине, а почетком де-
ведесетих на свој репертоар 
игара уврштавамо и игре из 
осталих крајева бивше Југо-
славије!

Од оснивања, па до данас, 
КУД Благоје Паровић увијек 
ставља акценат на његовање 
искључиво изворног начина 
извођења херцеговачке тра-
диције! 

Слободно се можемо по-
хвалити и чињеницом да смо 
јединствено друштво које ра-
ди искључиво на изворности, 
јер сва друга друштва која 
имају у свом извођачком 

програму игре из Херцего-
вине изводе их стилизовано! 
Такође, можемо се похвали-
ти и  оргиналном народном 
ношњом из Херцеговине. 

КУД Благоје Паровић по-
ред игара и пјесама се бави и 
сакупљањем народне ношње 
из свих крајева Херцеговине, 
тако да посједујемо неке ди-
јелове ношње који датирају 
од краја 19. и до прве поло-
вине 20. вијека.

КУД Благоје Паровић тре-
нутно броји око 90 чланова 
у двије секције и три старо-
сне групе.

Најзначајнији резултати 
које је КУД Благоје Паровић 
остварио и са чиме се поно-
симо су:

Пласман на републичко 
такмичење у Тополи и осва-
јање 2. мјеста 2011. године

Такмичење у емисији 
Шљивик, која се реализује 
на националној телевизији 

РТС1 и освајање 1. мјеста у 
категорији изворно пјевање, 
чиме смо и понијели титулу 
чувара народне баштине за 
2012. годину.

Побједа на Великогоспо-
јинском сабору фолклора 
у категорији „најизворнија 
игра” и прво мјесто за нај-
оргиналнију народну ношњу 
2013 године.

Вишегодишњи пласман 
на покрајинско такмичење 
у Бачкој Тополи  и освајање 
значајних резултата на ово-
ме такмичењу.

Благоје Паровић наставља 
и даље да се бави његовањем 
српских игара, али првен-
ствено нам је важно да обо-
гаћујемо како игру и пјесму, 
тако и ношњу Херцеговине, 
јер је то наша лична карта и 
само са таквим начином ра-
да ми себе можемо назвати 
потомцима Срба колонистa 
из Херцеговине.

Удружење Срба из Херцеговине, Нови СадКрајишки вишебој-Банатско Велико Село
Главни циљ Удружења је 

очување и његовање оби-
чаја и традиције народа ро-
дом и поријеклом из Краји-
не кроз организовање спорт-
ских такмичења у традици-
оналним спортовима. Удру-
жење, које је основано у очи 
Светог Архангела Михаила 
2010, иза себе има организо-
вано шест екипних такмиче-
ња на тзв. Крајишком више-
боју, на коме су се надметале 
екипе из цијеле Србије и ре-
гиона, у 12 традиционалних 
дисциплина: камена с раме-
на, скок у даљ из мјеста, скок 
у вис из мјеста, обарање руке, 
превлачење кличка, ходање 
по брвну, пењање уз стожи-
ну, борба на брвну,  ношење 
џакова, Крајишки полигон, 
надвлачење конопом. 

Такмичење се одвија по 
систему сакупљања бодова 
помоћу којих добијамо по-
бједнике у појединачним ди-
сциплинама, а збиром бодо-
ва и побједнике у укупном 
пласману. 

Такмичење се одржава 
сваке године крајем јула мје-

сеца поводом прославе да-
на села, у централном пар-
ку крај завичајне куће, гдје је 
намјенски оспособљен поли-
гона назван Крајишка арена, 
гдје и сами амбијент и Зави-
чајна кућа, уз пјесму, одају 
осјећај краја из којег су нам 
корјени и поријекло. Тај дан 
сматра се једном врстом пра-
зника, па такмичење пропра-
ти пар хиљада посматрача, 
који бодре своје такмичаре 
и екипе који су ових година 
долазили из Кикинде, Новог 
Сада, Београда, Ужица, Бо-
санског Петровца, Руме, Вој-
воде Степе, Нових Козараца, 
Пригревице, Банатског Вели-
ког Села... Са поносом мо-
жемо казати да су кроз на-
ша такмичења прошли мно-
ги такмичари, остварујући 
завидне резултате, како код 
нас тако и на домаћој и свјет-
ској спортској сцени! Олим-
пијци, балкански и европски 
прваци, у одређеним спорто-
вима, државни шампиони и 
вицешампиони... 

Сам њихов долазак и име-
на која улазе и у историју на-

ших такмичења знак су коли-
ки значај има ово наше так-
мичење, које већ полако пре-
раста у бренд овога мјеста, а 
чему претходи доста труда, 
залагања и улагања. 

У сарадњи са Коалицијом 
избјеглих и прогнаних у реги-
ону протекле године и њи-
хову велику подршку по пр-
ви пут смо организовали и 
Крајишки вишебој у Бусија-
ма поводом свјетског дана 
избјеглица у оквиру „краји-
шког откоса". Од хуманитар-
них акција издвајамо актив-
ност у којој смо од сопстве-
них средстава прикупљених 
од донатора и спонзора ку-
повали дрва за огрјев и ди-
јелили социјално угрожени-
ма у мјесту, као и учешће у 
сакупљању хуманитарне по-
моћи које је имало велику 
улогу Удружење Петровча-
на у Новом Саду, а поводом 
сакупљања средстава за по-
моћ поплављеном подручју 
у Републици Српској. За на-
редни период УГ Крајишки 
вишебој покушава да уложи 
још доста тога што би узди-
гло ово удружење са циљем 
очувања и његовања обичаја 
и културе нашег народа. Јед-
на од идеја је и подизање би-
сте Крајишника како баца ка-
мен, која би симболизовала 
не само наше удружење него 
и историју и културу једног 
народа. Биста би била висине 
три и по метра, тежине око 
двије тоне, била би поставље-
на на подлози висине три ме-
тра и постављена у простору 
крај завичајне куће. 

Удружење Срба из Херце-
говине, њихових потома-

ка и пријатеља са сједиштем 
у Новом Саду, основано је 
1991. године, на самом по-
четку ратних збивања у Хер-
цеговини, да свим располо-
живим средствима помогне 
очувању наше Херцеговине 
и њене слободе, а по угледу 
на наше претке из протеклих 
вијекова. Не треба заборави-
ти да нас је и војвођански на-
род братски подржао  и  при-
дружио нам се у акцији при-
купљања помоћи борцима и 
народу Херцеговине.

Током ратних година у 
Удружењу је било и драматич-
них и тешких дана. Послато 
је укупно 270 разних пошиљ-
ки. Шта је све у тим пошиљка-
ма било, у Херцеговини је до-
бро упамћено. У једној прили-
ци вакцине против бјеснила, 
у другој апарат за глуве или 
протеза за рањенике... Посеб-
ну бригу Удружење је водило 
о избјеглицама. 

По окончању ратних зби-
вања, нашли смо простора за 
своје активности у издавач-
кој дјелатности, штампају-
ћи књиге од значаја за на-
шу културу уопште. До сада 
смо објавили књиге: Херцего-
вина Неђа Попаре, Устанак 
под Луком Вукаловићем Ду-
шана Берића, Помађаривање 
народа у вријеме Аустроугар-
ске (репринт издање), Херце-
говачка рапсодија (О устан-
цима у  Херцеговини против 
Турака 1852–1878), Принцип 
(о Младој Босни), Не убијте 
гласника (о усташко-хрват-

ском геноциду над Србима, 
Јеврејима и Ромима у исто-
ријском раздобљу од неколи-
ко вијекова) аутора Радована 
Ждрала, Пасош за небо Божи-
дара Глоговца. Овим примје-
рима издавачке делатности, 
Удружење се усмјерило на 
послове од општег и култур-
ног и друштвеног значаја, чи-
ме смо текли статус култур-
не институције на плану из-
давачке дјелатности. 

Прије пет година Удруже-
ње је успоставило нову уну-
трашњу организацију, у не-
ку руку се децентрализова-
ло и проширило обим актив-
ности. Данас, наш Извршни 
одбор броји једанаест члано-
ва, стручњака у својим обла-
стима. Такав извршни одбор 
формиран је из једностав-
ног разлога: да би се нашли 
нови, потребама и времену 
примјеренији садржај рада. 
Формирали смо 13 комиси-
ја. Очекивано, на првом мје-
сту је Комисија за његовање 
традиције, обичаја и култу-

ре и Комисија за издавачку 
дјелатност. Такође, са вели-
ким амбицијама формира-
на је и Комисија за сарад-
њу привредника из Војводи-
не и привредника из Херце-
говине.

Наравно, све то је узалуд 
ако се акције завршавају у 
средњој и старијој генераци-
ји. Отуда су врата Удружења 
најшире отворена за младе. 

Традиционално органи-
зујемо прославу Српске но-
ве године, са богатим кул-
турно-умјетничким програ-
мом. Тада се на једном мје-
сту окупи безмало пет сто-
тина Херцеговаца, што са 
ових простора, што из Хер-
цеговине. 

Наше Удружење се данас 
труди  да бар постави путо-
казе како путеви нашег рода 
не би зарасли у овом времену 
кад се многи мостови руше и 
друмови преоравају.

КОНТАКТ: РАДНИЧКА 49, НОВИ САД  
TЕЛЕФОН: 021 6619 322 
WWW.HERCEGOVCI.RS

 » Херцеговци већ четврта вијека у Новом Саду заједно дочекују Српску Нову годину
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Након пола вијека мермер на 
гробу сликара Јована Бијелића
У Алеји народних херо-

ја на Новом гробљу у 
Београду откривен је 

надгробни споменик вели-
ком српском и југословен-
ском сликару, академику Јо-
вану Бијелићу. Tако je на до-
стојан начин обиљежено 130 
година од рођења знамени-
тог сликара. Подизање над-
гробног споменика иници-
рало је Завичајно удружење 
Петровчана у Београду, а фи-
нансирала општина Босан-
ски Петровац  уз логистич-
ку подршку Представништва 
Републике Српске. Помену 
уз православни обред и по-
лагању цвијећа на Бијелићев 
гроб, поред бројних Петров-
чана, присуствовали су Ми-
рослав Латиновић, шеф ка-
бинета предсједника Срби-
је, Млађен Цицовић, дирек-
тор Представништва Репу-
блике Српске, Златко Хујић, 
начелник општине Босански 
Петровац и Душан Русовић, 
предсједник Удружења ли-
ковних умјетника Србије. 

Ликовни умјетник и срп-
ски академик чије име носе 
и бројне улице по градови-
ма широм Србије и БиХ са-
храњен је давне 1964. годи-
не у Алеји народних хероја 
на Новом гробљу у Београду. 
Све до данашњих дана његов 
гроб био је обиљежен натпи-
сом једва видљивом на хра-
стовом дрвету.  Захваљујући 
општини Босански Петровац, 
вјечна кућа Јована Бијелића 
напокон је добила достојно 
спомен-обиљежје, мермер-
ну надгробну плочу.  

По ријечима Бора Бањ-
ца, предсједника Удружења 
Петровчана у Београду, са-

знање да Јован Бијелић нема 
адекватно спомен обиљежје 
шокирало је и чланове зави-
чајног клуба. 

– Како је ова година ујед-
но и 130-годишњица од рође-
ња Јована Бијелића покрену-
ли смо иницијативу за поди-

зање надгробне спомен-пло-
че и захваљујући општини 
Босански Петровац и начел-
нику Златку Хујићу, вратили 
смо бар дио дуга и исправили 
једну велику неправду пре-
ма нашем Јовану Бијелићу. 

Да ништа у животу није 
случајно, потврдио је Злат-
ко Хујић, начелник начелник 
Босанског Петровца: 

– На само педесетак ме-
тара од овог гроба сахрањена 
је моја тетка, моја друга мај-
ка. Са браћом сам обилазио 
њен гроб и када сам пролазио 
овуда и угледао гроб Јована 
Бијелића нисам могао да вје-
рујем својим очима. Тако је 
спонтано потекла идеја да се 
његов гроб на достојан начин 
обиљежи као што је случај 
и са осталим којима је вјеч-
на кућа у овој Алеји велика-
на. Представљам све грађане 
Петровца и данас је моје ср-
це пуно. Овим чином испра-

вили смо пропусте читавог 
низа генерација Петровча-
на, а међу њима је било вр-
ло утицајних људи и полити-
чара који су могли много ра-
није ово урадити. Зато смо и 
на гробу оставили годину да 
се зна да се великом слика-
ру Јовану Бијелићу свјетског 
гласа одужила баш ова гене-
рација његових Петровчана.

Колико је Бијелић пошто-
ван у свијету умјетности свје-
доче и ријечи професора Ду-
шана Русовића, предсједника 
Удружења ликовних умјетни-
ка Србије и предсједавајућег 
Координационог одбора свих 
репрезентативних удружења 
у Србији: 

–Јован Бијелић је профе-
сор не само свима нама, не-
го и генерацијама ликовних 
стварала које ће тек доћи. 
Умјетност не познаје грани-
це, она припада свијету, али 
Јован је прије свега био ста-
новник Босанског Петровца.  
У то име, желим да се испред 
Удружења ликовних умјетни-
ка Србије захвалим начелни-
ку Хујићу и поздравим овај 
тужни тренутак, који је пре-
творен у свечани. 

Милица Кецман, дирек-
торка Центра за Културу у 
Петровцу открила је  за чи-
таоце Српског кола шта све 
данас представља културно 
насљеђе Јована Бијелића у 
Петровцу: 

– Босански Петровац је 
2005. године вратио слике Јо-
вана Бијелића. Наиме, у врије-
ме Олује његова дјела била су 
измјештена у Бањалуку, гдје су 
стајала десет година. Од 2004. 
године радили смо на обнови 
Музеја Јована Бијелића, који 
данас броји 24 његове слике са 
пратећим инвентаром. Коми-
сија повјеренства за очување 
националних споменика БиХ 
прогласила је 2009. године ову 
збирку националним добром. 
Ове године у плану је ренови-
рање родне куће Јована Бије-
лића у Ревенику, а пирамида 
од храстовог дрвета која је до 
данас била на његовом гробу 
постаће дио збирке.

Након откривања спомен-
-обиљежја Јована Бијелића 
Петровчани у Београду поло-
жили су цвијеће на гробове 
народних хероја Ђурана Ко-
вачевића, Влада Бајића и Па-
не Ђукића Лимара. Т. ЋОРОВИЋ

Петровчани на Кошутњаку заиграли коло 
Истог дана, 26. марта,  у ве-

черњим сатима, у препу-
ној сали (капацитет 450 мје-
ста) ресторана Белвуд на Ко-
шутњаку, у организацији Удру-
жења Петровлчана у Београ-
ду,  одржано је пето традицо-
нално вече Петровчана. 

Домаћин сијела, предсјед-
ник Удружења Боро Бањац, и 
овом приликом подсјетио је 
да је ова година посвећена 
130-годишњици рођења 
Јована Бијелића. Пе-
тровчане је поздравио 
начелник Златко Ху-
јић, који је поред пла-
кете Удружења до-
био на дар и ври-
једно умјетнич-
ко дјело, слику 
Сокола Соко-
ловића. 

Након здра-

вичара Света Качара, у име 
владике Атанасија гостима 
се обратио протојереј Мила-
дин Тешановић, као и Драго 

Ковачевић, начелник 
општине Дринић. 

Удружење је пла-
кетама наградило 
заслужне поједин-
це и организације. 
У богатом програ-

му, који је водила надахнута 
Татјана Рађеновић, чула се 
пјесма женске пјевачке гру-
пе Петар Кочић из Челаре-
ва.  Глумица Татјана Кецман 
је својим тачкама до суза на-
смијала публику.

Најсрећнији су се радова-
ли богатим добицима на том-
боли. Одсуство легендарног 
пјевача, рођеног Петвровча-

нина, Маринка Роквића на-
домјестио је његов млађи син 
Марко, што је био позив при-
сутнима да се ухвате у коло. 
Пјесма је одзвањала Кошут-
њаком до ситних сати. 

Петровчани су са великим 
интересовањем листали Срп-
ско коло, а подијељен је и мје-
сечни билтен општине Босан-
ски Петровац. 

СЛИКАР СВЈЕТСКЕ СЛАВЕ

Академик Бијелић рођен је у Равенику 
код Босанског Петровца 1886. године и 
школовао се у Сарајеву, Кракову, Паризу 
и Прагу. Био је један од предводника 
главних токова у умјетности између два 
свјетска рата у Србији и некадашњој 
Југославији. Добитник је бројних награда и признања – Награда 
Геце Кона (1936), Почасна диплома на Светској изложби у Паризу 
(1937), Орден заслуга за народ I реда (1956), Октобарска награда 
Београда (1957), Награда Бихаћа (1959) и Седмојулска награда 
Србије за животно дјело (1960), а 1963. године изабран је за 
члана Српске академије наука и умјетности. У његовом опусу 
налази се преко хиљаду дјела, претежно уља на платну као 
и других техника попут темпера, акварела, оловке, угљена и 
туша. Бијелићева дјела чувају се у Народном музеју, Музеју 
савремене умјетности у Београду, Спомен-збирци Павла 
Бељанског у Новом Саду и у другим  установама у Србији, као 
и у бројним приватним колекцијама. Поред сликарства, бавио 
се илустрацијом, књижевношћу и сценографијом. Умро је у 
Београду 1964. године.

ЦИЦОВИЋ: МОРАМО СЕ ОДУЖИТИ ВЕЛИКАНИМА

Акцију Удружења Петровчана и  општине Босански Петровац 
подржало је и Представништво РС у Београду. 
– Ми у Представништву РС настојимо допринијети заштити 
основних вриједности нашег народа, а ту су: језик, култура, 
традиција, наша света црква, и свакако наше истакнуте личности 
– рекао је Млађен Цицовић, директор Представништва РС у 
Београду, који није хтио да сакрије и критичност. 
– Генерално је срамота свију нас што смо дошли у ситуацију да 
један академик, који се као велики умјетник потврдио у цијелом 
свијету, нема надгробни споменик. Овај дан треба да послужи и 
као порука да свим нашим истакнутим  људима, који су дали свој 
допринос да ми као народ бидемо ту гдје јесмо, обновимо или 
подигнемо нагробне споменике, а ево и данас смо у прилици да 
видимо да само у овој Алеји има још недовршених обиљежја – 
закључио јер Цицовић.

УДРУЖЕЊЕ ПЕТРОВЧАНА У БЕОГРАДУ ОДУЖИЛО СЕ ИСТАКНУТОМ СРПСКОМ СЛИКАРУ И АКАДЕМИКУ

0ДРЖАНО 11. ЗАВИЧАЈНО ПРЕЛО У ИНЂИЈИ

11. 3. 2016. У великој сали Културног центра у Инђији у пе-
так 11. марта 2016. године одржано је 11. Завичајно прело 
које је организовала Изворна група Кордун – КУД Соко из 
Инђије. Поред домаћина на Завичајном прелу учествовали 
су КУД Крајишник из Руме, Удружење Подргмеч из Житишта, 
КУД Сана из Старе Пазове, КУД Марко Орешковић из Бачког 
Грачаца (општина Оџаци) и КУД Вук Караџић из Бачке Тополе. 
На крају програма наступили су Сава Путник и њен брат 
Раде Путник. На Завичајном прелу били су, између осталих, 
присутни, замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе 
у региону Миодраг Линта, предсједник Коалиције удружења 
избјеглица Миле Шапић, предсједник Завичајног клуба 
Кордунаша Петар Шаула и предсједник удружења Крајишки 
привредник Мирко Радаковић.

ВЕЧЕ БИРЧАНА ЗАВРШЕНО ТРАГЕДИЈОМ

12. 3. 2016. Предсједник Завичајног 
удружења Бирач–Дрина Миленко 
Аврамовић умро је током одржавања 
четврте завичајне вечери Бирчана 
и Подрињаца, која је одржана у 
ресторану Форс у Београду. Нешто 
прије поноћи Миленко Аврамовић је 
доживио срчани удар, а екипа хитне 
помоћи учинила је све да га спасе. 
Нажалост, није у томе успјела. Прије 
трагичне смрти Миленка Аврамовић, 
наступили су чланови КУД-а Ћирило 
и Методије из Бусија. Међу гостима 
били су присутни, између осталих, 
начелник општине Власеница Драгослав Тодоровић, 
представнци општине Милићи, предсједник Српске народне 
партије Ненад Поповић, који је родом из регије Бирач, и 
замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у региону 
у Скупштини Србије Миодраг Линта. Програм је водила 
секретар Завичајног удружења Бирач–Дрина Весна Вуковић. 
Регија Бирач или средње Подриње обухвата територије 
општина Зворник, Осмаци, Шековићи, Власеница, Милићи, 
Братунац и Сребреница.

ОДРЖАНО 15. КРАЈИШКО ПРЕЛО У ЧИКАГУ

5.3. 2016. Крајишници у Чикагу окупили су се на 
манифестацији која носи назив Крајишко прело, ове године 
по јубиларни 15. пут. Ово највеће годишње окупљање Кра-
јишника у Америци, које је привукло више од 600 посјети-
лаца, одржано је у организацији Удружења крајишких Срба 
Прело у сали манастира Нова Грачаница крај Чикага. Како 
и приличи сличним манифестацијама то је била прилика да 
се присјете неких својих обичаја из крајевa из којих потичу. 
Ове године су, како нас информише предсједник Удружења 
Крајишника у Чикагу Петар Кутлић, били обичаји Срба из 
Босанске Крајине, а поред изворне песме и игре одржана 
је и позоришна представа Јазавац пред судом.
Ова манифестација имала је и хуманитарни караткер: 
Сакупљане су донације за обнову Манастира Комоговидна 
на Банији, обнову Владичанског довра у Пакрацу, који 
су хрватске паравојне формације већим дјелом срушиле 
1992. године, као и помоћ вишечланој српској повратничкој 
породици Баљак из Обровца.  СВЕТОЗАР ДАНЧУО

ОДРЖАНА ШЕСТА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА 
ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА

12. 3. 2016.  У сали Културног центра Чукарица одржана 
је шеста сједница Скупштине Удружења Огњена Марија 
Ливањска. Удружење окупља Србе из Ливна и Ливањског 
поља, као и њихове потомке и све људе добре воље ко-
ји су везани за овај крај. Скуп је благословио отац Мир-
ко Јамеџија. Скупштина је верификовала пријем у члан-
ство нових 26 чланова, усвојила Годишњи извјештај о раду 
са финансијским извјештајем за 2015. годину, као и План 
рада за 2016. Скупштини је присуствовао, између осталих, и 
замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у региону у 
Скупштини  Србије Миодраг Линта.  У ресторану Ваша трпеза 
дружење Ливњана настављено је до касних вечерњих сати. 

 » Марко Роквић

 » Драго Ковачевић (други слијева), Боро Бањац (пети слијева) и Златко Хујић (први здесна)  » Татјана Кецман



ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА САБОРОВАЊЕ  23

У петак, 25.3.2016. године, у Београду у ди-
рекцији Управе за сарадњу са дијаспором 

и Србима у региону одржан је радни саста-
нак руководства Завичајног Удружења Бани-
јаца Београд и дожупана Сисачко-мославач-
ке жупаније Богдана Ркмана.

 Делегацију Удружења Банијаца на рад-
ном састанку предводили су предсједник 
Скупштине Удружења Банијаца Милан Жу-
нић и предсједник УО Мирослав Ковјанић.

Састанак је обиловао низом тема које су 
везане за актуелне проблеме српског наро-
да, који живи и ради у Сисачко-мославачкој 
жупанији као и проблеме протјераног срп-
ског народа са тих подручја, који се односе 
на одрживи повратак на та подручја са ко-
јих су протјерани. 

Делегација Удружења Банијаца Београд 
упознала је дожупана Гогдана Ркмана да на-
ше људе највише занима привреда и радна 
мјеста на подручју гдје су некада живјели Ср-
би прије протјеривања, затим безбједносни 

проблеми са којима се сусрећу повратници 
те проблеми са њиховим основним људским 
правима и имовинским правима која се си-
стемски крше на тим подручјима.

Договорено је да се охрабре државни ор-
гани и Хрватске и Србије да што присније са-
рађују по питању повратка и рјешавања на-
гомиланих проблема српског народа са тих 
подручја, јер се ти проблеми могу ријеши-
ти само уз њихову помоћ и њихову сарадњу, 
што до сада није био случај. 

Удружење Мркоњићана у 
Београду организовало је 

25. марта 2016. године у Са-
ва центру у Београду по 34. 
пут Вече Мркоњићана. У пуној 
сали ресторана Сава центра 
окупило се око 400 посјети-
лаца. Предсједник удружења 
Жарко Гаjић, у име домаћи-
на, поздравио је посјетиоце 
и госте међу којима су били:

Предсједник СО Мрко-
њић Града Миленко Ми-
лекић, академик Пане Да-
кић, предсједник Удружења 
Змијање из Бањалуке Пре-
драг Благојевић, предсјед-
ник Коалиције удружења 
избјеглица Миле Шапић, 
потпредсједник Коалиције 
удружења избјеглица Ми-
лорад Малић, предсједник 

удружења РС и РСК Панче-
во Мирослав Медић, пред-
сједник Удружења Змијање–
Каћ Ђорђе Пантелић и пред-
сједник УО Змијање–Каћ Ву-
кашин Плавшић и др.

Присутнима се обратио 
предсједник Скупштине Мр-
коњић Града Миленко Миле-
кић, изражавајући задовољ-
ство због оваквог вида ма-
совног дружења Мркоњића-
на, потомака и пријатеља, у 
нади да ће овој вид традици-
оналног окупљања још дуго 
трајати.

У културно-умјетничком 
дијелу програма учествова-
ла је етно група Жар из Мр-
коњић Града.

Водитељ програма био је 
Љубо Пена, а познати сликар 
Славко Самарџија из  Медна 
подарио је свој умјетнички 
рад, слику Бијелог анђела, 
као главну добитну награду 
томбуле.

АКАДЕМИЈA ХЕРЦЕГОВАЦА У ЗРЕЊАНИНУ ПОВОДОМ 70 ГОДИНА КОЛОНИЗАЦИЈЕ

Херцеговачки коријени у Банату
ОДРЖАНО НАЈМАСОВНИЈЕ М,АРТОВСКО ЗАВИЧАЈНО САБОРОВАЊЕ У СРБИЈИ 

28. Кордунашко вече у Београду 
Удружење Херцеговаца у 

Зрењанину организова-
ло је у сали народног позо-
ришта Тоша Јовановић све-
чаниу академију поводом 70 
година колонизације. 

Свечаност је започела пје-
смом Востани Сербие у из-
вођењу хора Свети Серафим 
Саровски.

– Данас се подсјећамо ка-
ко је прије седам деценија из-
гледало досељавање из мит-
ских српских градова из Хер-
цеговине, Босне, Лике. Црне 
Горе, када се кренуло у непо-
знато, возом без дневног ре-
да, како су га тада звали. У 
Банату, у овој равници ме-
ђу ријекама, било је увијек 
дозива и одзива који су овје-
равали увјерења да смо дио 
јединственог културног на-
сљеђа. Остајемо будни за све 
поруке и Ђуре и Шантића, и 
Ћоровоћа и Морског и Цр-
њанског и Дучића – рекао је 
у поздравној ријечи градона-
челник Зрењанина Чедомир 
Јањић, који није крио изне-
нађење великом заинтересо-
ваношћу публике.

На сцену су потом изашли 
учесници академије: Милан 
Мицић, Перо Зубац, Угљеша 
Шајтинац, Стеван Бугарски, 
Небојша Кундачина, а први 
је ријеч добио прослављени 
глумац , продуцент и реди-
тељ Драган Бјелогрлић. 

– Да бисмо разумјели са-
времени Банат морамо зна-
ти његову прошлост – рекао 
је на почетку свог говора др 
Милан Мицић.

Мицић је истакао да су ко-
лонисти тог времена имали 
поред државног и лични мо-
тив, јер су знали да долазе 

на простор на коме се боље 
живи.

Стеван Бугарски вратио се 
у вријеме и улогу оних који 
су се запутили у непознато.

Драмски писац, припо-
вједач и романсијер Угљеша 
Шајтинац одржао је на сце-
ни зрењанинског позоришта 
праву интимну исповијест са 
поносом наглашавајући да је 
херцеговачки зет.

Потом је на сцену изашао 
велики пјесник Перо Зубац. 
Он је казивао новије своје 
стихове, како их је предста-
вио „истог звука у две боје”:
Најбољи моји другови
стоје на другој обали,
за њима небесни лугови,
рајско су воће пробали.
Да ли управо стога
имају осмех на лицима
ил’ светли озарје Бога
ко мала лампа у свицима...

У пјесничком тону наста-
вио је и Божидар М. Глого-
вац, који је казивао стихове 
своје пјесме Србија.

Глумац Небојша Кундачи-
на читао текст Славка Горди-
ћа који описује Херцегови-
ну и њене најславније људе.

На крају изведена је пред-
става Мјесто рођења – Воз, 
настала по мотивима романа 
Колонисти, аутора Слобода-
на Мандића, у извођењу глу-
маца зрењанинског народног 
позоришта Тоша Јовановић 
и режији Јасмине Стојиљ-
ковић. На сцени су се изме-
њивали Српски православни 
појци, Духовни хор Мироно-
сице, хор Свети Серафим Са-
ровски, као и чланови фолкл-
норог друштва Пионир. Чуле 
су се гусле и тамбуре. 

– Драго ми је што сам 
присутан и што сам на скро-
ман начин допринио овом 
окупљању у коме је неизбје-
жна сјета и носталгија за Хер-
цеговином. Радујем се почет-
ку априла када ће се одржа-
ти Дучићеве вечери у Трбињу 
на којима ћу бити присутан. 
Што сам старији сваки дола-
зак у Херцеговину буди сна-
жније узбуђење – рекао је по 
завршетку програма глумац 
Небојша Кундачина. 

– Родом сам са Косова, 
али како је моја мајка Тре-
бињка и сама сам, јер сам по-
ла Херцеговка, имала довољ-
но разлога и велики мотив да 
приредим овај програм – ре-
кла је Јасмина Стоиљковић, 
редитељка програма, иначе 
глумица Народног позори-
шта из Приштине.

Гости су потом прешли у 
салу ресторана хотела Војво-
дина, а пријатно вече гости-
ма удружења Херцеговаца из 
Зрењанина пожелио је гра-
доначелник Чедомир Јањић.

У суботу 26. марта 2016. 
године у ресторану Холивуд 
на Лединама (Београд) одр-
жано је 28. Кордунашко ве-
че на коме је присуствовало 
преко 700 Кордунаша и њи-
хових пријатеља. 

Присутне су поздравили 
предсједник Завичајног клу-
ба Кордунаша Петар Шаула, 
замјеник предсједника Од-
бора за дијаспору и Србе у 
региону у Скупштини Срби-
је Миодраг Линта, предсјед-
ник СКД Просвјета из Загре-
ба Чедомир Вишњић и замје-
ник жупана Сисачко-мосла-
вачке жупаније из реда Ср-
ба Богдан Ркман. Линта је у 
свом обраћању, између оста-
лог, рекао да је био у посјети 
генералу Ђукићу и Капетану 
Драгану, који се неправедно 
налазе у сплитском затвору 
и позвао присутне да их по-
здраве великим аплаузом. 

Од гостију били су још 

присутни начелник општи-
не Крњак Дејан Михајловић, 
бригадни генерал родом са 
Кордуна Жељко Нинковић, 
делегације: Института за са-
времену историју који ради 
на писању научне моногра-
фије о Кордуну, Града Зрења-
нина, Општине Стара Пазо-
ва, Мјесне заједнице Кљаји-
ћево, Ногометног клуба Пе-

трова гора из Војнића, Ко-
алиције удружења избјегли-
ца, КУД Ћирило и Методије 
из Бусија и Завичајног удру-
жења Банијаца. 

У службеном дијелу про-
грама наступили су чланови 
Пододбора Српског култур-
ног друштва Просвјета из Кр-
њака, Војнића и Вргинмоста 
и КУД Вук Караџић из Чоно-
пље (општина Сомбор). 

Присутне посјетиоце за-
бављали су познати бенд 
Треф, као и пјевачи Саша Ка-
танчић, Ратко Шарац и Рад-
мило Зекић. 

На Кордунашкој вече-
ри био је је присутан вели-
ки број младих Кордунаша 
и њихових пријатеља. Води-
тељ програма била је Бојана 
Вучић. Присутнима је поди-
јељено више стотина примје-
рака мјесечног листа Савеза 
Срба из региона Српско коло.

СРБI ИЗ ХЕРЦЕГОВИНЕ У НОВОМ САДУ ОРГАНИЗОВАЛI ТРИБИНУ О КОЛОНИЗАЦИЈИ: 

Богатство људи са два завичаја 
Сви ми кажу Војводина фи-

на, љепши Дабар, с Кома до 
Дивина! Ово је једна од пјеса-
ма која се пјевала 1946. годи-
не, непосредно по досељавању 
Херцеговаца у Гајдобру, у оној 
великој колонизацији „возови-
ма без возног реда”, чију 70. 
годину обиљежавамо.

А прије ове, имали смо 
још једну велику, планску ко-
лонизацију двадесетих годи-
на 20. вијека, након Великог 
рата, када су српски ратни 
добровољци из Херцегови-
не и осталих српских краје-
ва стизали са породицама на 
заслужену добровољачку зе-
мљу у Банат и Бачку. 

Херцеговци у двије велике 
колонизације и улога доброво-
љаца – била је тема трибине 
у Новом Саду, одржане 22. 
марта у Свечаној сали Ма-
тице српске.

Поздрављајући земљаке са, 
како рече, „два завичаја” (та-
мо нисам, а овдје ме нема) у 
име организатора и домаћина, 
предсједник Удружења Срба 
из Херцеговине у Србији, по-
томака и пријатеља Ђорђо Ра-
дојичић подсјетио је на вјеков-

не сеобе из земље Херцегове, 
због чега је и настала крилати-
ца „Херцеговина цијели свијет 
насели,а себе не расели”.

На трибини је говорио 
др Видоје Голубовић, пред-
сједник Удружења потомака 
и поштовалаца српских рат-
них добровољаца 1912–1018 
из Београда. Он је предста-
вио Монографију Херцегов-
ци – српски ратни добровољ-
ци 1912-1918, која обухвата 
скоро 5.000 добровољаца из 
12 срезова Херцеговине, ко-
ји су узели учествовали у ра-
товинма Србије и Црне Горе 
за ослобођење и уједињење, 
као и часопис Добровољачки 
гласник и друга издања овог 
удружења. 

О насељавању Војводине 

након Великог рата бесједио је 
др Милан Мицић, историчар и 
књижевник, који годинама ис-
тражује српски добровољачки 
покрет и колонизацију Војво-
дине, не само из Херцегови-
нем, него и осталих крајева.

Мр Павле Орбовић, исто-
ричар, наводећи доста непо-
знатих детаља осврнуо се на 
колонизацију непосредно на-
кон Другог свјетског рата.

Програм је на умјетнички 
начин употпунио познати пје-
сник Ђорђо Сладоје, као и гу-
слар Војин Радојичић, потвр-
ђујући и овога пута да се „цје-
локупна истина о нама сабила 
се у српским гуслама”. Про-
грам је осмислила и водила 
секретар Удружења Јованка 
Иванишевић. МИЛИВОЈЕ БЕШТИЋ

НЕМА САМОПОУЗДАЊА БЕЗ САМОПОШТОВАЊА

Сјећамо се неких прошлих година, јер дебело плаћамо испит 
памћења, а познати смо као шампиони заборава. Не можемо 
се прибрати и дозвати, не можемо имати самопуоздања без 
самопоштовања, а оно долази само када се осврнемо на нашу 
културну баштину. Ни савремени свијет нас неће примити ако 
заборавимо ко смо, шта смо и одакле смо. Морамо се окретати 
прошлости, јер само ако знамо одакле долазимо знаћемо куда 
идемо – рекао је Милан Бели Бјелогрлић испред организатора 
вечери, Удружења Херцеговаца у Зрењанину.

Богдан Ркман са Банијцима у Београду

34. вече Mркоњићана у Београду

 » Трибину отворио Ђорђо Радојичић, предсједник Удружења Херцеговаца у Новом Саду

 » Петар Шаула  » Чедомир Вишњић

 » Божидар Глоговац, Перо Зубац, Милан Мицић, Стеван Бугарски и Драган Бјелогрлић



У суботу 19. марта 2016. 
године током пријепод-
нева на стадиону ФК Ве-

терник у Новом Саду одигра-
на је пријатељска утакмица из-
међу ФК Борац из Дрвара и ве-
терана ФК Ветерник. Утакми-
ца је одиграна у склопу про-
грама дводневне посјете на-
челника и представника Дрва-
ра, Гламоча, Грахова и Петров-
ца Граду Новом Саду. 

ФК Борац из Дрвара осно-
ван је далеке 1924. године а 
тренутно се такмичи у Под-
ручној лиги Републике Срп-
ске, група Бања Лука, иако 
највећи број фудбалера живи 
на подручју Федерације БиХ.

Након Другог свјетског 
рата Борац се такмичио у 
крајишким зонама што је био 
четврти ранг такмичења та-
дашње СФРЈ. Седамдесетих 
година Борац је био надомак 
уласка у тадашњу Другу саве-
зну лигу, али у двомечу са до-
бојском Слогом нису прошли 
баражно такмичење.

Tакмичарске сезоне Бо 

рац одигравао је у међуре-
публичкој или републичкој 
лиги. Тако је било све до не-
срећних деведесетиих када је 
рат за тренутак угасио живот 
Борца. У ратном периоду Хр-
вати оснивају клуб Финвест  
који функционише до 2002. 
године када се гаси. 

Након значајнијег  по-
вратка Срба на ове просто-
ре ФК Борац се поново фор-
мира. 

Такмичење започиње у 
Херцегбосанској лиги, али 
без обзира што је тих година 

Борац имао одличне резулта-
те нису успјели да се пласи-
рају у виши ранг такмичења.

- Било је веома тешко 
играти гостовања у Чапљи-
ни или Габели. Пет година 
узастопно смо били други и 
сваке године су нам одузи-
мали бодове и тражили раз-
не изговоре само да би у даљи 
циклус отишао неки хрватски 
клуб - присјећа се Предраг 
Шобат садашњи тренер, а не-
кадашњи играч Борца.

Управа клуба свјесна си-
туације у којој се налази до-
носи одлуку да клуб прере-
гиструју у административну 
општину Источни Дрвар и 
тако од најнижег ранга так-
мичења отпочне нови живот 
у оквиру ФС РС.  

- Успјели смо стићи до 
Друге лиге РС и ту смо се 
задржали двије сезоне,  али 
опет смо упали у финансиј-
ску кризу. Били смо на иви-
ци гашења клуба, направљен 
је договор са Савезом и клуб 
је био у статусу мировања на-
редне четири године - каже 
Шобат и додаје:  

- Прије годину и по дана 
сам се на позив челника клуба 
вратио у Дрвар. Начелник Лу-
кач био је најагилнији у жељи 
да се рад клуба обнови. Осно-
вали смо клуб и поново крену-
ли од најнижег степена такми-
чења. Имали смо објективних 

проблема, играчи су имали ду-
гу паузу, најстарији играч ро-
ђен 1987. године имао је вео-
ма мало искутсва, док остали 
нису имали никаквог. Требало 
је објаснити основе фудбал-
ске игре, јер сем играња малог 
фудбала  играчи никакво дру-
го искуство нису имали. То је 
процес који захтјева вријеме. 
Надам се да смо на добром пу-
ту да нешто и урадимо. Дрвар 
је увијек имао таленте, али сад 
се баш види недостатак конти-
нуираног рада. 

Шобат вјерује да је најва-
жније створити базу па тек 
онда нападати неке озбиљ-
није резултате. 

И сам велики заљубљеник 
у фудбал Стевица Лукач, на-
челник Дрвара присјетио се 
највећих имена које је Др-
вар подарио југословенском 
фудбалу. 

- Ђуро Марић отишао је у 

Партизан, а потом направио 
и запажену каријеру у Фран-
цуској. Највећи фудбалски по-
тенцијал био је Веселин Зри-
лић који се прославио као 
најбољи стријелац Друге ли-
ге у дресу Леотара, а повреда 
кључне кости га је одвојила од 
дреса сплитског Хајдука. 

У пријатељском мечу 
пресудило је искуство до-
маћина  који на крају сла-
вили са 3:1. Борац је на по-
лувремену водио 1:0.  Утак-
мици су присуствовали, из-
међу осталих, народни по-
сланик Миодраг Линта, на-
челник општине Дрвар Сте-
вица Лукач који је извео по-
четни ударац, шеф кабине-
та градоначелника Вучеви-
ћа Александар Петровић са 
сарадницима, руководство 
оба клуба и представници 
МЗ Ветерник Александар 
и Никола Јованчевић.  Т. Ћ.

НЕМАМО ЈУНИОРЕ, БАЊАЛУКА НАМ ДАЛЕКО
Као највећи проблем клуба тренер апострофира недостатак 
омладинске школе.  
 - Имамо школу фудбала у Дрвару која покривају рад са дјецом до 
14 година. И период до јуниора немају никаква такмичења. Губи 
се континуитет, реалност је таква да новца нема, али надамо се 
да ћемо успјети да организујемо неко такмичење за те селекције. 
Постоји такмичење у РС, али је нама та лига прескупа. До 
Бањалуке је 130 км у једном правцу- жали се Шобат. 
Као други проблем, истиче одлазак великог броја играча на 
студије, па су тренинзи комбиновани, а тим је тешко уиграти.
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СЈЕЋАЊЕ НА ЗОРАНА РАДИШИЋА

На почетку утакмице минутом ћутања одата 
је пошта Зорану Радишићу Куштру. Зимус 
је преминуо након тешке болести, али је 
оставио неизбрив траг у Ветернику у коме 
је завршио каријеру. О каквом је играчу 
ријеч најбоље говори податак да је био члан 
чувене генерације Чилеанаца предвођене 
Бобаном, Мијатовићем, Просинечким....
Као члан Војводине у СФРЈ био је освајач 
омладинског купа.  Родом из Змијања.

Борац преживио и 
десант на Дрвар!

 » Стевица  
Лукач  изводи  
почетни ударац  » Када је начелник Грахова Душко Радун изашао из игре дошло је до преокрета

СУСРЕТ БРАЋЕ И ПРИЈАТЕЉА ФК ВЕТЕРНИК ИЗ НОВОГ САДА УГОСТИО ЕКИПУ БОРЦА ИЗ ДРВАРА КОЈА, ПО КО ЗНА КОЈИ ПУТ, ВАСКРСАВА 

 » ДОМАЋИНИ ИМАЈУ ЧИМЕ ДА СЕ ПОХВАЛЕ: У трофејној сали Ветерника

„
Ратови, беспарица, 
нетолеранција 
доводили су 
Борац до гашења, 
али љубав према 
фудбалу била је јача

ДАН КАДА ЈЕ ЏАЈА СТИГАО У ДРВАР

Борац  је на прослави 90 рођендана угостио ветеране 
Партизана, а у 2015. години у Дрвар је стигао званично  најбољи 
српски фудбалер свих времена Драган Џајић са ветеранима 
Црвене Звезде. 
- То је био спектакл какав се не памти.  Привукли смо пажњу 
медија. Обзиром да  Дрвар има климу која погодује припремама 
спортиста, одмах након посете Црвене Звезде, Борац из 
Бањалуке је дошао на припреме. Након њих и Крупа на 
Врбасу. Кад би средили терен могли би да угостимо било коју 
велику екипу и понудимо све неопходне услове за припреме.

 УЛОЖИЛИ 50.000 КМ У СПОРТСКИ ЦЕНТАР
- У сређивање спортског центра уложили смо 50.000 КМ што 
је за нас превелика сума новца. Центар је доведен у веома 
добро стање, али је прошлогодишња суша скоро уништила 
траву. За нашу средину би донација 100 кг сјеменске траве 
и минералног ђубрива којим би покрили терен била веома 
значајна - рекао је начелник Дрвара Стевица Лукач.

 » ДОМАЋИ ТЕРЕН ДОНИО ПРЕДНОСТ: Ветерани фудбалског клуба Ветерник  » СТИЧУ ИСКУСТВО: Играчи фудбалског клуба Борац из Дрвара


