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ЧЕДОМИР БОЖИЋ

Неоткривени
рај за праве
хедонисте

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ СРБОБРАН

НЕШКО ЧЕСТИЋ

Туринска кобасица
могла би постати
свјетски бренд

МИОДРАГ ЛИНТА О РЕЗУЛТАТИМА ПОПИСА СТАНОВНИШТВА У БИХ

Сарајево цементира
етничко чишћење
Срба у Федерацији!
» Чињенице показују

да су Срби током
рата масовно
протјерани из својих
кућа и станова, као
и да се данас крше
њихова људска права,
јер се на сваки начин
спречава повратак
њихове имовине, каже
предсједник ССР Миодраг Линта

Пребиловцима
је намијењена
вјечност!

СТРАНА 9.

ДР МОМЧИЛО ДИКЛИЋ

У Хрватској је
увијек бирана
мањина која
је послушна!

ПОРАЗНИ СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

Од пријератних 600.000
у ФБиХ остало 56.550 Срба

ВЛАДИКА ГРИГОРИЈЕ

СТРАНА 14.

СТРАНЕ 6. И 7.

УКУПАН БРОЈ МАЊИ ЗА 279.000

ЛИЦЕ ИЗ
КОЛОНЕ

1995.
МАРТА
ДРПА
СТРАНА 24.

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 KRAJA 2016. ГОДИНЕ

ПРИЈАВИ СВОЈУ ОТЕТУ
И УНИШТЕНУ ИМОВИНУ
детаљна упутства на страни 4.
детаљна упутства на странама 3. и 4.

Памтимо
Олују да
нам се не
понови!
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УВОДНИК
Срби и Србијанци

Недавно су ми се пријатељи трајно настањени у Новом Саду,
а који су родом и поријеклом са југа Србије пожалили како
се у престоници сјеверне српске земље често сусрећу са
добацивањима: „Гдје сте Србијанци?”.
Термин Србијанац некада је била одредница за Србина који
живи на простору Србије. Временом се овај термин претворио
у нешто потпуно друго, најчешће уврједљиво.
Вјероватно није ни случајно што је овај текст инспирисан
примјером из Новог Сада, јер на том простору, својевремено,
Срби који су били под влашћу Бечког двора, имали су
потребу да истакну своју различитост у односу на своје
сународнике који су јужно од Дунава и Саве живјели под
турском окупацијом. У жељи да себе прикажу напреднијим
овај термин су користили са тенденцијом која у себи носи
призвук расизма.
Ни данас међу Србима није мали број оних људи који овај термин
користе. Када хоће да бране „србијанске вриједности”, користе
га Шумадинци који сматрају да Србијом владају дошљаци, који
су дошли са друге стране Дрине. Неки од њих ће ићи тако далеко
да ће тврдити да су „србијанска” политика, култура и економија
окупиране од стране Срба који говоре ијекавским изговором и
који су рођени западно од Дрине или јужно од Лима.
Овакву примједбу недавно сам добио од стране једног
читаоца који никако није хтио да се сјети очајног покушаја
наметања екавског изговора у Републици Српској.
ФОТО: SPC.RS

„

Још у Брозово
доба инсистирање
на "србијанском"
заправо је била
негација свега
српског. Зато данас
не треба да чуди
што комшије и за
патријарха кажу
да је "србијански"

Међутим појам „србијански” заправо своје најјаче упориште
имао је у вријеме Јосипа Броза и његових идеолошких
поданика. Инсистирање на „србијанском” суштински је била
негација свега српског. Србију је требало свести на најуже
границе, јер све остало би се могло тумачити као ширење
„великосрпске пропаганде”.
Након распада земље ова тековина заједничке нам државе
посебно је постала омиљена код наших комшија. Они са
великим уживањем користе ту ријеч. Инсистирање на
терминима „србијански предсједник” или „србијански
премијер” није било довољно, па су отишли толико далеко
да и патријарха СПЦ називају „србијанским”. Наравно да
то није нимало случајно. Постало је опште прихватљиво да
гурање Срба у све мању Србију одавно није само вербално.
Многи истински вјерују да је овај термин заслужен, праведан
и гаранција добрих односа у региону. На оваквој дефиницији,
нажалост, инсистирају и неки припадници нашег народа
који су у својим скрибоманијама нашли и погрдан термин за
млађу српску државу називајући је – „шумском”.
Сваки појединац поносан је на своје поријекло, без обзира
на његову географску припадност, али не заборавимо да нас
све везује заједничко српско поријекло. Ако знамо зашто за
Хрвате, Бошњаке или „монтенегрине” постоји „србијански
патријарх”, онда никако не би требали да наставимо да
пратимо ту логику. Зато, драги читаоци, ставите прст на чело
сваки пут прије него што изговорите ријеч „србијански”.
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Вријеме је да усагласимо
шта је злочин, а шта жртва?
У
Београду је 7. јула 2016.
године одржан округли
сто Oдговорност држава
насталих распадом Jугославиjе према последицама ратова
деведесетих, који је организовала Kоординациjа српских
удружења породица несталих,
убиjених и погинулих лица с
простора бивше Jугославиjе
из Београда и Центар за суочавање с прошлошћу Документa из Загреба. Модератор скупа је био Драган Пјевач, предсједник Координације српских
удружења несталих, убијених
и погинулих лица са простора
бивше Југославије. Учесници
скупа су, између осталог, оцијенили да се регион због национализама jако лоше суочава
са прошлошћу и оправдана jе
боjазан да jе ситуациjа по том
питању лошиjа него прије 10
година, закључили су учесници панела Одговорност држава
насталих распадом Југославије
према последицама ратова деведесетих.
– Кључно је питање да ли
смо спремни да признамо оно
што је рђаво учињено у наше
име, проблем је колективно
сјећање укоријењено у националистичкој идеологији и онда
имате рат сјећања, зато што су
национализми у међусобном
рату – примјетио је Јово Бакић, доцент на Филозофском
факултету у Београду.
Тај се „рат сјећања” не може разумјети без узрока, а то
је – национализам, сматра
Бакић и објашњава да је било „нормалних и хрватских и
српских националиста”, али
постоје утицајне струје и код

ЛИНТА: ХАШКЕ ПРЕСУДЕ СТВОРИЛЕ ЈОШ ВЕЋИ ЈАЗ
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта је, између
осталог, истакао да није могуће успоставити искрене добросудсједске
односе, међусобно поштовање а камоли помирење у региону све
док буде доминатна лажна теза да су Срби главни кривни за све што
се догађало на простору бивше Југославије, да су они агресори и
злочинци а да су Хрвати, Бошњаци и Албанци жртве који су, тобоже,
водили ослободилачке ратове.
– У Загребу, Сарајеву и Приштини величају само сопствене
жртве и ратне злочинце чему је у великој мјери допринио Хашки
трибунал својим скандалозним пресудама. Хашки трибунал
није ни независтан ни непристрасан суд јер је, упркос бројним и
неспорним доказима, ослободио ратне злочинце Анту Готовину,
Младена Маркача, Насера Орића и Раумша Харадинаја. Због
наведеног, није могуће прихватити несхватљиву и неразумну
одлуку Хашког трибунала да се ратни злочин у Сребреници
прогласи геноцидом и на тај начин српски народ прогласи
геноцидним народом рекао је Линта и истакао да је у Хрватској
на дјелу процес рехабилитације усташке идеологије.

једних и код других, које су
заправо „истребљивачке”.
То се, како каже, показало 1941. године када је НДХ
истребљивала Србе, као и
што се показало у акцијама неких четника у Другом
свјетском рату, гдје су муслимани „још грђе” прошли
од Хрвата.
Историчар Милан Гулић
сматра да се у региону није

рашчистило ни са четрдесетим, а камоли са деведесетим.
– Нисмо чак рашчистили
ни са Првим свјетским ратом.
Погледајте само 2014. године
сукобљавања око карактера
рата 1914. године, о томе су се
ломила копља у цијелом свијету – навео је Гулић.
Како је рекао, са једне стране, Срби углавном са простора Хрватске рат посматрају

као продужетак хрватске политике из времена НДХ, а, са
друге стране, постоји у Хрватској општи медијски консензус да се радило о „великосрпској агресији”.
Доцент на Филозофском
факултету у Загребу Хрвоје
Класић каже да док год постоје „наше и ваше жртве и
наши и ваши злочинци и злочини”, као и док год су „наше жртве веће од ваших и док
год су ваши злочини већи од
наших, ништа од тога”.
Како је рекао, такође смо
посљедњих годину дана свједоци ревизионизма, не само у Хрватској, већ да постоји покушај „рехабилитације
Недића, ускоро можда чак
и Љотића, четника, ревизије Другог свјетског рата”, све
се то дешава, а „ми очекујемо да хладне главе уђемо у
деведесете”.
– Мислим да губимо битке
након рата сви заједно. Да ли
ћемо поново изгубити рат сви
заједно, то је тек пред нама?”,
напоменуо је Класић и додао
да му се чини да сви већином
гледају искључиво своју жртву
и туђе злочинце.
АГ- С. К.

АПСУРД ЈЕ ДА СРЕБРЕНИЧКЕ МАЈКЕ СЛАВЕ ОЛУЈУ

КЛАСИЋ: БИТНА ЈЕ ОСУДА САДРЖАЈА

Гулић тврди да се стереотип да више вриједи наша жртва, него
жртва друге стране, можда донекле може промијенити оваквим
разговорима, али није нарочити оптимиста.
– Да бисте можда на најбољи начин схватили шта желим
рећи, без жеље да било кога прозивам, имате пример Мајки
Сребренице, као жена које су пропатиле, најближи су им
побијени јула 1995. године, а оне прослављају Олују, помажу и
учествују у прослави. Мислим да је то један од примјера како
апсолутно највећи дио јавности није осјетљив на патње друге
стране, а било их је – закључио је Гулић.

Класић сматра да сви већином гледају искључиво своју жртву и
туђе злочинце „њихове злочинце”, као и да су се ствари у региону
погоршале, па смо тако посљедњих годину дана свjедоци да нисмо
рашчистили ни са четрдесетима, а не са деведесетима.
– При томе, не говорим о бројкама, што се помиње као
кључни проблем, него велики је проблем то што нема
консензуса о садржају. Да ли је толико и толико хиљада
људи убијено у неком рату 1941. године, седамдесет година
касније, у овом тренутку, мање је битно. Битна нам мора бити
осуда садржаја – истиче Класић.

ОДРЖАН САСТАНАК КОД ЗАМЈЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА БЕОГРАДА АНДРЕЈЕ МЛАДЕНОВИЋА

Утврђени услови за градњу школе и вртића у Бусијама

Н

а иницијативу народног посланика Миодрага Линте 19. јула 2016. одржан је године други састанак
код замјеника градоначелника Београда Андреје Младеновића везано за изградњу
школе и вртића у насељу Бусије, општина Земун.
Бусије су највеће избјегличко насеље у Србији у којем живи
преко 5.000 становника, од тога преко 500 дјеце, а још увијек
немају школу и вртић.
Састанку су, поред Андреје Младеновића и Миодрага
Линте, присуствовали Љиљана Новаковић, градски секретар за урбанизам и грађевинске послове; Ђорђије Рогановић, директор градске Управе
за имовинско-правне послове; Ана Крсмановић из градског Секретаријата за образовање и дјечју заштиту; Лука Петровић, директор Агенције за инвестиције и становање са сарадницима и про-

ФОТО: М. ШАПИЋ

» Пише: Трифко Ћоровић

ФОТО: Т. ЋОРОВИЋ

У БЕОГРАДУ ОДРЖАН СКУП О ОДГОВОРНОСТИ ДРЖАВА НАСТАЛИХ РАСПАДОМ ЈУГОСЛАВИЈЕ

тојереј-ставрофор Милорад
Никшић и Младен Заклан, у
име грађана насеља Бусије.
Секретар за урбанизам и
грађевинске послове Љиљана Новаковић нагласила је да
је главни услов да Град Београд може да гради школу и
вртић јесте да буде власник
земљишта.

Детаљним урбанистичким
планом у насељу Бусије предвиђена је изградња основне
школе и вртића, али је потребно, према присутним
представницима Града, испоштовати одређене процедуре. Закључено је да општина Земун покрене инцијативу за утврђивање јавног ин-

тереса а затим да Скупштина
Града Београда донесе одлуку да изградња школе и вртића у насељу Бусије уђе у
програм градске Дирекције
за грађевинско земљиште и
изградњу.
Након тога потребно је да
Влада Србије донесе рјешење
o утврђивању јавног интереса за изградњу школе и вртића у насељу Бусије.
Тим рјешењем треба да
се предвиди да је неопходна експропријација земљишта на коме би се изградила школа.
Јавни интерес даје могућност да надлежни органи, односно имовинско-правне службе, по захтјеву
општине Земун могу да доносе рјешења о експропријацији, што подразумијева рјешавање имовинско-правних
односа у циљу ослобађања
одређене локације за изградњу школе и вртића.
С. К.

АКТУЕЛНО 3

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ФОТО: М. ШАПИЋ

САВО ШТРБАЦ ОТКРИВА МИСТЕРИЈУ О БРОЈУ ПРОЦЕСУИРАНИХ ХРВАТА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

анима циo регион бруји о броју процесуираних Хрвата за ратне
злочине пред српским правосудним органима. А шта
се заправо крије испод те медијске магле?
Хрватски министар правде Анте Шпрље, који би требало да буде најупућенији у
ову проблематику, наводи да
је у питању од 40 до 86 процесуираних, од којих су половина хрватски „бранитељи”, док
су остали из непријатељских
редова. Хрватска заступница
у ЕП Марина Петир, једна од
најгрлатијих у хајци за избацивање универзалне надлежности из српског закона, говори
о око 300 процесуираних хрватских бранитеља.
Такав списак једноставно не постоји, узвраћају из
српског тужилаштва за ратне злочине, наводећи да са
хрватским државним одвјетништвом размјењују информације, податке и доказе у
укупно 175 случајева ратних
злочина који се процесуирају, међу којима је један дио
грађана Хрватске, а један дио
грађана Србије који су осумњичени или оптужени за ратне злочине у Хрватској током
ратова деведесетих година.
Каква су Веритасова сазнања о томе?
Хрватска страна је српској неколико пута доставила „списак осумњичених, оптужених и осуђених за кривична дјела ратних злочина” пред њеним судовима.
На посљедњем таквом списку, са стањем на дан 31. марта 2013, било је укупно 1.557
лица у „активном процесном
статусу” (без оних против којих је поступак обустављен
или су ослобођени оптужбе),
и то под истрагом 328, под
оптужбом 654 и 595 осуђених. На овом списку било је
88 припадника ХВ-а: под ис-

трагом 20, под оптужбом 37
и 31 осуђен (подаци ДОРХА
од 30. јуна 2011).
На једном од тих састанака српска страна предала је
Хрватској списак од 40 лица процесуираних пред српским судом за ратне злочине,
међу којима је био само један
хрватски „бранитељ” (Вељко
Марић), док су остали били
крајишки Срби, припадници
ЈНА и добровољци.
А онда се десио случај
Пурда. Наиме, полиција БиХ
је 5. јануара 2011. на граничном прелазу Орашје ухапсила хрватског ветерана Тихомира Пурду из Вуковара,
за којим је српско правосуђе расписало потј ерницу по
оптужбама за ратне злочине.
Међутим, Пурде није било у
евиденцији српског тужилаштва за ратне злочине.
Убрзо је и та мистерија разјашњена. Пурда је као
припадник ЗНГ заробљен у
Вуковару у новембру 1991.
и извјесно вријеме је провео
у српским затворима, када
је против њега отворена истрага за убиство припадника ЈНА на вуковарском ратишту, коју је водио Војни суд
у Београду. Пурда је размијењен прије него што је истрага окончана, па је много
година касније, када је СРЈ
поново примљена у чланство
Интерпола, по налогу војног
суда за њим расписана међународна потјерница, свака-

ФОТО: Т. ЋОРОВИЋ

Шта крије „Пурдина кутија” ?
Д

„

Хрватска се
понаша као да су
њихови бранитељи
„свете краве”,
док Срби чувају
„универзалност”
свог закона као очи у
глави, али без већих
ефеката у његовој
примјени
ко прије него што су основани тужилаштво и суд за ратне злочине, који су по сили
закона преузели и предмете
бивших (угашених) војних
тужилаштава и судова.
Иако су формално преузели
списе војних судова, ти списи су
остали у ковчегу све до Пурди-

ШИРОМ СВИЈЕТА ДО САДА УХАПШЕНО 156 СРБА
У тој „Пурдиној кутији” има још којечега. Знам за две
правоснажне пресуде по којима је осуђено 12 припадника ЗНГ
за убиство 21 српског цивила у Вуковару, од којих су шесторица
осуђени на смртне казне. И они су отишли у размјену, али не у
затвор, већ на слободу.
На основу хрватских потјерница, до сада је широм свијета
ухапшено 156 Срба, међу којима су и неки припадници ЈНА.
Њих 53 су изручени Хрватској. У хрватским затворима тренутно
је 31 Србин процесуиран за ратне злочине.

ног хапшења. А поред Пурдиног
списа у ковчегу се нашло и много других незавршених предмета против хрватских „бранитеља” са којима у српском тужилаштву једноставно нису знали
шта да ураде.
Српски тужиоци су Пурду
саслушали у Сарајеву, а двојицу саокривљених у Вуковару,
па су одустали од гоњења, након чега је Пурда као национални херој предсједничким
авионом из Сарајева пребачен у Загреб, гдје му је припремљен величанствен дочек.
У тој „Пурдиној кутији” налазила се и оптужница против
44 оптуженика, од којих само
четворица нису били у српским затворима. Међутим, оптужница никоме од њих није
била уручена, па је, по договору српског и хрватског тужилаштва, та оптужница достављена министарству правде
РХ како би преко надлежних
судова била уручена оптуженима од којих се очекивало да
уложе приговоре, „па ће се видети шта даље”. Приспјеће ове
оптужнице у Загреб изазвало
је „велику фрку”, која је резултовала доношењем Закона о ништавости одређених
правних аката судова ЈНА,
СФРЈ и Србије, који је и данас на снази.
Нисам чуо да је иједан хрватски политичар барем споменуо да се и Срби процесуирају пред хрватским судовима, а нисам чуо ни глас српских политичара да се буне
против „масовног” процесуирања Срба за ратне злочине пред хрватским судовима.
Хрватска се понаша као да
су њихови бранитељи „свете
краве”, док Срби чувају „универзалност” свог закона као
очи у глави али без већих
ефеката у његовој примјени.
ТЕКСТ ПРЕУЗЕТ СА
WWW. VERITAS.ORG.RS
ОПРЕМА ЈЕ РЕДАКЦИЈСКА

У ЦРКВИ СВЕТОГ МАРКА У БЕОГРАДУ СЛУЖЕН ПОМЕН ПОВОДОМ 75 ГОДИНА ОД ГЕНОЦИДА НАД СРБИМА У НДХ

Служен први парастос за српске жртве у НДХ
Цркви светог Марка у Београду први пут је служен
парастос поводом 75 година
од геноцида над Србима у Независној Држави Хрватској.
Одржавање парастоса иницирало је Удружење Срба из Хрватске, уз подсјећање да је од
формирања НДХ њен државни програм био да буде етнички чиста, а усташе су у бројним злочинима Србе убијали
на најмонструознији начин.
Парастосу су, између осталих,
присуствовали представници
више завичајних и избјегличких удружења и народни посланици Санда Рашковић-Ивић и Миодраг Линта.
Богдан Почуча пуким случајем је, као осмогодишњак

ФОТО: М. ШАПИЋ

У

КОСТИЋ ИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА,
А ЛИНТА ЗА ЗАМЈЕНИКА ПРЕДСЈЕДНИКА
ОДБОРА ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ
Одбор за дијаспору и Србе у региону одржао је 7. јула Прву
сjедницу, коју је сазвала предсjедница Народне скупштине
Републике Србије, на основу члана 25. став 1. Пословника
Народне скупштине. Чланови Одбора су за предсjедника Одбора изабрали мр Ивана Костића, из Посланичке групе Двери, а за замjеника предсjедника Одбора Миодрага Линту, из
Посланичке групе Српска напредна странка.
Иван Костић оцијенио је да наше расијање може очекивати да ћемо у Одбору за дијаспору дати још већи допринос у
интензивирању сарадње, на обострану корист Србије и дијаспоре. У оквиру надлежности залагаћемо се за рјешавање
свих проблема који су од виталног интереса за наше расијање, као и за унапређење статуса дијаспоре у матици Србији. Он је изразио наду да на Одбору неће бити политчких
препуцавања и истјеривања страначких интереса, већ да
ће свих 17 чланова заједнички радити на унапређењу сарадње са дијаспором.
Миодраг Линта је истакао да изван матице живи око 4 милиона Срба и других њених држављана. Од тога броја близу
два милиона живи у 8 држава региона а два милиона живи у
дијаспори тј. у САД, Канади, европским земљама, Аустралији, Новом Зеланду и широм свијета. Положај Срба у региону
је веома тежак, посебно у Хрватској и Федерацији БиХ, гдје
су преостали Срби грађани другог реда. Такође, тежак положај Срба је у Црној Гори, гдје се српски језик избацује из
наставног програма, затим у Македонији и Албанији. Положај Срба је релативно добар у Румунији и Мађарској. Линта
је навео да Одбор заједно са Управом за дијаспору и Србе у
региону треба дати максималан допринос рјешавању бројних проблема Срба у региону и активно радити на јачем повезивању матице и дијаспоре, која има велики економски,
интелектуални и образовни потенцијал

ПРЕМИНУО ГОРАН ХАЏИЋ
Бивши предсједник Републике Српске Крајине Горан Хаџић, кога је Хашки трибунал у
априлу 2015. године пустио на привремену
слободу из здравствених разлога, преминуо
је је у Новом Саду у 58. години‚
Његово здравствено стање у посљедња
два мјесеца значајно се погоршало, па је
често био у Институту у Сремској Каменици и у Клиничком
центру Војводине.
Хаџић, који је имао тумор на мозгу, пуштен је у априлу 2015.
године на привремену слободу ради лијечења, а суђење у
Хагу је прекинуто априла ове године на неодређено вријеме.
Од тада је живио у Новом Саду. Хаџића су, као посљедњег оптуженог у бјекству, власти Србије ухапсиле у љето 2011. године.
Суђење је почело у октобру 2012. и прекинуто је у октобру
2014. године, када му је позлило у судском притвору.
Одбрана је тада прецизирала да Хаџић болује од тумора на
мозгу и да је болест „у завршној фази”.
Хаџић је био оптужен за прогон Хрвата на расној, вјерској и
политичкој основи, за истријебљење, убиства, незаконито
притварање, мучење, нечовјечна дјела, депортацију и присилно премјештање у периоду од 1991. до 1993. године у
источној Славонији и Книнској крајини.

СЛИЈЕПИ ПУТНИК

АУТОР: НИКОЛА ВУКОБРАТ – ВУК

заједно са оцем, преживио
усташки покољ у селу Дивосело у Лици. Почетком августа 1941. године у усташким
злочинима страдало је 27 ње-

БУДИМИР: НАША ЈЕ ОБАВЕЗА ДА СЕ СЈЕТИМО ЖРТАВА
Дивосело је само једно од мјеста на којима су се десили
најстравичнији злочини над Србима за вријеме НДХ, а њихово
набрајање трајало би сатима, каже генерални секретар
Удружења Срба из Хрватске Милојко Будимир. Издваја се
Велебит и Јадовно гдје је за три до четири мјесеца побијено
око 70.000 Срба, а онда је, каже, „почео да ради Јасеновац“.
„Нажалост, видимо да та идеологија, за коју смо сматрали да
је прошла – да изнова оживљава. То је нешто што је било и ’91,
па ево видимо сада у Хрватској да се изнова појављује, и то
је заиста наша обавеза да се присјетимо свих тих жртава јер
желимо на тај начин не само да сачувамо успомену, него и да
подсјетимо да се злочин више не би поновио“, истиче Будимир.

гових најближих рођака, за
чије гробове ни данас не зна.
„Кад су усташе напале село
и извршиле масован покољ,
шестеро ми је ухваћено укућана, одведено на Јадовно и
живи бачени у Јадовно у јаму. Међу њима мајка у 32. години живота, са сестром од
7 година и братом од 3 године“, сјећа се Почуча
Миле Рајчевић дошао је
да ода почаст оцу, сестри,
ујаку, баби и рођацима које
су тог 5. августа 1941. године усташе поклале у Дивоселу, након што су претходних дана извршиле покоље у
околним селима. Преживио
је случајно. „Међутим, 907
мојих комшија, мојих мје-

штана, мојих Дивосељана ту
срећу није имало. Остали су
лежати заувијек, леш до леша, читаве породице на хрпи. Тога дана, 5. aвгуста и наредних дана 41. године 80 кућа у мом родном селу је мртвим коцем затворено“, каже
Рајчевић.
Чињенице опомињу – Дивосело је прије Другог свјетског рата имало близу 3.000
становника, у рату је више
од половине страдало, међу
којима 386 дјеце животне доби од 1 до 14 година. Данас
у том селу нема никога јер
је потпуно уништено у хрватској злочиначкој акцији
„Медачки џеп“ 1993. године.

АГ- С. К.
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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
Поштовани земљаци, даме и господо,
Савез Срба из региона покренуо је 15. децембра 2015. године у евидентирање отете, уништене, оштећене, неадекватно
обновљене, неадекватно размјењене и неадекватно продате имовине избјеглих и прогнаних лица који живе расејани
широм свијета и осталих оштећених грађана која се налази
у Хрватској, Босни и Херцеговини и Словенији.
Евиденција je продужена до 31. децембра 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 систематском 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 преузете 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. Нажалост,
у претходне двије деценије нису предузете никакве мјере и
активности да се међународне организације и међународна
јавност упозна са подацима о систематском кршењу људских
права избјеглих и прогнаних лица који су наведени 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 об4 АКЦИЈА
новљене, 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 пописа 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.

Наведени позив и образац за евидентирање н

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 16 часова а понедјељком, сриједом и петком од 14 до
21 час. Радно вријеме канцеларије и Новом Саду (ул. Булевар ослобођења 26, код бивше зграде лутрије Војводине)
је понедјељком, сриједом и петком од 9 до 16 часова а уторком и четвртком од 12 до 19 часова.
С поштовањем,

Предсједник Савеза Срба из региона
Миодраг Линта

АКТУЕЛНО 5

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ОДЛУКОМ ЗАГРЕБАЧКОГ СУДА О НАДБИСКУПУ ХРВАТСКА НАПРАВИЛА КОРАК КА УСТАШТВУ

Може ли поништена пресуда
да брише Степинчеве злочине?

З

агребачки Жупанијски
суд у цијелости је поништио пресуду контроверзном хрватском кардиналу из Другог свјетског рата Алојзију Степинцу.
Одлуку ванрасправног вијећа о поништавању пресуде
иза затворених врата образложио је предсједавајући судија Иван Турудић. Рочиште
је било затворено за јавност,
а захтјев за ревизију поднио
је Степинчев нећак.
Загребачки надбискуп
Алојзије Степинац осуђен је
1946. на 16 година затвора и
присилног рада и на петогодишњи губитак политичких и
грађанских права због сарадње с италијанским и њемачким окупатором и усташким
режимом у НДХ, за присилно покрштавање Срба, али и
за непријатељску пропаганду послије рата.
Ревизија поступка спроводи се на основу одредбе
Закона о кривичном поступку из 2009, који прописује
да особе које су судови бивше Југославије осудили за
вријеме комунистичке владавине за политичка, политички мотивисана кривична дјела или друга кривична дјела, ако је до осуђујуће
одлуке дошло злоупотребом
политичке моћи, могу ревизијом затражити поништење осуђујуће одлуке или њој
другог одговарајућег правног акта.
Сабор Хрватске почетком
1992. Донио је Декларацију о
осуди политичког процеса и
пресуде кардиналу др Алојзију Степинцу.
Уочи одлуке о ревизији
на суду се појавио и бивши
предсједник Сабора Владимир Шекс, који је казао да
је на објаву пресуде дошао
као један од аутора измјена
Закона о казненом поступку, који је омогућио ревизију поступка Степинцу, али и
аутор саборске декларације
из 1992, којом је осуђен тај
монтирани процес.
Комисија је основана на

ВУЧИЋ: СРБИЈА УВИЈЕК
НА СТРАНИ АНТИФАШИЗМА!
Да спорно поништење судске пресуде више
говори о данашњој Хрватској, него о Србима и Србији изјавио је премијер Александар
Вучић. Он је рекао и да су га у овом случају
више погодиле одређене изјаве и коментари
релативизовања дијела јавности у Србији.
– Степинац је био један од кључних идеолога најгоре нацистичке власти на европском тлу. Србија ће увијек бити на
страни антифашизма. Српски народ никада неће подржавати фашизам и знаће да сачува своју земљу од тога. Како
ће према њему да се односе други, то је њихова ствар – рекао је предсједник српске владе.

НИКОЛИЋ: СПРЕМАМ ДОКАЗНИ МАТЕРИЈАЛ
КОЈИ ЋУ ПРЕДАТИ ПАПИ ФРАЊИ

иницијативу папе Фрање због
противљења СПЦ Степинчевој
канонизацији. СПЦ сматра да
се Степнинац није довољно заузео за православце, Србе, Јевреје и Роме који су у вријеме
НДХ били прогањани.
Намеће се питање да ли је
поништењем пресуде ратном
злочинцу Алојзију Степинцу
Хрватска направила још један корак ка рехабилитацији тековина НДХ.
И овај потез хрватског
правосуђа представља помак
ка релативизацији злочина
геноцида усташког режима
према Србима, Јеврејима и
Ромима. Међутим, бројне
чињенице несопорно доказују да се не може оспорити
Степинчева одговорност за
стравична злодјела усташа
током Другог свјетског рата.
Послије одлуке хрватског
правосуђа о укидању пресуде
из 1946. године, овако се на
случај Степинац гледа у Србији, али и у љевичарским и
независним круговима у Хрватској. Његова судска не би
требала да има ниаккав утицај на рад Мјешовите комисије састављене од чланова
Хрватске бискупске конференције и Српске православ-

МЕЂУЦРКВЕНА КОМИСИЈА РАДИ НЕЗАВИСНО

Хрватски десничари сматрају да ће послије судске одлуке и
комисија Римокатоличке и СПЦ лакше утврдити историјску улогу
Алојзија Степинца. Новостима је, међутим, из извора блиских
члановима ове комисије ово демантовано.
– Комисија има јасне границе у којима мора да ради. Судска
одлука зато неће имати никаквог утицаја – каже саговорник
близак делегацији Хрватске бискупске конференције.
– Ни Ватикан неће то узимати у обзир, јер није тајна да се судови
послије рата нису држали процедуре. И многи саговорници са
српске стране слажу се да је суђење кардиналу Степинцу 1946.
године било у многим аспектима неправилно, али то сигурно
није нешто око чега ће се чланови комисије изјашњавати.

не цркве, чији је задатак да
расвјетли историјску улогу
контроверзног кардинала.
Комсије је тек почела свој
посао и очекује се да на крају свог рада изнесе свој суд.
Правни потез Жупанијског
суда у Загребу и трочланог вијећа којим је предсједавао судија Иван Турудић, међутим,
показао је нескривену жељу да
се укине сјећање на злогласну
НДХ и њене злочине.
Судско укидање пресуде
из 1946. године изазвало је
одушевљење у хрватским десничарским круговима. Упркос њима чују се и тумачења
која раздвајају одговорност
контроверзног надбискупа

за злочине од исхода судског
поступка режираних од послијератних власти.
„Случај Степинац” може да има још једну важну
посљедицу. У Хрватској је у
поратно вријеме спроведено око 30.000 суђења на којима је за разне видове сарадње са окупатором и усташким режимом осуђено више од 100.000 људи. Чланови
њихових породица убудуће
имаће могућност да затраже
поништење пресуда. Велико
је питање, отуд, хоће ли судови разматрати и кривицу
свих осуђених од стране југословенских власти послије 1945. године. АГ – НОВОСТИ

ГРАФИТИ МРЖЊЕ

ЧИЊЕНИЦЕ

Након скрнављења
православног Храма Светог
Прокопија у Рајевом Селу
код Жупање, забиљежен је
и сличан инцидент у селу
Дреновци у Вуковарскосремској жупанији. У оба
случаја изостале су реакције
храватских власти, а ни
починиоци нису откривени.
„Истријебићемо вас, стоко
српска”, „Селите се”,
„НДХ”, „Усташе” и сличне
поруке освануле су на овим
храмовима.

l Загребачки кардинал
Алојзије Степинац осуђен је
1946. на 16 година затвора
због сарадње са усташама
l Хрватски Сабор
1992. донио Декларацију
о осуди политичке пресуде
Степинцу
l 1998. године папа
Јован Павле II прогласио
је Алојзија Степинца
блаженим
l Ватикан 2014. покренуо
канонизацију, али се томе
успротивила СПЦ

ВУЛИН: РЕХАБИЛИТАЦИЈА УСТАШТВА

КЛАСИЋ: ПРЕСУДА НЕ УТИЧЕ НА КАНОНИЗАЦИЈУ

Министар за рад Александар Вулин изјавио је рехабилитација
Степинца значи рехабилитацију злочина у Јасеновцу:
– Не можете рехабилитовати Степинца, а не рехабилитовати
усташки покрет. Не можете рехабилитовати Степинца, а не рећи да
је НДХ била историјска тежња хрватског народа – додао је Вулин.
Он је рекао да је Степинац, као викар усташке војске, водио
1.770 свештеника који су учествовали у злочинима и убиствима,
које је спроводила НДХ, пренијели су београдски медији.
Вулин је навео да су у Јасеновцу сви били невини, док у
Блајбургу, мјесту страдања усташа, није био нико, па ни
Степинац.

Историчар и професор на Филозофском факултету у Загребу
Хрвоје Класић тврди да укидање пресуде против Степница не
значи и да је кардинал проглашен невиним.
– Судско вијеће укинуло је пресуду, јер је утврђено да је током
суђења хрватском кардиналу прекршена правна процедура.
То значи да Степинац није крив, али то не значи ни да је
проглашен невиним, јер није поновљен судски процес.
Православна црква, нити историчари, немају утицаја на исход
канонизације, јер, колико сам чуо, одлука је већ донијета.
Било какав налаз Мјешовите комисије неће утицати на процес
проглашења Степинца свецем – тврди хрватски историчар.

Поништење пресуде Степинцу предсједник Србије Томислав Николић тумачи као
својеврсни притисак на Папу да одустане
од утврђивања истине и канонизује бившег кардинала.
Николић подсјећа да је свој став о улози Степинца у Другом свјетском рату пренио Папи
Фрањи у директном разговору, приликом посјете Ватикану.
– Лично припремам доказни материјал који ћу предочити Комисији, најприје представницима СПЦ. Поглавар Римокатолицке цркве ми је рекао да неће журити са одлуком зато што
би Степинац био први хришћански светац кога СПЦ и остале
православне цркве не би признале. Хрватска затрпава јаме
у које су усташе закопавале Србе, али ако овако настави ископаће понор у који ће да упадне и остане сама, без подршке
цивилизованог, антифашистичког и антинацистицког дијела
човјечанства – навео је предсједник Николић подсјетивши да
Степинац никада није осуђен у Хрватској.
– Осуђен је у Југославији, а Србија је насљедник и правни
сљедбеник свију Југославија, и са тим су сагласне све новостворене државе, бивше чланице Југославије и Србије и
Црне Горе – закључује предсједник Србије.

ДАЧИЋ: АКО ЕВРОПА И ОВО ПРЕШУТИ, БИЋЕ
РЕХАБИЛИТОВАНИ И ХИТЛЕР И МУСОЛИНИ
Министар спољних послова Ивица Дачић
оцијенио је да одлука о поништењу пресуде ратном злочинцу Степинцу, уствари, рехабилитација фашистичке усташке НДХ.
– То није само српско-хрватско питање, ово
је свјетски и европски проблем, јер УН и ЕУ
забрањују рестаурацију фашизма и фашисоидних идеологија – поручио је Дачић.
– Степинчеве ријечи на Ускрс 1941. године да је ‘НДХ створена Божијом милошћу, мудрим и пожртвованим радом Поглавника (Павелића) и усташког покрета, те вољом наших савезника (Хитлера и Мусолинија)’, као и да је ‘НДХ најзнаменитији догађај у животу хрватског народа’, најбоље говоре
и о Степинцу и о онима који га рехабилитују – рекао је он.
– Да ли је то могуће у Европској унији, која је створена на побједи над фашизмом? Ако ЕУ ово прећути, сљедећи за рехабилитацију су Анте Павелић и његови шефови Адолф Хитлер и
Бенито Мусолини, које је Степинац благосиљао – закључио је
Дачић, саопштило је Министарство спољних послова Србије.

ЛИНТА: ОВА ПРЕСУДА ДОКАЗУЈЕ ДА ЈЕ НДХ
БИЛА ИСТИНСКА ВОЉА ХРВАТСКОГ НАРОДА
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта оцијенио
је да поништавањем пресуде Алојзију Степинцу, као и покушајем његове канонизације, „Хрватска шаље јасну поруку
да је злочиначка НДХ била истинска воља хрватског народа за својом државом а да су усташе биле борци за хрватску
слободу, а не највећа љага и срамота у хрватској историји”.
– Бројне чињенице непобитно показују да је Алојзије Степинац злочинац јер је активно учествовао у стварању фашистичке НДХ, јер се заклео на вјерност и подршку Павелићевом режиму, јер је био иницијатор прекрштавања православних Срба и јер никад није протестовао против оснивања Јасеновца и других концентационих логора за Србе,
Јевреје и Роме – истиче Линта.
Он додаје да је Степинац све вријеме знао за покоље, и упркос повременим протестима, никада није доводио у питање
подршку злочиначкој НДХ.
– Важно је нагласити да је Степинац још прије априла 1941.
године био веома негативан према Србима и православљу и да је одржавао везе са бројним усташким првацима у Загребу на челу са Милом Будаком – додаје Линта.

КОЉАНИН: ТРЕБАЛО ЈЕ ОБНОВИТИ ПРОЦЕС
Историчар Милан Кољанин сматра да се одлука о поништењу пресуде надбискупу Алојзију Степинцу из 1946. године
могла очекивати, јер је у Хрватској питању проглашења Степинца за свеца придат велики политички значај.
– Штета то што је само суд донио одлуку и није обновљен
процес. У том случају би јавност могла поново да чује аргументе и једне и друге стране, и да се види да се поново превреднује улога Степинца за вријеме Другог свјетског рата.
То је на неки начин пропуштена прилика и штета што је тако – рекао је Кољанин.
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СРПСКО КОЛО јул 2016.

КРИЗА ШТА ПОКАЗУЈУ
ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ
ПОПИСА СТАНОВНИШТВА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ?

Попис становништва у Босни и Херцеговини 2013.
спроведен је у периоду од 1. до 15. октобра 2013,
према стању на дан 30. септембра 2013. у 24:00 сата,
што се сматра референтним датумом пописа. Попис
је требао бити организован од 1. до 15. априла
2013, али је због техничких недостатака запажених
током пробног пописа проведеног 2012. године,
касније одгођен за октобар.

ПРОСЈЕЧАН СТАН
74,3 КВАДРАТА
Укупан број стамбених зграда
и кућа у БиХ је 1.078.156. Један
стан у БиХ имају 866.793 становника, два стана има 165.603
становника, док три или више станова посједује 45.757
становника БиХ. Највећи број
станова су двособни, а просјечна квадратура је 74,3 метра квадратна. У БиХ 363.394
домаћинства обављају пољопривредну активност, односно
њих 31,44% у односу на укупан
број становништва. Просјечна
старост грађана у БиХ износи
39,5 година.

НЕЖЕЊЕ И НЕУДАТЕ
Објављени резулати пописа
показали су и који град у БиХ
има највише неудатих и неожењених грађана. То је, без
премца, Бањалука. Наиме,
46.031 особа у граду на Врбасу од укупно 185.042 становника није ожењено или удато. Од
тог броја, на мушкарце се односи 25.283, а дјевојке 20.748.

УДОВЦИ И УДОВИЦЕ
Што се тиче брачне заједнице,
приликом пописа установљено је да је 58,88% грађана БиХ
у браку, док се 27,15% грађана БиХ никада није вјенчало.
Осим тога, 3,38% грађана је
разведено, док је 10,59% удоваца или удовица. БиХ према
резултатима пописа има око
37% пензионера или око 1,3
милиона.

НЕПИСМЕНИХ 100.000
У БиХ живи 2,82% неписменог
становништва (око 100.000).
У земљи 51,1% грађана има
завршену средњу школу, док
21,4% становништва има само
основно образовање. Према
овим подацима 3,2% грађана
завршило је вишу, а 9,6% високу школу. Дакле, око 340.000
људи има факултетско образовање.

У ГРАХОВУ ЖИВЕ
НАЈСТАРИЈИ
Просјечна старост становништва у БиХ 39,5 година. Најстарије становништво живи у
Босанском Грахову, гдје је просјечна старост 50 и више година, а најмлађе у Бужиму, гдје
је просјечна старост становника испод 35 година. Становништво сјеверне Босне и већег
дијела Херцеговине у просјеку
је старо између 40 и 44 године.
Босански Петровац, Дрвар,
Гламоч, Калиновик, Вишеград,
Хан Пијесак, Вареш, Пелагићево и Ново Горажде имају становништво које је просјечно
старо између 45 и 49 година.
Најстарије становништво у БиХ
тренутно живи у Трнову и Босанском Грахову, а просјечна
старост је 50 и више година.
Највећи број становника у БиХ
има између 50 и 54 године,
односно 276.575 становника.
Према попису из 2013. године
у БиХ живи 28.069 становника
који имају 85 или више година.

„

Од прератних
600.000 у
ФБиХ сада
живи само
56.550 Срба!

82

хиљада Срба данас мање живи
у Сарајеву, док се број Бошњака
увећао за 40.000 становника. У
Шантићевом Мостару број
Срба опао је за скоро
читавих 20.000

Гдје су
нестали Срби
из Федерације БиХ?
СРБИ
ХРВАТИ
БОШЊАЦИ

СРБA JE У БИХ МАЊЕ ЗА ОКО 279.000
Ф
едерација БиХ је етнички очишћена од
Срба, који у овом ентитету чине свега 2,55% становништва, а тај проценат
се у стручним круговима
често назива и „статистичка грешка”. Од прератних
600.000, у ФБиХ сада живи
само 56.550 Срба!
Од укупно 2.219.220 становника ФБиХ, Бошњаци чине 70,4% (1.562.372). Хрвата у
ФБиХ живи 22,4% (497.883).
Најдрастичнији примјер прогона Срба у протеклом рату са
подручја ФБиХ је град Сарајево у којем је прије рата живјело 92.000 Срба, а сада их је, по
објављеним резултатима пописа Агенције за статистику
БиХ, 10.400.

У граду Сарајеву је, према попису становништва из
2013, 39.954 Бошњака више
него 1991.
Према националном саставу, у Сарајеву живи 222.457
Бошњака, у односу на 182.503
колико их је живјело 1991. на
подручју четири сарајевске
опшине.
Промјена националне
структуре евидентирана је
и у Зеници.
Повећан је број Бошњака
и то за 12.629. Према попису
1991. било их је 80.359, док
их је на попису 2013. евидентирано 92.988.
За разлику од Бошњака,
број Срба је смањен и то за
20.024. Према попису 1991.
било их је 22.433, док је на

попису 2013. у Зеници евидентирано 2.409 Срба.
Ништа боље није ни у Мостару, гдје је прије рата живјело 23.846 Срба, а по резултатима пописа из 2013.
само их је 4.421. Дакле, чак
19.425 мање!
С друге стране, од укупно
1.228.423 становника у Републици Српској Бошњаци чине 13,99% (171.839).

Александра Пандуревић,
посланик СДС у парламенту БиХ каже да су резултати које је објавила Агенција
за статистику БиХ потврдили да је ФБиХ етнички очишћена од Срба.
– У Федерацији БиХ нема
Срба! Пала је у воду сва лажна прича бошњачких политичара о масовном прогону
припадника њиховог наро-

САМО У ТУЗЛИ 17.000 СРБА МАЊЕ
И у Тузли је дошло до промјене националне структуре. Број
Бошњака је повећан за 18.105. Према попису 2013. било их
је 80.744 у односу на 62.669 колико их је било на попису 1991.
Истовремено број Срба у Тузли је смањен за 16.893.
Према попису 1991. у Тузли их је било 20.271, док их је према
попису 2013. свега 3.378.

да. Срби су такође претрпјели највеће демографске губитке, јер их сада у БиХ има
мање за око 279.000 – казала је она.
Пандуревићева је нагласила и податак да Бошњаци
чине 50,11% укупног становништва не може довести до
суштинских уставних промјена и драстичног прекрајања квота које се тичу националне заступљености у институцијам БиХ на штету РС.
– Ови подаци не могу
угрозити уставну позицију
Републике Српске. Могуће је
само да незнатно буде повећан број Бошњака у Оружаним снагама БиХ и Агенцији за истраге и заштиту БиХ
– рекла је посланица. АГ - С. К.



ЗВАНИЧНИ Босна и Херцеговина
РЕЗУЛТАТИ 1.086.733 Срба
ПОПИСА
1.769.592 Бошњака
544.780 Хрвата
130.054 осталих
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Република Српска
1.001.299 Срба
171.839 Бошњака
29.645 Хрвата
25.640 осталих

СУШТИНСКО ПИТАЊЕ КАКАВ ЈЕ СТАТУС ЉУДИ КОЈИ ЖИВЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Иначе, стање „на терену” је знатно лошије од онога за шта се
компромисно залаже Републички завод за статистику РС. На
основу стопа наталитета, морталитета, те броја дјеце у школама у
БиХ, лако се може закључити да је стална популација БиХ између
3,1 и 3,2 милиона становника. Јасно је да демографски трендови у
БиХ не могу битније одступати од региона, а посебно од Хрватске
и Србије. Стопе наталитета у ове двије земље су 9,1, односно 9,3
промила, док су стопе морталитета 12,2 односно 14,4 промила
2015. године (иначе, сличне стопе наталитета имају практично
све источноевропске земље, док су стопе морталитета углавном у
распону између Србије и Хрватске). Истина, аутохтона муслиманска
популација у Европи има нешто веће стопе наталитета, али то би
само могло да указује да је Бошњака још мање у БиХ.

на кључних седам пописних
питања нису конзистентни
или их нема. Индикативно је
да официјелна постпописна
анкета указује на чак 10% мање људи од броја пописаних,
док је нпр. у Србији тај показатељ за претходне пописе био око 1,5% (и то углавном да је мање пописано од
стално присутних).
Кључна политичка дилема је обнавља ли се „партнерство против трећег” (Хрвата и Бошњаци „версус”
Срби).

ОПШТИНЕ У ФЕДЕРАЦИЈИ У КОЈИМА СУ СРБИ ВЕЋИНА
У три општине Федерације БиХ Срби чине апослутну већину: Дрвар
6.420 (91,2%), Грахово 2.028 (82,8%), Босански Петровац 3.996
(54,5%). У Гламочу Срби чине релативну већину 1.679 или (43,5%).

Дистрихт Брчко
28.884 Срба
35.381 Бошњака
17.252 Хрвата
1.999 осталих

ОШТРА РЕАКЦИЈА ПРЕДСЈЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИЛОРАДА ДОДИКА

Са 196.000 становника који живе
ван БиХ Бошњаци постају већина
КАКВО ЈЕ РЕАЛНО СТАЊЕ СТВАРИ НА ТЕРЕНУ
С
уштина неслагања на линији Бањалука–Сарајево
је у томе да ли 196.000 људи, (6% укупне популације)
од којих већина раде или се
школују у иностранству, треба да добије статус сталних
становника.
Међу њима је убједљиво највише Бошњака, а најмање Срба, и то је суштина
проблема. Са њиховим уврштавањем у сталну популацију удио Бошњака прелази
50% укупног становништва у
БиХ. Дакле, са избјеглицама,
иако побјеглим од рата, опет
се ратује, овог пута бројкама.
Кључно је фамозно 40. питање на пописници, којим се
тестира мјесто рада и школовања које траје дуже од годину
дана изван земље. Став Завода
из РС је да се те пописнице искључе, јер је очигледно да тих
преко око 120.000 људи годинама, односно деценијама не
живе у БиХ.
Идентичан став српских
представника је и по другој
„великој контроверзи”, која
се односи на преко 76.000 пописница код којих одговори

ФБиХ
56.550 Срба
1.562.372 Бошњака
497.883 Хрвата
102.415 осталих

Попис у БиХ је много важније питање него у другим
земљама и, нажалост, није
могло проћи без политичких
игара (у ту тематику посредно се умијешао и врховни поглавар муслимана у БиХ реис
Хусеин Кавазовић са тезом
да „Сребреницом не смије
владати Влах”, што је погрдни назив за Србе).
Када је у питању Дистрихт
Брчко Срби су већинска нација у свим сјеверним (и
на Саву наслоњеним) насељима Дистрикта. Централни и јужни дио територије
Дистрикта Брчко чине бошњачке мјесне заједнице,
док су Хрвати концентрисани у двије групе насеља на
југоистоку, односно западу
Дистрикта Брчко.

Покушај стварања исламске државе
П
редсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да Бошњаци у
БиХ манипулишу резултатима пописа из 2013. године јер им је стало да прикажу да их је више од 50 одсто
да би створили исламску државу у Европи.
Бошњачки члан Предсједништва БиХ Бакир Изетбеговић рекао је да наставља политику свог оца Алије, који је говорио да муслимани
тамо гдје су мањина треба да
трпе док не постану већина,
а када постану већина онда
треба да формирају исламску државу», навео је Додик.
На питање да ли заиста
вјерује да би муслимани у
БиХ правили исламску државу, Додик је објаснио да
то нема везе са вјеровањем
и указао да је необично што
неко инсистира да буде већина на попису у БиХ као сложеној заједничкој државној
заједници двије државе – Републике Српске и Федерације БиХ.
– Одједном се траже кумулативни подаци да би се
послала вијест свијету како
је то исламска држава, како
би се прикупиле исламске зе-

ФОТО: РТРС

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

»» Око националних интереса нема погађања: Младен Иванић и Милорад Додик
мље да бране своју исламску
државу у Европи. То је прича, вјеровали ви то или не! Па
нису ни Французи вјеровали
када су нама овдје одсијецали главе да ће се и њима то
дешавати. А ево, дешава се –
каже Додик.
Предсједник Републике Српске објаснио је да је
попис у БиХ био проблем
и 1991. године, као и да се
и послије рата покушавало
„по муслиманским назорима” прогласити БиХ њиховом земљом кроз стварање
нове нације, босанске, у коју би се „превели” и Срби и
Хрвати.
– У процесу усаглашавања Закона о попису као дио

ИВАНИЋ: СВИ ЗНАМО ДА СУ РЕЗУЛТАТИ ЛАЖ
РС чврсто остаје при ставу да су резултати пописа нетачни и
неупотребљиви, због чега их институције РС неће признати.
Члан Предсједништва БиХ из Српске Младен Иванић изјавио
је да резултати пописа становништва у БиХ нису тачни и
релевантни, те да је потребно спровести њихову ревизију.
– Сви у БиХ знамо да резултати овог пописа нису тачни и
релевантни. Попис смо претворили у политичку причу, што
није требало – рекао је Иванић који је додао да БиХ не може да
функционише на систему прегласавања, него на договорима.

компромиса дошли смо до
тога да се можемо изјаснити
о националној припадности.
Али, сама израда закона била
је усмјерена ка спекулацијама. Дуго смо се опирали томе и донијели су закон који
је у принципу добар. Међутим, у његовом спровођењу
интервенцијама и подршком
чак и иностраних медијатора, нека правила, која су касније усвајана, омогућила су
додатне спепкулације – објаснио је Додик.
Према резултатима пописа, каже Додик, сада има скоро шест до седам одсто више
муслимана него прије рата,
након што „нас двадесет година овдје малтретирају, како је 300.000 Бошњака побијено у рату”.
– То значи да је неко други морао отићи да би они
повећали свој проценат или
је лаж о том етничком чишћењу. А чињеница је да је
у Сарајеву сада регистровано 11.000 Срба, а прије рата
их је било 100.000. То говори
о томе да је 10 пута смањен
број Срба у самом Сарајеву
– указао је Додик.  АГ - С. К.

МИОДРАГ ЛИНТА ТВРДИ ДА СУ СРБИ КОНСТИТУТИВНИ НАРОД У ФБИХ САМО НА ПАПИРУ

Сарајево цементира етничко
чишћење Срба у Федерацији БиХ!

П
»»У ВЕЋИНИ ОПШТИНА ФБиХ ПРОЦЕНАТ СРБА ОД 0 ДО 2%
- ДОЊИ ВАКУФ
- ХАЏИЋИ
- КЛАДАЊ
- ОЛОВО
- ВИСОКО
- КАЛЕСИЈА
- БРЕЗА
- КАКАЊ
- ГРАДАЧАЦ
- ОРАШЈЕ
- ЖИВИНИЦЕ
- ГРАЧАНИЦА
- НЕУМ
- В.КЛАДУША
- ТЕШАЊ
- ЈАБЛАНИЦА
- КЉУЧ
- КЛАДАЊ
- ЗАВИДОВИЋИ
- БИХАЋ
- БУГОЈНО

СРБИ СА 38%
СРБИ СА 26%
СРБИ СА 23%
СРБИ СА 20%
СРБИ СА 16%
СРБИ СА 12%
СРБИ СА 12%
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СРБИ СА 34%
СРБИ СА 23%
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СРБИ СА 20%
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НА 0%
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НА 0%
НА 0%
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НА 0%
НА 0%
НА 0%
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НА 0%
НА 0%
НА 0%
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НА 1%
НА 1%
НА 1%
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- БАНОВИЋИ
- ЈАЈЦЕ
- КОЊИЦ
- ЧЕЛИЋ
- СРЕБРЕНИК
- Н.ТРАВНИК
- ТРАВНИК
- ЛИВНО
- СТАРИ ГРАД
- ЖЕПЧЕ
- ВИТЕЗ
- БУСОВАЧА
- ДОМАЉЕВАЦ
- ИЛИЈАШ
- ВОГОШЋА
- ИЛИЏА
- САПНА
- ЗЕНИЦА
- ВАРЕШ
- ЧАПЉИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БИХ

СРБИ СА 17%
СРБИ СА 17%
СРБИ СА 15%
СРБИ СА 15%
СРБИ СА 13%
СРБИ СА 13%
СРБИ СА 10%
СРБИ СА 9%
СРБИ СА 8%
СРБИ СА 7%
СРБИ СА 5%
СРБИ СА 3%
СРБИ СА 4%
СРБИ СА 46%
СРБИ СА 36%
СРБИ СА 32%
СРБИ СА 23%
СРБИ СА 16%
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НА 1%
НА 1%
НА 1%
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НА 2%
НА 2%
НА 2%
НА 2,5%

редсједник Савеза Срба из
региона Миодраг Линта
оцијенио је поражавајућим
објављене резултате пописа
према којима од пријератних
готово 600.000 на територији
Федерације БиХ живи свега
56.500 Срба.
– Лако се може уочити да
у Федерацији БиХ живи пола
милиона Срба мање у односу
на пријератни период. Наведене чињенице јасно показују да су Срби током рата масовно протјерани са својих
кућа и станова, а да од завршетка рата бошњачко-муслиманске власти у Федерацији
БиХ воде политку цементирања етничког чишћења Срба
спречавајући њихов масовнији повратак. Срби су конститутиван народ само на папиру док се у стварости њихова права свакодневно крше
док се њихова имовина споро
или никако не обнавља. Велики дио Срба дуги низ годинама безуспјешно покушава

да врати отете станове, куће,
гараже, пословне објекте и
земљу. Посебно је критично
стање у највећим градовима БиХ, као што су Сарајево,
Тузла, Зеница, али у многим
мањим мјестима, гдје ријетки Срби немају готово никакву могућност за запослење а
често су иложени физичким
и вербалним нападима. Локалне бошњачке или хрватске власти не пружају помоћ
и подршку српским повратницима већ их игноришу што
представља јасну поруку да
нису добродошли.
Линта наводи да у општинама гдје се вратио значајни број Срба (Дрвар, Гламоч,

Грахово и Босански Петровац) федерална и кантоналне власти спречавају економски развој тог подручја што
за посљедицу има све веће
исељавање српских повратника. У федералним и кантоналним иниституцијама
приликом запошљавања не
поштује се принцип пропорционалности.
Такође, сва експлоатација приподних ресурса (шуме,
земља…) концентрисана је на
кантоналном нивоу и сав новац иде према кантону чиме
се системски спречава економски развој наведених општина. Надлежни министар
пољопривреде одбија дати
сагласност да Срби могу да
користе државно земљиште.
У многим општинама српска
дјеца не могу да уче националну групу предмета и ћирилицу јер према постојећем
накарадном закону неопходно је да у разреду буде 18 ученика српске националности.

8 АКТУЕЛНО

У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА СТРАДАЊЕ СРБА СРЕБРЕНИЧКОГ КРАЈА У 20. ВИЈЕКУ
ФОТО: Т. ЋОРОВИЋ

ВОЈСКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НИЈЕ
ОКАЉАЛА ЧАСТ У СРЕБРЕНИЦИ

СРПСКО КОЛО јул 2016.

20. 7. 2016. Војска Републике Српске /ВРС/ није окаљала

част у Сребреници 1995. године, истакнуто је на вечерашњој
трибини Сребреница - како је заиста било, која је одржана у
Српском културном центру у Београду.
На трибини је констатовано да Сребреница представља темпирану бомбу која треба да буде искориштена када свјетски
моћници одлуче да дестабилизују цијели регион.
Пензионисани генерал ВРС Петар Шкрбић, као непосредни
актер дешавања у Сребреници, каже да са временске дистанце
од двадесет година једино може рећи да је ВРС војевала часно
и достојанствено на том подручју и да је чинила све да одбрани
људство и цивилно српско становништво од сталних напада 28.
дивизије /такозване Армије БиХ код командом/ Насера Орића.
- Заузимање Сребренице никада није била тема на нашим оперативном састанцима нити је то био план - рекао је Шкрбић.
Он је додао да су записници са тих састанака уврштени као
званични документи у процесима који се воде пред Трибуналом у Хагу против војног и државног врха Републике Српске.
- Наше извјештаје доставили смо у цијелости. У њима је истина. Са друге стране документи и записници 28. дивизије достављени су спорадично - рекао је Шкрбић.
Генерал ВРС Винко Пандуревић упозорио је да је Хашки
трибунал почео да користи термин „геноцид” уз догађаје
из јула 1995. године прије него што су почеле истраге, те да
се и даље експлоатише да би се дестабилизовало оно што
је српски народ створио.
Генерал ВРС Саво Сокановић поносан је што се Војска Републике Српске ставила у одбрану српског народа у Подрињу, те поновио да није постојао никакав план ВРС за напад
на Сребреницу.
- ВРС није имала никакав план. Све приче, које су присутне пред судовима у Хагу и Сарајеву, по другим мјестима, као
и у медијима, дио су тих инсинуација. Ако је ко имао план,
имали су моћници и они који су профитирали у рату - истакао је Сокановић.
Истраживач догађаја у и око Сребренице из јула 1995. године Љубиша Ристић је констатовао да је Сребреница од
почетка била темпирана бомба која треба да буде искориштена у одређеном моменту за дестабилизацију региона.
- Потребно је перманентно говорити о томе зашто је Сребреница припремана. То је превара свјетских размјера која има елементе насиља над истином - каже Ристић и додаје да му се чини да Србија и Републике Српска потцјењују опасност коју крије случај „Сребреница”. 
СРНА

ПОМЕН ЗА 24 УБИЈЕНА ЦИВИЛА ИЗ КРЊИЋА
5. 7. 2016. Служењем парастоса

и прислуживањем свијећа за покој душа убијених мјештана код
спомен-обиљежја у порти Цркве
Светог пророка Илије у сребреничком селу Крњићи обиљежене
су 24 године од страдања 24 српска цивила и војника из овог села. Као и у другим српским
селима ове општине, злочин над српским становништвом у
Крњићима починиле су муслиманске снаге из Сребренице
и околних села на данашњи дан 1992. године.
Представници Борачке организације, породице и сродници убијених Срба из овог сребреничког села још једном су
поновили да за злочин над њиховим најмилијим још нико
није одговарао. Радовану Симићу су масакрирали осамдесетогодишњег дједа Илију, којег су са штапом у руци и шајкачом
на глави затекли у кући.
Неке од жртава пронађене су тек 15 и више дана након убистава. Преживјели мјештани Крњића причају да је тог трагичног дана, осим у кући запаљеног учитеља Васе, убијен
директор школе Раде Тримановић, старица Сока Вујић, а
свештеник Слободан Лазаревић убијен је у тренутку док је
служио опијело... 
СРНА

24 ГОДИНЕ ОД СТРАДАЊА СРБА У ЗАГОНИМА
5. 7. 2016. Прислуживањем сви-

јећа за покој душа настрадалих и
полагањем цвијећа уз централни
спомен-крст на градском гробљу
у Братунцу обиљежене су 24 године од страдања 14 српских цивила у братуначком селу Загони.
Њих су на данашњи дан 1992.
године убили припадници муслиманских оружаних снага
из Сребренице. Осим преживјелих чланова породица убијених и неколико мјештана Загона, цвијеће код спомен крста положила је и делегација Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила из Братунца.
Међу убијенима било је пет жена, а Михајло Михајловић се
још води као нестала особа. У Горњим Загонима, гдје се овај
злочин догодио, обновљено је девет кућа након рата у које
се вратило и живи само девет удовица. 
СРНА

»» УЧЕСНИЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: Ненад Антонијевић, Александар Павић, Вељко Ђурић Мишина, Немања Девић и Бошко Антић

И данас 3.000 убијених Срба
у Сребреници чека на правду
М
узеј жртава геноцида из Београда је уочи 11. јула организовао је Конференцију Страдање Срба сребреничког краја у
20. вијеку, чији су се учесници
сложили да су на том подручју
чињени злочини над српским
становништвом у оба свјетска
рата и током сукоба у Босни и
Херцеговини деведесетих година прошлог вијека.
На скупу су учествовали:
политиколог Александар Павић, виши кустос Музеја жртава геноцида Ненад Антонијевић, директор Музеја жртава
геноцида Вељко Ђурић Мишина, бивши предсједник општине Сребреница Радомир Павловић, адвокат Горан Ђорђевић, контраадмирал Бошко Антић, генерал Винко Пандуревић, Милош
Милојевић и историчар
Немања Девић.
Модератор скупа и
аутор књиге Забрањена
истина о Сребреници
Александар Павић рекао је да је важно подсјетити се страдања Срба и
да се тражи истина о свим
злочинима током 20. вијека.
– Ми не бјежимо од јула
1995. године, али важно је знати цјелокупну слику. Истина о
томе се крије како би се скренула пажња са страдања Срба у Другом свјетском рату.
Србима се намеће кривица и
улога агресора, али пропаганди која постоји треба се супротставити чињеницама –
упозорио је политички аналитичар и модератор скупа
Александар Павић.
Вршилац дужности директор Музеја жртава геноцида
Вељко Ђурић Мишина подсјетио је да се та институција бави страдањем српског народа,
али не бјежи ни од истраживања страдања других народа.
Он је рекао да већина досадашњих пописа нису урађени
научно и стручно, додајући да
је Књига мртвих Срба Сребрени-

БРОЈ ЖРТАВА НЕПРЕЦИЗАН

На каменој плочи у Меморијалном центру у Поточарима уклесан
је број од 8.372 жртве.
По Босанском атласу злочина:
– убијено 6.886, с тим да се у посебној табели наводи цифра од
4.256 убијених и 2.673 несталих босанских муслимана.
У предмету Поповић (МКТЈ):
– најмање 5.336 идентификованих појединаца... (Првостепена
пресуда, фуснота 2.862).
У предмету Толимир (МКТЈ):
– 4.970 жртава (Другостепена пресуда, пар. 426).
Закључак: МКТЈ нити било која друга институција, до данданас, после 20 година, није прецизно утврдио број погубљених
заробљеника. Уз то, непрекидно се мијешају жртве погубљења,
борби и нестала лица. Нема доказа на основу којих је утврђен
број стријељаних заробљеника, а само то је злочин.

3.262
имена садржи попис
убијених Срба
у средњем Подрињу
(Братунац, Сребреница,
Зворник
Власеница...)

це, у којој се наводи имена 3.262
људи, најбољи попис до сада.
– Нема потпуног списка
страдалих јер политичке власти у државама бивше Југославије то не желе – рекао је он.
Историчар Немања Девић
рекао је да су идентичне мапе злочина против Срба у сребреничком крају из два свјетска рата и из сукоба крајем
20. вијека.
– Поређењем мјеста злочина у Другом свјетском рату и рату деведесетих се види
да су мјеста злочина и њихова бестијалност иста – рекао
је он и додао да је Земаљска
комисија послије рата утврдила да је страдало више од
2.200 Срба, од којих су пола
били жене и дјеца.

Пензионисани генерал Војске Републике Српске Винко
Пандуревић оцијенио је да су
у рату деведесетих муслимански политички лидери хтјели да преузму комплетну контролу над подручјем источне Босне и
да је у ту сврху прије распада СФРЈ формирана паравојна формација, са више од 150.000 бораца, са
основним задатком да учврсти муслиманску власт и протјера Србе.
– Многе приче испричане о Сребреници уперене су
против интереса српског народа у цјелини. Међутим, важно је истаћи да та сва страдања нису била резултат плана или организованог деловања војске, већ су се ствари
отргле контроли за шта су одговорни појединци. Нико до
сада није доказао да је постојао план масовних убистава,
као и да је постојала свијест
и геноцидна намјера – истакао је он.
Пандуревић је рекао да је
било опортунистичких убистава заробљеника ради освете, која нису била контролисана, а заробљеници у Кравици
су убијени пошто је један од
њих отео пушку и убио припадника специјалне јединице МУП РС.

Адмирал и експерт одбране у Хашком трибуналу
на процесима за Сребреницу
Бошко Антић каже да је данас мир наставак рата другим
средствима.
– Налазимо се у једној од
етапа рата против Срба и Србије, а уколико би признали
геноцид, био би то крајњи пораз и питање је како би након
тога завршиле Србија и РС –
истиче он.
Бивши предсједник Скупштине општине Сребреница
Радомир Павловић рекао је
да је у Сребреници прије рата
било 27.000 Бошњака и 9.000
Срба и уколико се узме у обзир попис, број бошњачких и
српских жртава процентуално исти, мада, напоменуо је,
српске жртве никога не интересују.
– У Сребреници није било
ниједне масовне гробнице. Није било масовног страдања Бошњака. Они су узели Поточаре
да буду меморијални центар за
жртве страдале ван Сребренице. Срби су добили око 1.400 година за Сребреницу, а за 3.000
убијених Срба ниједан Бошњак
није одговарао. То говори о Међународном суду правде, о праву и правди уопште – рекао је
Павловић.
Виши кустос Музеја жртава геноцида Ненад Антонијевић изјавио је да је злочин
над Бошњацима 1995. године
у Сребреници засјенио злочине који су над Србима источне
БиХ и Подриња чињени током
цијелог 20. вијека, укључујући
и деведесете, а који имају карактер геноцида.
Он је нагласио да на овом
подручју постоји континуитет
геноцида и да за српска страдања у Првом, односно Другом свјетском рату нису криви
само окупатори, него посебно
њихове комшије Хрвати и муслимани, који су били груписани у паравојне формације,
односно припадници Независне Државе Хрватске. АГ - С. К.

ПАВИЋ: СРЕДСТВО МОДЕРНИХ ИМПЕРИЈАЛИСТА

ШТА КАЖУ ФОРЕНЗИЧАРИ

Павић упозорава да је Сребреница постала важно средство
за модерне империјалисте и моћне западне силе које користе
изговор заштите цивила од потенцијалних геноцида, како би
интервенисали у другим земљама попут Либије и Сирије.
– Зато је наша борба толико тешка, јер непријатељ није само у
Сарајеву, који свјесно пропагира све ове тезе, већ је то читав
политички Запад, у посљедњих 25 година. Сребреница је
уткана у документе УН, на основу којих је развијена доктрина
одговорности о пружању заштите, изгласана још 2005. године,
по којој је међународна заједница дужна да интервенише свуда
гдје је цивилно становништво наводно угрожено и гдје је поље
суверенитета окренуто наопако – наглашава он.
Павић сматра да су случајеви попут Сребренице и Руанде узети као
показатељи да западне силе дјелују гдје хоће, што је доказано и
низом интервенција након 1995. године, у којима је увијек главни
ратни поклич био: „Морамо да спријечимо још једну Сребреницу.”
Сребреница је, додаје он, коришћена у Конгу, Ираку, Сирији и
Либији и у још 28 различитих резолуција Савета безбједности.

Ексхумација посмртних остатака из разних гробница које
се потенцијално, али не и нужно, могу довести у везу са
Сребреницом у јулу 1995, била је под контролом МКТЈ само
између 1996–2001. У том периоду је обрађено и класификовано
3.568 „случајева”, с тим што један „случај” не значи нужно
и једно тијело, већ може да представља само дио тијела.
Форензичка анализа даје сљедеће резултате:
– Само за 442 ексхумиране особе би се непобитно могло тврдити
да су жртве стријељања, с обзиром да су имале повезе преко
руку или очију;
– 627 особа имају повреде од фрагмената метака или метала,
што може да буде посљедица погубљења, али и борби;
– 505 тијела има повреде од метака, што може да буде
посљедица погубљења, али и борби;
– за 411 тијела се не може утврдити узрок смрти;
– 1583 „случајева” представљају само дијелове тијела, с тим што
су форензички стручњаци МКТЈ констатовали да се за 92,4%
њих не може утврдити узрок смрти.

У ПОСЈЕТИ 9

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ВЛАДИКА ГРИГОРИЈЕ ГОВОРИ О ВЈЕЧНОСТИ НАЈСТРАДАЛНИЈЕГ СРПСКОГ СЕЛА И БУДУЋНОСТИ НЕКАДАШЊЕГ ВОЈВОДСТВА СВЕТОГ САВЕ

ноги кажу да је Херцеговина економски
напредак посљедњих
година остварила захваљујући владици захумско-херцеговачком Григорију, који
никад није могао да сакрије
љубав према хумској земљи
Светог Саве, често је упоређујући са земљом из бајке.
Он у разговору за Српско коло каже да је тешко говорити о препороду у земљи у којој има незапослених и сиромашних, као и да због лоших
комуникација и путева има
утисак да је „Херцеговина у
статусу заборављене земље”.
Ипак, владика Григорије позива на вјеру, стрпљење и рад, јер је то једини начин за опстанак и опоравак.
Епископ захумско-херцеговачки вјерује да ће брзо доћи час када ће се Херцеговци у слози и љубави заједно
помолити у завршеној Саборној цркви у Мостару. Исто тако увјерен је да Пребиловци
као „најбројније српско село” имају не само сигурну будућност, него и читаву вјечност. Мада је ово свето мјесто и данас, као кроз читав
свој вијек, изложено искушењима, по ријечима владике
Григорија „прах Светих новомученика и Храм Васкресења најсигурнији су залог
будућег живота житеља Доње Неретве.
– Мој утисак је да је Херцеговина још увијек у статусу неке заборављене земље.
Да ли је то због лоших комуникација, лоших путева
(немамо ни свој аеродром)?
Оно што сигурно знам јесте
да је ова земља као из бајке и
да је заиста тешко побројати
све њене потенцијале, ни изблиза откривене за оне који
овуда тек само прођу – каже
владика Григорије, наводећи
које све могућности нуди најјужнији дио РС.
– Овај простор има практично све, и поља и ријеке и
планине, па и море, на неки
начин, које нам се неправдом ускраћује. Херцеговина
има велики потенцијал за развој разних видова туризма,
између осталог и вјерског. У
посљедњих неколико година
Требиње је, рецимо, доживјело истински процват на
туристичком плану, привукавши велики број страних,
али и домаћих туриста. Чини се да сви дијелови Херцеговине имају нешто специфично, своје, да понуде и како буде расло интересовање

ФОТО: СЛОБОДНА ХЕРЦЕГОВИНА

Херцеговина је још
увијек у статусу неке
заборављене земље
М
СВАКОДНЕВНЕ МОЛИТВЕ СЈЕНИМА ПОСТРАДАЛИХ

zz
Ова година је и јубиларна 75-годишњица од српског страдања у вријеме злочиначке

НДХ. Да ли СПЦ и наша херцеговачка епархија припремају и неки посебан програм?
– Наравно да су такве годишњице битне како бисмо свијет па,
на крају крајева, и себе подсјетили на једне од најболнијих
догађаја у нашој историји, али много важније од тога јесте
да се свакодневно, а не једанпут годишње, присјећамо сјени
пострадалих, да их се свакодневно присјећамо молитвено,
да причамо својим потомцима о њима. Једино тако ћемо
спријечити да нам се историја понавља.

за Требиње, тако ће туристи
постепено откривати и друге дијелове Херцеговине, што
за собом повлачи и могућност разноврсних улагања,
а то значи развој и напредак.
zz
Примиче се годишњица освештања
Храма у Пребиловцима. Од прошле године 6. август је уписан у календар
СПЦ и као дан Светих пребиловачких
новомученика. Сваке године број ходочасника у Пребиловце све је већи.
Шта бисте поручили вјерницима уочи
овог празника?
– Освештање храма у Пребиловцима и уврштавање
Светих пребиловачких новомученика у календар СПЦ
један је од најважнијих догађаја у новијој историји Захумско-херцеговачке епархије. Овим догађајем Христос je још једанпут посвједочио да је овдје и међу нама, у вијекове вијекова. Ако
се загледамо пажљиво, његово присуство препознаћемо
у чудесној архитектури пребиловачког храма, у његовим фрескама и иконама, у
лицима вјерника који га свакодневно походе. Годину дана након освештања храма
благодарност и даље узносимо Господу што је услишио наше молитве и вапаје пребиловачких мученика
да њихове кости и прах напокон нађу мир и уселе се у
свој небоземни дом. Благодарност узносимо свима који уложише труд да то свето
мјесто продише и прогледа,
да заживи и поприми величанствени изглед који данас
има. Стога сви ви који ступате светом пребиловачком земљом са скрушењем застаните пред невино пострадалим
мученицима пребиловачким
и доњехерцеговачким, молећи их да вам буду заступници у молитвама пред Господом, молећи их да нам опросте што усљед нових ратова
и других земаљских пошасти
повремено заборављасмо на
њих и на њихово неизрециво страдање. Зато благи Господ на њихове свете кости
и прах штедро изли милост

ХЕРЦЕГОВЦИ, УЛАЖИТЕ У СВОЈУ ПОСТОЈБИНУ
– Нећу да трошим ријечи на причу о пољопривреди и сточарству,
једино што сам сигуран јесте да нам треба памети и вредноће.
Погледајте шта је урадио онај дивни човјек производњом сира на
Планој и Пађенима. То је примјер европског ранга, и колико још
има сличних примјера када је ријеч о љековитом биљу, колико
само успјешних винарија. Једном ријечју, Херцеговина је пуна
живота. Морамо подстакнути прије свега Херцеговце широм
свијета да улажу баш овдје, у своју постојбину. Градња, продаја
и куповина станова расте из дана у дан и тако све више добрих
људи постају наши суграђани, који чак немају никакве биолошке
везе с Херцеговином. Да, заиста има све више чудесних и лијепих
примјера. Међутим, и те како је видљиво да има још много посла.
Но, ако буде слоге и љубави, све ће бити боље и боље.

„

Храм Васкресења
је спона парче неба
на земљи, тако да
Пребиловци немају
само будућност –
њима је намијењена
вјечност
своју, још једном потврђујући оно што се већ збило и
оно што ће се тек збити – Васкрсење мртвих и живот будућег вијека.
zz
Од Нове године у Пребиловцима се
провлачи питање закупа земље. Поједини Пребиловчани веома су узнемирени. Наиме, по писању медија један
од закупаца је хрватски ветеран који је наводно због узгоја смиља закупио земљиште на мјесту одакле је лако контролисати дешавања у Храму
и селу. Сматрате ли да је страх појединаца оправдан? Да ли би црква уз
помоћ наших људи, па и институција, могла да закупи ову земљу на дужи период?
– Пребиловци су у минулом вијеку претрпјели велика искушења, и то не једанпут. Срушени су да би поново били подигнути. Затрти су
да би могли још једном да се
роде. Умрли су да би могли да
васкрсну. Прах Светих пребиловачких новомученика
и храм подигнут да им буде
небоземни дом – најсигурнији су залог будућег живота житеља Доње Неретве и
Пребиловаца. А тамо гдје je
Христос и свети угодници Божији, нема разлога за страх.
zz
Радују вијести да се у Пребиловцима
отворила библиотека и да се отпочело
с културним манифестацијама. У једном интервјуу поменули сте да сте за
своју вјечну кућу одабрали Пребиловце. Како видите будућност овог села?
– Пребиловци су најмногољудније српско село, а његови житељи су Свети пребиловачки новомученици, заступници наши пред Престолом Господњим. Пребиловци
су нова Голгота и наш мали
Јерусалим, а пребиловачки
храм спона је између неба и
земље, парче неба на земљи,
дом Господњи у који улазимо пјевајући и радујући се,
славећи Васкрсење и живот
вјечни који подари Господ
светим угодницима својим.
Пребиловци немају само будућност – њима је намијењена вјечност.
zz
С обзиром на специфичан положај Срба у Мостару, да ли је реално очекивати да се у неко скорије вријеме отвори
српска школа у овом граду?
– Све има своје вријеме,
ријеч је проповједникова. Ко
је од нас прије петнаест го-

»» НАЈМЛАЂИ У ИСТОРИЈИ СПЦ: Епископ Григорије није навршио ни 32 године када је устоличен (1999. г.) по благослову патријарха Павла
дина могао замислити да ће
бити саграђен храм у Пребиловцима или да ће се поново чути звона Саборне цркве у Мостару? Господ прегаоцу даје махове. Али потребно је стрпљење, труд и,
надасве, вјера.
zz
Када говоримо о Мостару, морамо поменути и обнову Саборне цркве с које
су се недавно огласила и православна
звона. Можете ли дати процјену када
би се Срби могли сабрати под сводовима завршене Саборне цркве у граду
на Неретви?
– У час који одреди Господ. Вјерујем да се тај тренутак ближи. Наше је да радимо и будемо упорни и истрајни, да се не жалостимо
када нам понестане снаге и
средстава, већ да истрајемо
на путу који смо започели,
уграђујући камен по камен у
величанствени Божији храм.
zz
Херцеговци у Србији недавно су покренули и акцију обнове оштећеног
споменика Алексе Шантића у Мостару
а већ се помиње и да је споменик браће Ћоровић у још горем стању. Такође, позвали сте и на обнову Саборног
храма у Невесињу, који је подизала
генерација херцеговачких устаника,
а који је дошао до фазе хитне обнове.
Како оцјењујете ове акције и да ли сте
задовољни сарадњом са земљацима у Србији?
– Што се тиче сарадње са
Херцеговцима у Србији, она
је увијек била плодотворна.
Наши земљаци су благородни, нису заборавили одакле
су потекли и увијек помажу
изградњу и обнову храмова у
Херцеговини. И не само Херцеговци, већ са њима и многи људи добре воље.
zz
Својевремено сте због наталитета успоставили Фонд Свети Вукашин, који
је временом угашен. Постоји ли нада
да се тај фонд поново обнови и да ли
имате неку идеју на који начин задржати младост у Херцеговини и повећати наталитет?
– Фонд Свети Вукашин и
даље је активан, али будући да
се број донатора знатно смањио његово дјеловање ограничено је на најугроженијe просторе Источне Херцеговине,
као и на рурална подручја.
zz
Епархија је расписала конкурс и за изградњу комплекса на Црквини. Одабран је и пројекат, а том приликом и
Град Требиње показао је добру вољу
да максимално буде од помоћи у реализацији овог значајног комплекса.
Докле се стигло с тим планом?
– Пројекат је још увијек у
почетној фази. С обзиром на
величину и значај пројекта,
његова реализација треба да
се одвија полако и пажљиво.
Тамо би требало да буде уистину лијепих и корисних садржаја. Вјерујем и надам се да
ће тако и бити.ТРИФКО ЋОРОВИЋ

Синод Руске православне
цркве није ништа лоше
рекао за Сабор на Криту
zz
На недавно завршеном Свепра-

вославном сабору на Криту веома
отворено сте рекли да је „екуменистички дијалог не само неопходан, већ и нужан”. У међувремену су се огласили митрополит Амфилохије и епископ бачки Иринеј,
који су изјавили да нису потписали документ који говори о односу православне цркве са осталима. Како бисте Ви, као учесник састанка на Криту, оцијенили потписана документа и шта она доносе
у будућности СПЦ?
– Свеправославним
сабором на Криту направљен је значајан помак у
комуникацији међу помјесним православним црквама. Важно је да је на Сабору препознат значај и улога
дијалога уопште, па и тога
који се назива екуменским,
тј. дијалога са онима који нису православни, a који је посебно битан за оне
православне помјесне цркве које се територијално
граниче или се мијешају с
другим црквама. Отуда и
мој став, не само о важности, него и о нужности дијалога. Сабор је представљао изванредну прилику
да се ако не ријеше, а онда отворе многа важна питања у животу помјесних
цркава. Ипак, добрим дијелом је све остало на уопштеним закључцима и ставовима, онаквим какве су
припремне комисије припремиле, а све те припремне документе потписала су
и двојица архијереја које
Ви помињете, и то већ у
Шамбезију. Сви документи су значајно поправљени
на самом Сабору, али није било никаквих суштин-

ЗНАЧАЈ ДИЈАЛОГА
– Питали сте ме о
Пребиловцима. Да ли
мислите да би њихов
васкрс и обнова и,
оно што је најважније,
опстанак и напредак
били могући без дијалога.
Увјерен сам да ће сви, и
то у најскорије вријеме,
прихватити улогу и значај
таквог дијалога.

ских промјена. Сабрање на
Криту је један корак који
ће имати значај и смисао
уколико дође до наредног
свеправославног сусрета и
уколико се уистину вратимо ономе што је сама срж
православља – саборности.
zz
Руска православна црква није ни
учествовала на овом сабору.
– Чињеница је да је неприсуство Руске православне цркве и још три помјесне
цркве овај сабор наткрилило облаком сумње, али понашање десет присутних
цркава, које су непрестано
бринуле да не начине ниједан корак, нити кажу иједну ријеч која би повриједила оне које нису присутни,
учинило је да се тај облак
мирно разиђе и да засија
сунце истинске саборности
и јединства. Радосном ишчекивању нових сабора сада нема никаквих препрека и то је велики допринос
и мудрост саборских отаца
којима је предсједавао Вартоломеј Цариградски. И, на
крају, радује што Синод Руске православне цркве није
рекао ништа лоше о сабрању на Криту.

СРБИ У ДУБРОВНИКУ САДА СУ СИГУРНИЈИ
zz
У вашој епархији налази се и древни или како сами често кажете „чудесни

Дубровник”. Управо у том граду заједно са бискупом Узинићем у више наврата служили сте заједничке молитве. Да ли је данас положај Срба у Дубровнику повољнији и у којој се мјери тамошњи Срби враћају цркви?
– У Дубровнику се заиста осјећа напредак у односима
и дијалогу са Римокатоличком црквом. Чини се да се
дубровачки Срби осјећају много сигурније у односу на
прве послијератне године, а број вјерника који присуствују
богослужењима све је већи. За то су заслужни први
послијератни дубровачки парох Горан Спаић, а потом
садашњи протојереј-ставрофор др Владан Перишић
и протојереј-ставрофор Стеван Ковачевић. Рад наших
свештеника у Дубровнику хвале је вриједан и то пружа
велику наду нашем народу који тамо живи. Дубровачка
парохија врло је деликатна и осјетљива средина у којој
треба веома пажљиво градити међуљудске и међуцрквене
односе. Досадашњи труд уродио је добрим плодовима.
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Ч

ини се да je сваки педаљ
наше земље током своје историје морао жестоко да се бори за слободу и
одбрану националне части.
Не постоји средина у Србији
која нема своју алеју великана и читаве генерације хероја који су дали своје животе
оно најсветије – част и слободу отаџбине.
Име је знамење. Само једна општина у Србији стекла је
право на назив Србобран. Зато није чудо што су у претходном рату многи прогнани и
протјерани Срби своје уточиште, наду и дом пронашли на
територији која је своје име
стекла чувеном српском револуцијом из 1848. године.
Можда је зато судбина
предодредила да први човјек
ове општине постане Нешко
Честић, један од оних људи
који је поносан на два завичаја. Поносан на Србобран и
Бачку, али ништа мање ни на
родне Милиће и Републику
Српску.
У разговору за Српско коло Нешко Честић истиче да
куд год да инвеститори добро
знају гдје год да крену из Србобрана, биће једнако близу
Новом Саду, Београду, али и
граници ЕУ, без обзира да ли
је ријеч о Хрватској или Румунији.
– Србобран је мјесто које
краси богатство различитости
и општина у којој живе добри
људи, вриједни и толерантни.
Ако бих хтио да једном ријечју опишем тај однос рекао бих
– хармонија.
zz
Прије доласка на позицију предсједника општине Србобран, били сте директор ЈКП Градитељ. У претходном периоду били смо свједоци великог броја ненаплаћених дугова према овом предузећу. Каква је ситуација данас?
– Данас је ситуација значајно другачија. ЈКП Градитељ једно је од најважнијих
предузећа у нашој општини
и све комуналне услуге су у
јурисдикцији овог предузећа. Када сам прихватио мјесто директора у овом јавном
предузећу, да будем искрен,
нисам баш био свјестан у
шта сам се упустио. Затекао са предузеће са огромним структурним и финансијским проблемима, баш због
ненаплаћених потраживања.
Ипак, домаћинским и одговорним пословањем, за релативно кратко вријеме, успјели
смо доста тога да урадимо, да
многа потраживања наплатимо, створимо радну атмосферу, гдје се тачно зна ко шта
ради и данас је то фирма која послује добро и ефикасно.
Грађани су задовољни услугама, а то је најважније.
zz
Од тренутка када сте дошли на мјесто
првог човјека општине које сте проблеме уочили као најприоритетније?
– Ми у Србобрану, односно нашој општини имамо неколико проблема који су повезани. Главни проблем је незапосленост, други
је демографска слика и трећи је како да сачувамо младост која одлази у потрази за
послом. Ако успијемо да ријешимо проблем незапослености, сматрам да ће се сви
остали проблеми рјешавати
сами од себе. Погрешно вођеном политиком, у претходне
три деценије, ми смо данас у
ситуацији да у сред Војводине, која је некад хранила готово цијелу Југославију имамо народне кухиње. То није
нормално. Због тога сматрам
да једино политиком коју во-

Туринска кобасица могла
би постати свјетски бренд

»»У току су преговори са њемачким инвеститором који жели да инвестира у производњу туринске кобасице, која је у
свијету позната. План је да се у Турији изгради погон у коме би се туринска кобасица производила цијеле године

ди наш премијер Александар
Вучић, који је чврсто стао на
страну народа, можемо то да
промијенимо.
zz
У вашој општини позната манифестација је Србобранска бразда. У
којој мјери може да се унаприједи пољоприведа у вашој општини и које
подстицаје као локална заједница нудите произвођачима?
– Поред Кобасицијаде,
у Турији која има традицију дугу преко тридесет година и која је свјетски позната,
Србобранска бразда је такође
нешто са чиме се поносимо.
Ове године она ће бити 17. пут
организована. Сваке године у
августу пољопривредни произвођачи из региона се окупе
на овој манифеастацији, размијене искуства, такмиче се
у орању, на Бразду дођу највећи произвођачи пољопривредне опреме да представе
своје производе.

ПОЉОПРИВРЕДА
За нас у општини Србобран
пољопривреда је основа,
темељ. Србобран без
пољопривреде не би
постојао. Због тога у
периоду који је пред
нама обезбедићемо
низ повољности за
пољопривреднике.
Ми смо прије свега
пољопривредни крај и један
од главних стратешких
циљева је управо
развој пољопривредне
производње. То је зацртано
Стратегијом развоја наше
општине до 2020.године.
Стратегија је на нашем
општинском сајту, тако да
ваши читаоци могу да виде
какви су наши планови у
том дијелу.

zz
Један број наших људи из бивших ју-

гословенских република у Србобрану
нашао свој нови дом. У којој мјери су
они утицали на развој општине и да
ли су сачували своје коријене?
– Тако је. Кад је било најтеже за српски народ, наша општина је пружила уточиште
многима који су морали да напусте своје куће, или су остали без домова у ратном вихору.
Они који су одлучили да остану у нашој општини, да се настане, сада то можемо да кажемо, у највећем броју, потпуно
су интегрисани и равноправни чланови наше заједнице. За
многе породице које спадају у
ред избјеглих и прогнаних лица, наша општина у сарадњи
са Комесаријатом за избјегла
и прогнана лица обезбиједила је кроз заједничке програме низ могућности које су им
помогле да се снађу, окуће и
започну посао како би обезбиједили материјалну сигурност
за себе и своју породицу. Данас
ми имамо успјешне пословне
људе који су потпуно превазишли статус избјеглих и прогнаних лица и добрим дијелом
креиарају пословни, друштвени, али и политички живот наше општине.
zz
Које су кључне инвестиције у наредном перидоу у Србобрану? Који ће бити Ваши приоритетни задаци?
– Активно радимо на неколико пројеката. Издвојићу
три. Први је довођење у нашу
средину страног инвеститора
из Италије, који би отворио
фабрику која би обезбиједила
нових 150 радних мјеста и посао за велики број коопераната. Други је изградња пречистача за отпадне воде, како би
смо у перспективи могли да
коначно кренемо у изградњу
канализационе мреже и ријешили за сва времена про-

блем који имамо са септичким јамама. Трећи, желимо
да у нашу општину доведемо
једног њемачког инвеститора. Ових дана разговарамо, а
тема је Кобасицијада. Он жели да инвестира у производњу туринске кобасице, која је
у свијету позната. План је да
се у Турији изгради погон у
коме би се туринска кобасица
производила и била доступна
купцима широм региона током цијеле године.
zz
Србобран има двије индустријске зоне, а с обзиром да су близу и Нови
Сад и Београд које погодности Србобран може да понуди потенцијалним инвеститорима у односу на околне општине?
– Србобран се налази у срцу Војводине. Нису само Нови
Сад и Београд близу. Подједнако су близу Мађарска, Хрватска, Румунија. Сваки озбиљан инвеститор то треба да зна.
Уколико се одлучи да уложи у
Србобрану новац, његов производ ће са најмање трошкова
транспорта стићи до крајњег
одредишта. Наша администрација је на располагању свим потенцијалним инвеститорима и
спремни смо да им пружимо
сваку врсту подршке. Имамо
обучене људе који су спремни

„

Наш приоритет је
довођење страног
инвеститора из
Италије који би
отварањем фабрике
обезбиједио посао
за 150 радника

ОДГОВОРАН ПРЕМА ГРАЂАНИМА
Нешко Честић рођен је у општини Милићи у Републици Српској,
дјетињство и младост провео је у Србобрану, а као млад човјек
прије 30 година отишао је у иностранство, у Аустрију.
Дипломирао је индустријску економију и стекао звање мастер
менаџер. Успјешан привредник у иностранству и у нашој земљи,
породичан човјек, отац петоро дјеце а има и унука.
У србобранској општини обављао је дужност директора ЈКП
Градитељ и остварио запажене резултате које су грађани
препознали. У свом раду показао је добре организаторске
и управљачке способности, бригу о радницима, упорност у
реализацији послова и одговорност према грађанима.
Нешкo Честић предложен је за предсједника општине Србобран
у име Коалиције Александар Вучић – Србија побеђује, Коалиције
Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије и Савеза
војвођанских Мађара – Иштван Пастор, потписника Коалиционог
споразума о вођењу локалне самоуправе у општини Србобран.

да дају одговоре на сва питања
која инвеститор има.
zz
Општина Србобран је једна од ријетких општина у Србији која је показала
посебан сензибилитет према ратним
војним инвалидима. Које све мјере
помоћи до сада спровели и шта још
имате у плану?
– Мислим да је ово питање за ратне војне инвалиде.
Они би вам сигурно дали бољи одговор. Није наше да се
хвалимо. Ми чинимо све како би смо тим људима, који су
истинске жртве рата, пружили што већу подршку. Наравно свјесни смо да увијек може више и боље, тако да у том
смислу и прилазимо том проблему. Колико год да учинимо сматрамо да је мало, али
ипак као одговорна власт гледамо да равномјерно помажемо свима којима је помоћ
потребна. Одлично сарађујемо са Удружењем РВИ и то
је наш партнер за рјешавање
свих проблема које има ова
категорија грађана
zz
Са поносом истичете своје поријекло из РС...?
– Наравно, добрим дије-

лом то је формирало моју
личност и сигурно да посебну емоцију гајим према родном крају. Ипак, ништа мање мој завичај је Србија и ова
прелијепа Војводина. У мом
срцу су пропланци и бистра
вода планинских потока, док
је моја душа пуна плодне црнице, равничарске меланхолије и цвјетова сунцокрета.
Подједнако ме је оплеменило и једно и друго. Ваљда су
то људи препознали и указали ми повјерење на изборима. Мој задатак је да будем
добар домаћин општине Србобран и покушам да свим
грађанима у општини, без
обзира на вјеру, нацију, пол,
обезбиједим, у сарадњи са
својим сарадницима, бољи
живот. И да вам кажем на
крају, у том послу ћу се мање ослањати на своје поријекло, а много више на оно
што сам научио док сам радио у Њемачкој и Аустрији.
Вријеме је да засучемо рукаве, да се боље организујемо и сигуран сам да резултат неће изостати. Т. ЋОРОВИЋ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ОДРЖАН СКУП НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ ПОСВЕЋЕН СЈЕЋАЊУ НА ХОЛОКАУСТ

» Владика Јован, Миодраг Линта, Љиљана Никшић, Гидеон Грајф проф.др. Александра Вранеш, Драган Станојевић, Кнут Флувик Торенсен и Бери Литучи

Владика Јован: Срамота је што у Београду
не постоји ни најмањи натпис „Јасеновац”!

П

оразно је да у Београду не постоји ни најмањи натпис, табла
или назив улице, која носи
назив Јасеновац и подсјећа
на српска страдања у том
логору – рекао је епископ
славонски Јован на скупу
о култури сјећања на Холокауст, којем су присуствовали угледни свјетски борци за мир и правду: Гидеон
Грајф, Бери Литучи и Кнут
Флувик Торенсен.
Епископ Јован, који је
предсједник Управног одобра Музеја жртава геноцида у Београду, рекао је на
скупу одржаном на Филолошком факултету у Београду
да жели истаћи чињеницу да
српске жртве Другог свјетског рата нису истражене и
да је то први задатак за српски народ.
– Гдје је у Београду најмањи натпис „Јасеновац”?
Имамо ли улицу, таблу у
Београду где пише „Јасеновац”? – запитао је епископ
Јован, наводећи да не треба кривити друге што изврћу истину, када Београду до
ње није стало.
Он је рекао да жели да
Београд докаже да му је стало до Јасеновца, те је подсјетио да је Синод Српске православне цркве /СПЦ/ упућивао Граду Београду предлог да се дио обале код
Старог сајмишта прогласи
„Обалом јасеновачких жртава”.
Епископ Јован рекао је
да се у Србији прећуткује
да се од 1948. до 1992. године ниједна институција
бивше Југославије није бавила жртвама Другог свјетског рата, а да је Србија тек
касније добила Музеј жртава геноцида.
– Истраживања још нису
завршена, архиви су и даље затворени, војни архив
још није истражен. Дио ја-

ЛИНТА: НЕ ПОШТУЈЕМО КУЛТУРУ СЈЕЋАЊА

Потпредсједник Одбора за и дијаспору и Србе у региону
Скупштине Србије Миодраг Линта рекао је да српски народ,
нажалост, нема цивилизацијску свијест о потреби чувања
сјећања на своје жртве и да је поразно да у Србији нема улице
која подсјећа на усташки геноцид који се десио у Јасеновцу.
Он је додао да је у 20. вијеку, Првом и Другом свјетском рату, те
деведесетим годинама, српски народ доживио велика страдања,
али да то није систематски истражено.
– Дошли смо у позицију да имамо манипулације са бројем жртава.
Комунистички режим водио је политику заборава, бетонирања јама
у које су бацани српска дјеца, жене, старци – рекао је Линта.

„

» Цицовић представио књигу "Наша исповијест - жене жртве рата из РС 1992-1995"
сеновачког архива је послије Другог свјетског рата однесен у Москву – рекао је
епископ Јован.
Епископ је рекао да је ове
године у Јасеновцу засиједао Свети синод Српске православне цркве /СПЦ/, али
да то медији у Србији нису
испратили те је оцијенио да
се прича о Јасеновцу у Србији сузбија због остатака комунизма, који активно сузбијају изношење чињеница о Јасеновцу.
Говорећи о комунистичком прећуткивању Јасеновца, епископ Јован подсјетио је да су највећи противници стварања Меморијалног комплекса Јасеновац и
споменика били Александар Ранковић и Родољуб

ЛИТУЧИ: САД УТИЦАЛЕ НА ЗАТАШКАВАЊЕ ИСТИНЕ
Професор са Универзитета у Њујорку и оснивач Института
за истраживање злочина у Јасеновцу Бери Литучи рекао је
да се Институт бави очувањем сјећања на жртве у Јасеновцу,
образовањем о њима и издањима у вези са логором у
Јасеновцу.
Литучи је рекао да се истина о страдању у Јасеновцу
крије и да за то постоји више разлога, а један од
њих је лош рад на памћењу, на образовању и на
издавањима у вези са жртвама у Јасеновцу у
оквиру СФРЈ.
– Други разлог је умијешаност САД приликом
распада Југославије деведесетих година, када
је дошло до заустављања изношења података
о Холокаусту у Југославији – навео је Литучи.

Епископ Јован је
рекао да је ове
године у Јасеновцу
засједао Свети
синод, али да то
медији у Србији
нису испратили
Чолаковић, који су жељели да споменик јасеновачким жртвама буде што мањи, а да је заговорник што
већег споменика био предсједник тадашњег хрватског
СУБНОР-а.
Он је рекао да Срби дугују много
Јеврејима и њиховом Јад Вашему, када се
говори о стра-

дању у Јасеновцу и да је Јасеновац стављен на свјетску мапу захваљујући Јеврејима.
На скупу се обратио и
предсједник Удружења Јадовно Душан Басташић, који је стране госте замолио да
помогну да се не заборави
Јасеновац, али и други логори у Другом свјетском рату
у којима су страдали Срби.
Скуп је организовао Филолошки факултет у Београду, а на њему су промовисане књиге Из колијевке у Јасеновац и Наша исповијест,
која је изашла у издању Службеног гласника, а која говори о српским женама – жртвама посљедњег рата у БиХ.
Српска глумица Ана Софреновић рекла је да јој је
била велика част да напише предговор за ову монографију и одала да су кроз
своје приче те жене добиле
своје постојање и прилику
да се чују, да испричају своју причу и да могу да наставе даље.
Директор Представништва Републике Српске
Млађен Цицовић рекао је
да се у јавности стиче погрешан утисак да су у рату у БиХ страдали само Бошњаци и Хрвати, а да су Срби само убијали.
Цицовић, који је ову монографију поклонио Грајфу,
Литучију и Торенсену, као и
представнику УНИЦЕФ-а у
Србији, истакао је да књига
садржи исповијести 15 Српкиња које су претрпјеле тешке тортуре у рату.
Он је навео да се на тај
начин хтјело приближити
јавности шта су оне проживјеле, додавши да је монографија бесплатно преведена и на енглески језик захваљујући декану Филолошког
факултета Александри Вранеш, а да је предговор написала позната српска глумица Ана Софреновић.
– На тај начин желимо
да Представништво да свој
допринос у расвјетљавању
и утврђивању истине о рату у БиХ и да се чује и глас
и жена из Републике Српске, које су доживјеле тортуру и злостављање – рекао
је Цицовић.
Декан Филолошког факултета Александра Вранеш
истакла је да ова књига није
само свједочење о злочинима, него и о нашем менталитету, јер се жене жртве
стиде да причају о томе
шта им се десило.

ПОЗИВ ДА СЕ СЛУЖЕ ПАРАСТОСИ И ЗВОНЕ
ЗВОНА ПОВОДОМ ПРОГОНА СРБА

Његова светост патријарх српски Иринеј позвао је све
архијереје Српске православне цркве /СПЦ/ да, поводом
5. августа – Дана сјећања на страдање и прогон Срба у
хрватској акцији Олуја, наложе да у црквама буду служени парастоси за невино настрадале у том егзодусу и да три
минута звоне звона. Патријарх је препоручио да парастоси
буду служени у 11.00 часова, а да се у 12.00 часова огласе
сва звона, саопштено је из СПЦ.
– Истовремено, умољавамо браћу архијереје да, по могућству,
лично одслуже парастос у предвиђено вријеме – поручио је
патријарх српски.
Препоручено је да се 5. августа не организују никакве
прославе или свечаности секуларног карактера, а да сви
намјесници и старјешине храмова буду задужени да о овоме
благовремено обавијесте вјернике.

У СТАНОВЕ У КАМЕНДИНУ УСЕЉЕНО
36 ИЗБЈЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА

1. 7. 2016. У земунском насељу Камендин кров над гла-

вом добило je 36 избјегличких и породица расељених са
Косова и Метохије, који су живјели у Колективном центру
ПИМ Крњача. Свечаном отварању објекта присуствовали
су комесар за избјеглице и миграције Владимир Цуцић,
замјеник градоначелника Града Београда Андреја
Младеновић, замјеник шефа Делегације Европске уније у
Републици Србији Оскар Бенедикт, шеф Предсједништва
УНХЦР у Републици Србији Ханс Фридрих Шодер и градски
секретар за социјалну заштиту Наташа Станисављевић.
– Праведно је што смо данас ми који смо отварали колективни
центар у Крњачи, један од тада 700 колективних центара у
Србији, дочекали и затварање тог центра. Србија је имала
више од 600.000 избјеглица којe су билe смјештенe по
колективним центрима. Од тог броја у центрима се налази
још 275 људи. И те преостале центре ћемо затворити до краја
године – рекао је комесар Цуцић.
Нове стамбене јединице намијењене за социјално становање
у заштићеним условима, изграђене су у оквиру пројекта
Подршка побољшању животних услова присилних миграната
и затварању колективних центара, чија је укупна вриједност
14,2 милиона евра.
Пројекат је финансиран од стране Европске уније преко
Делегације Европске уније у Републици Србији из
претприступних фондова ИПА 2012, а реализује га Високи
комесаријат Уједињених нација за избјеглице, у сарадњи са
партнером НВО Визија.

ПOТПИСAН УГOВOР O
ИЗГРAДЊИ 235 СТAНOВA У OВЧИ
У Скупштини Грaдa Бeoгрaдa пoтписaн je угoвoр
зa изгрaдњу 235 стaнoвa у
Oвчи нaмијeњeних избјeглицaмa, у оквиру трећег
потпројекта Регионалног
стамбеног програма.
– Први рaдoви пoчeћe
крajeм aвгустa, a усeљeњe сe oчeкуje зa 14 мјeсeци – рeкao je грaдoнaчeник
Синишa Maли.
Tрojни угoвoр пoтписaли су: дирeктoр Aгeнциje зa инвeстициje
и изгрaдњу грaдa Бeoгрaдa Лукa Пeтрoвић, дирeктoр Jeдиницe
зa упрaвљaњe прojeктом д.o.o. Гoрaн Квргић и у имe извoђaчa
дирeктoр грaђeвинскe фирмe Злaтибoр–грaдњa д. о. o. Jeлeнкo
Jeрeмић, a пoтписивaњу су присуствoвaли, пoрeд грaдoнaчeлникa Бeoгрaдa, кoмeсaр Кoмeсaриjaтa зa избeглицe и мигрaциje Рeпубликe Србиje Влaдимир Цуцић и грaдскa сeкрeтaркa
зa сoциjaлну зaштиту Нaтaшa Стaнисaвљeвић.
– Пријe мјeсeц дaнa у oвoj истoj кући уручили смo угoвoрe
зa купoвину 69 сeoских кућa, пријe тoгa пoтписaни су угoвoри зa изгрaдњу 270 стaнoвa у Кaмeндину, a дaнaс зa 235
у Oвчи. Jaкo ми je дрaгo штo je oвa грaдскa влaст oпрeдијeљeнa дa сe пoсao oбaви, имaмo дoбру синeргиjу кoja je и
дoвeлa дo oвaквих успјeхa кoje имaмo у Бeoгрaду. Нeћeмo
oдустaти дoк сe пoсao нe зaврши – рeкao je кoмeсaр Цуцић.
Грaдoнaчeлник Синишa Maли je нaглaсиo дa ћe грaдскe службe прaтити извoђeњe рaдoвa у Oвчи „из дaнa у дaн” и дa
ћe рaчуни нa вријeмe бити плaћeни.
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ЧЕДОМИР БОЖИЋ ОТКРИВА ПОТЕНЦИЈАЛЕ СВОЈЕ ОПШТИНЕ КОЈА ПОРЕД ЛОВНОГ ТУРИЗМА ЈЕДИНА У СРБИЈИ ИМА И ГОЛФ ЦЕНТАР

О

ве године навршава се
тачно 50 година од када је општина Жабаљ
и званично уписана у катастарске књиге као градска
средина.
Веома је упадљива акција
туристичке организације ове
општине Жабаљ тако близу,
која открива да је ријеч о оази сеоског и ловног туризма.
Међутим, то није све. Да је
Жабаљ прави рај за хедонисте потврђује и једини Голф
центар у Србији (можда и једини у региону), који се налази се баш овдје.
У разговору за Српско коло
Чедомир Божић, који је својевремено са само 28 година постао и најмлађи предсједник
општине у Србији, открива
да, иако бројно мала, ова општина настоји да допринесе
опстанку Косова и Метохије.
Њихове недавне акције у којима су поклонили рачунаре дјеци са Космета и помоћ
за градњу цркве у Каменици
најбољи су примјер како се и
са скромним средствима може пружити велики допринос.
zz
Недавно се помињало разграничење
индустријског парка од парка природе у Вашој општини. Шта подразумијевеју ови пројекти?
– Недавно смо имали састанак са покрајинским секретаром за урбанизам и
заштиту животне средине
у Влади Војводине Владимиром Галићем, који нас је
обавијестио да је у припреми одлука покрајинске Скупштине о заштићеним добрима: парковима природе Стара Тиса и Јегричка. Неопходно
је утврдити тачну границу између парка природе и индустријских паркова како би се
очувала природна добра, а у
исто вријеме сачували индустријски потенцијали општине Жабаљ.
zz
У јуну су Жабаљ посјетили чланови
асоцијације европских привредника.
Да ли ће у наредном периоду доћи до
неке конкретне сарадње?
– Општина Жабаљ је у фебруару ове године потписала
Протокол о сарадњи са Асоцијацијом европских привредника. Ова посјета само
је једна у низу наших сусрета у којима договарамо начине сарадње до које ће доћи
у најскоријем периоду. Примарни вид сарадње биће нам
пољопривреда, јер то је најзаступљенија привредна грана
у нашој општини, али сарадња у осталим областима неће изостати.
zz
Општина Жабаљ је у претходном периоду помогла обнову храмова. Да ли
обновљени храмови утичу на духовност самих грађана?
– Сваке године општина
Жабаљ одваја средства за санацију храмова на својој те-

Жабаљ је неоткривени
рај за праве хедонисте!

»»За даљи развој општине неопходно је утврдити тачну границу између парка природе и индустријских

паркова како би се очувала природна добра, а у исто вријеме сачували индустријски потенцијали општине
БИОГРАФИЈА
Рођен је 19.10.1984. у Новом
Саду. По образовању је
дипломирани економиста .
Почев од 2009. године радио
је у Општинској управи
Жабаљ. Ожењен је и отац
ћерке Уне.

»» Примјер за цијели регион: Жабаљ
има Голф центар, Дубровник и
Мостар за сада имају пројекте

риторији. Свакако да обовљени храмови позитивно утичу
на становништво које подиже свој духовни живот на неки виши ниво. За 2016 годину. из буџета општине издвојено је 2 500.000 дин за обнову храмова.
zz
Ваша туристичка организација представила се кампањом Жабаљ тако
близу. Шта све туристи могу да
виде у Жабљу?
– Туристичка организација општине Жабаљ настоји да
унаприједи развој туризма и
у циљу тога промовише туристичке потенцијале наше
општине. Превасходни акценат је на сеоском туризму као
и на спортско-рекреативном
туризму, гдје путници намјерници могу да уживају у природним љепотама овог поднебља, као што су Стара Тиса
и Јегричка. Такође, још једна

„

Поносни смо што смо
помогли изградњу
цркве у Каменици
грана туризма, која је веома
заступљена, јесте ловни туризам. Општина Жабаљ може
се похвалити и са Голф центром, који је једини у Србији,
али и у региону.
zz
Пољопривредници из Ваше општине
имали су прилику да обиђу пољопривредни сајам у Верони. Са каквим искуствима су се вратили?
– Локална самоуправа
препознала је значај едукације пољопривредних произвођача. Сајмови у развијеним Европским земљама
су изванредна прилика да
се наши пољопривредници
упознају са начином прои-

зводње у другим земљама,
као и са новим технологијама и рјешењима у области пољопривреде. Искуства
која су донијели моћи ће да
искористе на својим газдинствимаи и тако унаприједе
своју производњу.
zz
Један број наших људи из бивших
југословенских република у Жабљу
нашао свој нови дом. У којој мјери су
они утицали на развој општине и да
ли су сачували своје коријене?
Свакако да су лица која
су се населила на територији општине Жабаљ, послије
немилих догађаја изазваних
распадом СФРЈ, својим вјештинама и знањем које су
понијели из својих завичајних крајева, помогла и унаприједила живот локалног
становништва. У културолошком смислу, избјегла и
прогнана лица његују своју

Црква Светог Николе подигнута прије 180 година
Жабаљ се налази у југоисточном дијелу
Бачке, близу ријеке Тисе, а у његовом
саставу су и значајна мјеста као што су:
Госпођинци, Ђурђево и Чуруг.
Жабаљ се први пут помиње 1514. године као тврђава у којој је био заробљен
Ђерђ Дожа. За вријеме Отоманске империје (у 16. и 17. веку) насељен је Србима. У 18. и 19. вијеку Жабаљ је дио
хабсбуршке Војне крајине (Шајкашки
батаљон). Крајем 18. века, послије велике поплаве (1784), дислоцирано је првобитно насеље крај обале Тисе на данашње мјесто (12км од Тисе).
Данашња православна Црква Светог
Николе изграђена је 1835. Године, док
је Католичка црква подигнута 1901. го-

дине. Од 1918. године. Жабаљ је дио
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
– касније Југославије.
У народноослободилачком рату Жабаљ,
Чуруг, Ђурђево и Госпођинци доживљавају непријатељску одмазду (1942), којој
претходи формирање и почетак борбеног пута Шајкашког партизанског одреда. За вријеме Мађарске окупације током Другог свјетског рата веома рано
долази до формирања Шајкашког партизанског одреда. У Рацији 1942. године убијено је 666 становника Жабља од
чега: 141 жена, 101 дијете и 69 старих
лица. Према националности жртве је
чинило: 614 Срба, 28 Јевреја, 23 Рома
и 1 Мађар. Као одмазду за ове злочине,

партизани су у јесен и зиму 1944. године
убили око 2.000 житеља Жабља мађарске и њемачке националности.
Многобројна спомен-обиљежја из револуционарне прошлости су у селима
овог дијела Шајкашке, а на обали Тисе је импозантан споменик Шајкашком
партизанском одреду, рад Јована Солдатовића. Поред грађевина сеоске архитектуре, у Чуругу је и једина типична
панонска ветрењача на територији Војводине, а у православној цркви је познати иконостас, рад Ђорђа Крстића.
Крај Жабља, на обали Тисе, смјештена је богата Завичајна музејска збирка.
У Жабљу постоји средња школа основана 1976. године.

»» Црква Вазнесења Господњег у Чуругу подигнута
је 1862. године и представља споменик културе

културу и обичаје кроз разна завичајна удружења која
су основали. Општина, помаже рад удружења. Навео
бих примјер Удружења Вакуфљана, Удружење Тесличана, итд.
zz
У којој мјери је у Жабљу спроведен програм регионалног стамбеног
збрињавања за избјегла лица? Постоје ли још неки програми помоћи за
прогнана и избјегла лица?
– Општина Жабаљ сваке кодине објављује конкурс за економско оснаживање породица
избјеглица кроз доходовне активности и до сада су многа домаћинства добила тражену помоћ. Такође, спроводимо конкурсе које се односе на додјелу
грађевинског материјала, намијењеног избјеглим и расељеним лицима. Све ове активности спроводимо у сарадњи са
Комесеријатом за избјегла и
расељена лица.
zz
Општина Жабаљ показала је посебан
сензибилитет српским срединама на
Космету. Које сте до сада активности
спровели?
– У можда најтежем времену за српско становништво
на Косову и Метохији, ми смо
препознали потребу да помогнемо људима који живе
у нашој јужној покрајини. До
сада смо помогли изградњу
цркве у Каменици, општина
Лепосавић. Посебну пажњу
смо посветили најмлађима,
којима смо обезбиједили пакетиће за новогодишње празнике, као и најбољим ученицима којима смо поклонили
лаптоп рачунаре.
zz
Са којим општинама гајите братске
односе. Да ли учествујете у пројектима прекограничне сарадње?
– У пројектима прекограничне сарадње тренутно радимо на заједничком
пројекту ублажавања ризика од поплава, изградња
атмосферске канализације са општином Борово из
републике Хрватске са којом ћемо заједнички конкурисати код европских фондова. Имамо добру сарадњу
са градом Мостаром и општинама Доњи Вакуф и Теслић. Значајан број грађана
општине Жабаљ поријеклом
је из ових општина.
zz
Ваша општина је мултинационална
средина. Како би описали однос међу
народима који ту живе?
– Управо је мултинационална средина оно чиме житељи општине Жабља могу
бити поносни. Односи међу
народима су више него одлични и прави су примјер да
добросусједски односи не зависе од тога ко којем народу
припада.
Т. ЋОРОВИЋ
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Уздизање часног крста
над Катином јамом

»»Поводом годишњице мученичке смрти епископа горњокарловачког Саве, Удружење Јадовно
1941. на мјесту његовог страдања поставило је часни крст изнад Брушана, подно Велебита

С

АУТОР: БОРИС БЕГОВИЋ

ве је почело у недјељу,
на Духове, 19. јуна ове
године у Молу, у Цркви
Светог Саве, када је, послије свете литургије, освештан
крст који ће ходочасници изнијети до Катине јаме, изнад
Брушана, подно Велебита.
Не, није тада, већ је све
почело у Молу, када се јула
1884. године у породици Трлајић родило мушко дијете
коме су наденули име Светозар. Дијете је расло, Светозар је постао младић, завршио богословију у Сремским
Карловцима, па онда Правни
факултет Универзитета у Београду. Одлучио се, међутим,
да служи Богу, не праву, и постао владика, епископ горњокарловачки – владика Сава.
Крај његовог овоземаљског
живота дошао је августа 1941.
године, код већ поменуте Катине јаме. И неко је мислио да
је то заиста крај? Многи би то
вољели, додуше. Крај владике
Саве, и успомене на њега, и Срба у Хрватској, али на њихову
велику жалост – није.
А ми из Удружења Јадовно
1941. одлучили смо да седамдесет пет година од мученичке смрти владике Саве обиљежимо тако што ћемо на мјесту његове смрти поставити
часни крст. Има ли пригоднијег мјеста за освештање тог
крста него што је то Мол, његово родно мјесто.
Крст је потом пратио животи пут владике – из Мола
у Башаид, па у Крушедол, у
Сремске Карловце, у Београд,
и на крају у Плашки, гдје смо
се окупили предвече 1. јула.
На вечерњој служби освештан
је још један крст, намијењен
Шарановој јами.
Послије вечерње службе,
у локалном дому културе,
Душан Басташић емотивно
рецитује поезију Мирослава
Максимовића, једног од потомака жртава – не баш Јадовна, али нису јаме једино биле
на Велебиту. Наслови пјесама
су кратки и прилично јасни:
Бол и Секира. Потом, починак. Неких од нас по кућама
оно мало српских домаћина
што их је преостало у Плашком, а осталих у спартански уређеном хотелу у оближњем Јосипдолу.

Субота, 2. јул. Рано буђење
и полазак. Окупљање подно
Велебита. Стигли су и аутобуси из Београда, што са онима из Новог Сада и Бањалуке
чини окосницу нашег возног
парка. Већ нас је преко двије стотине.
Почиње вожња узбрдо. Уобичајени „просвјед” групице
љубитеља НДХ у потпуности
контролише локална полиција. Стижемо на мјесто окупљања свих јадовничких хо-

допуњена мањом или већом
баштом.
Из Брушана крећемо планинским путем ка Катиној јами. Оном истом стазом којом
су прије седамдесет пет година на погубљење вођени владика Сава и његов народ. На
челу колоне је јерусалимски
крст, а иза њега онај намијењен обиљежавању Катине јаме, освештан у Молу. Три метра је висок. Од пуне храстовине. Много килограма те-

„

А да ли је владика Сава имао алтернативу?
Имао је. Понуђено му је, са највишег мјеста, да
напусти сједиште епархије, да напусти „хрватски
Плашки”, да оде у Србију, да спасе главу. На то
је, свједочења кажу, владика кратко одговорио:
„Главу дајем, али свој народ не остављам!” И
заједно је са својим народом отишао у смрт,
оном истом стазом којом ми сада корачамо..
дочасника – Шаранова јама.
Послије службе, постављамо
синоћ освештани крст на мјесто на коме ће, уколико наше
молитве и молбе буду услишене, бити подигнута јадовничка капела. Мала, скромна,
камена – пригодна.
Силазимо са овог обронка Велебита, па у колони са
полицијским возилом на оба
краја крећемо пут Брушана.
У том насељу подно Велебита нема јавних простора, нема
јавних зграда, осим цркве. Нема чак ни кафића, заједничког обиљежја свих подручја
бивше Југославије. Тамо се
људи не окупљају. Изгледа да
су толико неповерљиви једни
према другима да се њихов
живот своди на четири зида,

жак. И док га носите, око вас
је много младих и не толико
младих који су нестрпљиви
да крст преузму, да га они понесу, макар само пар стотина
метара. И почињете да разумијете значење речи част. И
због чега је крст који носите
часни и због чега је неизмјерна част носити га овом суровом стазом.
А да ли је владика Сава
имао алтернативу? Имао је.
Понуђено му је, са највишег
мјеста, да напусти сједиште
епархије, да напусти „хрватски Плашки”, да оде у Србију,
да спасе главу. На то је, сведочења кажу, владика кратко одговорио: „Главу дајем,
али свој народ не остављам!”
И заједно је са својим наро-

дом отишао у смрт, оном истом стазом којом ми сада корачамо.
Стижемо до Катине јаме. Не знам ријечи које могу да опишу како изгледа њено гротло и шта осјећам док
га гледам. Мислио сам да је
гротло Шаранове јаме нешто
најстрашније што сам видио.
Преварио сам се.
Гротло јаме је необезбијеђено, у његовој близини се
подиже крст, па је то посао
кога су се прихватили млађи и вјештији. Грађевински
радови! Копање рупе, довољно дубоке, обезбјеђивање стабилности крста гомилом камења (тога бар тамо
има) око подножја. Посљедња провјера извођача радова, па онда кратка служба.
Ходочасници прилазе да цјеливају крст.
Крећемо низбрдо. И ћутимо. Размишљам, не само о
размјерама злочина из 1941.
године, већ о његовој систематичности. Треба уклонити свештенослужитeље, треба обезглавити Српску православну цркви и тако обезглавити српски народ. Владике српске, кад нећете да вас
протјерамо, мораћемо да вас
побијемо – не можете да постојите у (независној) хрватској држави. И не може да постоји српски народ, уз различите методе коначног рјешења: протјеривање, покрштавање и истребљивање. А све
три ствари се лакше раде када се народ обезглави. Зато су
на Јадовну страдала седамдесет два свештенослужитеља
наше цркве.
Спуштамо се ка Карлобагу, стајемо на тренутак да са
јадранске падине Велебита
осмотримо Паг и логор смрти Слана на њему. Тачно је испред нас. Опет дуго ћутање,
а бол у ногама од много пређених километара још увијек
нико не осјећа. Сунце залази,
ветар ћарлија, све су то мотиви за разгледницу „Поздрав са
пашке ривијере”. А у центру
разгледнице Логор Слана и
његових 8.000 жртава.
Наш избор је управо та ривијера. Не напуштамо наше
претке! Догодине на Јадовну!!
ПРОФЕСОР ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА БУ,
ЧЛАН УДРУЖЕЊА „ЈАДОВНО 1941”
ПОЛИТИКА

СЛУЖЕНИ ПАРАСТОСИ УБИЈЕНИМ
СРБИМА ЛИВАЊСКОГ ПОЉА
23. 7. 2016. - У Цркви Светог Марка у Београду служен је па-

растос за 1.600 Срба, које су усташе мучки убиле на православни празник Огњену Mарију 30. јула 1941. године у Ливну.
Парастосу су присустовали потомци и рођаци српских жртава, као и чланови Удружења Огњена Марија Ливањска, које је организовало парастос. Предсједник Управног одбора
Удружења Огњена Марија Ливањска Гордана Достанић рекла је да ово удружење обиљежава годишњице страдања
Срба из Ливањског поља, прикупља податке о њима, попуњава спискове страдалих, али да је питање да ли ће икад
ти сипскови бити завршени.
Када је ријеч о рехабилитацији НДХ и усташтва у Хрватској, као
и укидању пресуде хрватском надбискупу Алојзију Степинцу, Достанићева је рекла да рехабилитација неког ко је имао значајну улогу у насилном покатоличавању српске дјеце и уништавању Срба на разне начине, више говори „о њима, него о нама”.
– Свако ради свој посао. Њихово је да раде оно што сматрају да треба, то све говори о њима. Ми на то не можемо пуно
утицати, биће реаговања државе и Српске православне цркве, али не вјерујем да ће то промијенити став оних који су
ријешили да рехабилитују усташтво – сматра Достанићева.
Владимир Маљковић, из села Доњи Рујани, подно Динаре, гдје је био велики покољ, навео је да су усташе више од
200 жена и дјеце, међу којима је и његова мајка, која је тада имала десет година, живе бацили у јаму Равни Долац.
– У нашем селу је почињен геноцид, а 218 жена и дјеце бачени
су живи у јаму добоку 48 метара, гдје су провели 42 дана – рекао је Маљковић, наводећи да су усташе претходно покупиле
све мушкарце и побили их, а након тога су убили жене и дјецу.
Поводом укидања пресуде Степинцу, која отвара пут за његову рехабилитацију, Маљковић је рекао да је то зло и поновни удар на српске жртве, које „поново бацају у јаме”.
Од јуна до почетка августа, а највише уочи и на празник Огњене Марије 1941. године усташе су побиле више од 1.600
ФОТО: ОМ ЛИВАЊСКА

ФОТО: УГ ЈАДОВНО 1941.

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

Срба Ливањског поља, од тек рођених до старих и немоћних.
Међу првима су, према матрици Независне Државе Хрватске, побијени угледни ливањски Срби, свештеници, љекари, адвокати, трговци да својим ауторитетом не би стали на
чело отпора страшном терору, а затим су у шуми Копривница побијене и њихове породице.
У основној школи у Челебићу убијено је на Огњену Марију 40
дјеце. Тијела покланих бачена су у рупе из којих се раније вадио шљунак, на мјесту званом Барјак, а тамо почивају и данас.
На Ледини код села Пролог убијено је 500 српских домаћина.
Велики број Срба живи су бачени у крашке јаме дубоке и
преко 40 метара, а само у јаму Равни Долац бачено је 214
жена и дјеце, гдје су умирали данима.
У јаму Бикушу, изнад села Челебић, бачени су већином
одрасли мушкарци, везани жицом и канапом док је у јаму Камешнице и Тушнице бацана нејач из околних српских села.
Помен страдалима служен је 24. јула у Цркви Светих Кирила
и Методија у Новом Саду, 29. јула, у Цркви Светог Јована Богослова у Бањалуци, као и на сам дан страдања, 30. јула, помен у Спомен-капели Свете великомученице Марине у Ливну.

ПАРАСТОС СТРАДАЛИМА У ЧАПРАЗЛИЈАМА

31. 7. 2016. Парох лијевањски Жељко Ђурица и парох ве-

селињски Срђан Белензада, служили су парастос на разрушеном спомен-гробљу у Чапазлијама код Ливна. На овом месту сахрањено је 28 мјештана овог села које су усташе бациле
у јаму Самогреда 30. јула 1941. године, западно од овог села.
Двадесет година касније, њихови земни остаци пренијети су
и положени у гробницу у Чапразлијама, над којом је подигнут
споменик. Током претходног рата, споменик је порушен, али
кости пострадалих и даље почивају на овом мјесту.
Парастосу су присуствовали и српски министри у влади Кантона 10 – Александар Штрбац, министар привреде, и Мирјана Стојсављевић-Петраковић, министар правосуђа и управе. У знак сјећања на пострадале мјештане овог села, положили су вијенац на рушевинама спомен-гробља.
Током парастоса, освећен је дрвени крст који је постављен
на месту старог споменика У наредном периоду, израдиће
се идејно рјешење за нови споменик, предрачун радова и
кренути са прикупљањем прилога за изградњу споменика.

14 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
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ДР МОМЧИЛО ДИКЛИЋ, АУТОР КЊИГЕ СВЕТАЦ ГОВОРИ О УЛОЗИ АЛОЈЗИЈА СТЕПИНЦА И СРПСКОМ ПИТАЊУ У ХРВАТСКОЈ

У Хрватској је
увијек бирана
мањина која
је послушна!

ФОТО: Т. ЋОРОВИЋ

Н

аучно дјело историчара др Момчило Диклић
Светац – Може ли Алојзије Степинац бити светац
посљедњих мјесеци пробудило је велико интересовање
јавности. Специфичну тежину књизи даје чињеница што
је њен аутор највећи дио своје богате научне каријере посветио изучавању српског питања у Хрватској. Занимљиво
је да је тек неколико дана уочи првих демократских парламентарних избора у Хрватској у априлу 1990. магистрирао на тој теми.
– Сматрао сам у том односу нема ничега између Срба и
Хрвата о чему се не може говорити речником науке. Вријеме је показало да нисам био
у праву – присјећа се др Диклић времена у коме је, како
каже, осјећао долазак промјена, али није очекивао да ће
се Југосавија распасти, а још
мање да ће Срби из Хрватске
трагично завршити.
zz
Како је сам одабир теме био прихваћен на Факултету политичких наука
у Загребу?
– То је прихватила група
на челу са покојним професором Душаном Биланџићем, а
као члан комисије учествовао
је и Звонко Леротић. Њих двојица су били Туђманови савјетници, па није ни чудо што
су обојица заговарала рушење
Југославије. Тема је прихваћена непосредно након студије која је рађена у оквиру
Социјалистичког савеза, а која је окупљала 17 институција
(културних, просветних, научних). У њој је закључено да
је српска компонента добро
ријешена, али запостављена.
Током одбране магистарског
рада било је супротсављених
ставова са члановима комисије, али морам признати да
је постојао висок степен толеранције.
zz
На сличној теми касније сте у Србији и
докторирали. Колико се та два Ваша
научна дјела написана у распону од
13 година разликују?
– Разликују се утолико
што је у међувремену било
могуће приступити новој документацији. И кад човјек мисли да ту једноставно више
ништа нема, међутим, има
и увијек нас затичу нове информације и требаће још пуно времена да се изборимо за
истину о том периоду.
zz
Шта је закључак Вашег научног рада?
– Највише је страдао српски народ на Балкану, а посебно био апострофирао онај дио
нашег народа који се нашао
у оквиру НДХ, а који је 1941.
био осуђен на потпуну елиминацију. Срби на тим просторима, упркос вјековним при-

»»Аутономија је тема на коју је у

Хрватској бачено проклетство.
О њој се не смије ни причати

тисцима, успјели су да опстану све док нису два пута непосредно дошли под хрватску
власт и нестали са историјске позорнице. Наиме, 1941.
одлучено је да се они елиминишу по добро познатом рецепту Миле Будака: трећину
покатоличити, трећину побити, трећину протјерати.
zz
Какве су биле прилике међу Србима у
Хрватској у Другом свјкетском рату?
– Четничка опција је на територији авнојевске Хрватске
поражена до септембра 1943.
године свуда, осим у Далмацији. Та опција више није била озбиљна за рјешавање српског питања. Остало је да се
оно рјешава под окриљем Комунистичке партије, а и ту су
постојале двије опције.
zz
Која је била прва опција?
– Заговарали су је предратни комунисти, ителектуалци
који су добро уочили све неспоразуме између Срба и Хрвата. Њихов приједлог био је
аутономија за Србе. Још 1932.
године познати хрватски комуниста Ђуро Цвијић такође
је сматрао да Србима на том
простору и дијелу Босанске
Крајине треба дати аутономију. Међутим, о аутономији се није могло ни разговарати. Заговорници овог рјешења
завршили су на Кордунском
процесу 1944. године.
zz
Дакле, превагнула је друга опција?
– Њени промотери били
су вијећници ЗАВНОХ-а, које је предводио Станко Опачић Ћаница, а који је предложио оснивање Српског вијећа. Пред крај рата закључено
је да је то мало тијело, па је
донијета одлука да се оснује
Главни одбор. Тако се 29. и
30. септембра 1945. године у
Загребу одржао Конгрес Срба
на коме је било 30.000 делегата. Изабран је Главни одбор,

а у изворној документацији
наводи се да ће водити бригу о „националном, социјалном и економском питању”,
што је било од огромног значаја за страдалнички српски
народ. Међутим, у предлогу
Српског клуба вјећника ЗАВНОХ-а, који је заступао предратни правник Душан Бркић,
писало је да Српски клуб буде парламентарна фракција
Хрватског парламента. То се
никад није десило, па можемо рећи да је у Хрватској већина увијек бирала мањину
која је била послушна.
zz
Стиче се утисак да су у КП постојали
неспоразуми?
– Већина српских комуниста углавном је сматрала
да треба капиталистичко друштво претворити у социјалистичко. Хрватски комунисти
су се служили Мачековом теоријом по којој је требало разбити краљевину и створити
Југославију по мјери хватског
народа. То су и урадили. Пажљиво су распоређивани партијски кадрови, па тако од седам најзначајнијих функција шест обављају Хрвати, док
је једна припала особи српске националности. На мјесто
предсједнице АФЖ-а именована је сељанка из Лике Ката
Пејновић. Ријеч је о жени којој су усташе убиле два сина и
мужа и њен утицај био је миноран. Кључне функције обављао је Јосип Броз Тито (чак
три), др Иван Рибар, Иво Лола
Рибар, док је министар спољних послова формално био
др Анте Мандић. Међутим,
ту функцију стварно је обављао др Владимир Бакарић.
zz
Зашто није било могуће да Срби добију аутономију у Хрватској?
– У Хрватској су постојале
историјске предиспозиције да
аутономију добију Крајишни-

ци, јер Крајина је била издвојена све до 1880. Аутономију
је имала Далмација, Истра,
Дубровачка Република... Да
је аутономија тема на коју је
у Хрватској бачено проклетство, најбоље свједочи и књига Кордунски процес, коју је у
Загребу објавила Просвјета.
У њој има свега сем чињенице да су људи у том процесу
тражили аутономију.
zz
Каква је демографија наком Другог
свјетског рата?
– Интересантан податак
оставио је професор др Никола Гаћеша, који каже да је
Анте Павелић током 1942. и
1943. године најмање 67.000
Хрвата раселио из Загорја и
Далматинске Загоре по Славонији и Срему. Током 1945.
године хрватске политичке
структуре избориле су се да
Павелићеви колонисти остану на тим просторима и тако
добију легитимитет. Када је
заокружена авнојевска Хрватска Бакарић и Броз нису
дозволили унутрашњу прерасподјелу српског становништва у Хрватској. Причао ми
покојни Душан Бркић, који
је био потпредсједник Владе
Хрватске, да је тражио да из
Лике, Кордуна и Далмације
неке људе преселе у Подравску Слатину, гдје је било земље. Није дозвољено, речено му је могу отићи једино
ван Хрватске.
Да ли је до краја спроведен
план колонизације или је доживио измјене?
– Први план је био да се Хрватској прикључи суботички,
сомборски округ и Срем. И тад
је планирано да у колонизацији буде три петине Хрвата. То
није реализовано, па је потпуно промијењена структура колониста, које су сада чинили
углавном Срби. Међу колони-

Може ли Алојзије Степинац бити светац?
– Формално да, ако се донесе таква одлука.
А стварно никад, не. Толико је докумената
портив њега код Италијана, Нијемаца, Енглеза, Руса, свих балканских народа, каже
Диклић и додаје:
– Чак један Бакарић, који је бранио читаво
вријеме Степинца каже: „Био је антисрбин и
усташке орјентације.” Јаков Блажевић, јавни
тужилац комунистичке Хрватске каже: „Нема
НДХ без Степинца и Мачека.” Не само да је
он био духовни вођа, него је он био технички
организатор, власт. Уредба је увијек упућивала на жупнике. Обављали су функције све
до 1942. по логорима, негдје до краја рата.
Мачек и Степинац дијеле Павелићу пацке, а
то у преводу значи само ради паметније, јер
се мијења вријеме и требаће сакрити трагове. Степинац упозорава Ватикан да ако НДХ
пропадне изгубиће 240.000 покатоличених
Срба. Бакарић у документима ЗАВНОХ-а ка-

же: „Такозвана НДХ.” Међутим, она је била и
те како стварна у Хитлеровом систему. Познато је да је католичко свештенство пребацивало све усташе из земље. Анте Павелић
је имао састанке под окриљем Ватикана чак
и у цркви Св. Петра у Риму.
zz
Шта би његова канонизација донијела Хрватској?
– Бакарић и Броз нису дозволили да се објави Степинчев дневник. Да је било објављено оно што је Степинац својом руком записивао, да ли би данас ико имао петље да га
предлаже за свеца. Бакарић нас уљуљкује па
каже на сједници Владе 1945: „Незначајна
су писања која нису намјењена за јавност.”
Мисли на Степинчев дневник. Имао сам срећу да разговарам са људима који су читали
његов дневник и који тврде да је пројектовао не само нестанак Срба, него и православља у Србији.
zz
Гдје смо ми као народ затајили?

– Изгубили смо читав један вијек са Југославијама. За то вријеме направљени су
невиђени фалсификати. Они покушавају то
да доврше. Морате схватити да се то ради
на читавом Балкану. Ви имате причу да у
Босни муслиманско становништво аутохтоно, да су Албанци аутохтони. Ја постављам питање, да ли то значи да је црква
Аја Софија настала послије џамија или је
она претворена у џамију. Наша црква је
1941. године у потпуности била разбијена
и од завршетка рада била је под контролом државе, за разлику од католичке цркве чији храмови нису дирани и коју држава није контролисала. Срби у Хрватској
су у 80% случајева били вјерски неупућени. Невјероватно колико је комунистичка
идеологија била јака. Када кажем идеологија, под тим подразумијевам искривљену
свијест објективне стварности.

ТОПОНИМИ
Прије 76 година имали смо
91 општину са већинским
српским становништвом
и ниједна није била
испод неколико хиљада
становника. Нема више
у Лици Српског поља,
Српских Моравица и
сличних имена. Према групи
професора Географског
факултета у Београду ради
се о нешто мање од 1.150
насеља. Професор Светозар
Ливада тврди око 2.000
насеља. Већина насеља је
уништена.

стима био је и дио Хрвата који
нису имали шансу да опстану
јер су били углавном из партизанских фамилија, које су биле
изоловане у хрватским енклавама и често пута под притиском. Зато су радије кренули у
војвођанску равницу. Колонизација је у исто вријеме ослабила српски положај у Хрватској, али га и значајно појачала у Војводини.
zz
Зашто никад послије Другог свјетског рата није направљен попис српских жртава у НДХ?
– Нема оправдања за чињеницу да комунисти никад
нису дали наредбу да се пресретну или нападну возови
који су жртве из цијеле НДХ
довозили најприје у систем
логора у Госпићу, а потом у
Јасеновац. Броз и Бакарић нису дозволили напад на Јасеновац, чак и онда када су имали 500.000 војника. Није дозвољено да се жртве попишу
и поваде из јама и достојно
сахране. Ти људи нису били
идеолошки непријатељи Брозовог и Бакарићевог система,
страдали су због своје вјере и
националности. Ко може данас да вјерује у комунистичко оправдање да та држава
није била економски моћна
да извади те жртве?!
zz
Како је историографија оцјенила
смјену српсих министара 1950?
– Српски министри су
смијењени, јер су били незадовољни политиком Владе
Хрватске према српским крајевима. Ови људи нису смијењени, они су претходно поднијели оставке. Али ако се
призна да је поднијета оставка, онда се признаје да постоји проблем. И дан данас се
учи како су они смјењени и
пребачени у непријатељску
агентуру. Поименично, први
који се са њима сукобљавао је
Раде Жигић, један министар,
а затим Душко Бркић, предсједник Владе Хрватске. Трећи је био први кордунашки
партизан Станко Опачић Ћа-

ница, којега је Бакарић наговарао да их смијене заједно.
Међутим, Опачић није хтио
пристати на ту трговину. На
крају су завршили на Голом
отоку.
zz
Какве су посљедице за српско питање након исељавања у веће градове?
– У Војној фабрици Марко
Орешковић у Личком Осику
Владимир Бакарић 1964. године признаје да су све инвестиције за неразвијене крајеве
биле промашај и као рјешење нуди „мигрирање” у веће
градске центре. То се и десило. Срби одлазе у веће градске центре и тамо поправљају стандард, а српски крајеви
остају пусти и запуштени. Да
се то није десило, питање је да
ли би икада дошло до Олује
јер би Крајина имала бар три
пута више становника.
zz
Значи врло свјесно није дошло до развијања неког српског економског
центра у авнојевској Хрватској?
– Ако се развије економски центар, развија се и културни центар, а у њему српски национални идентитет. То
се није хтјело, јер све српске
институције су укинуте. Срби су после Другог свјетског
рата основали институције у
Загребу. То је била велика грешка. Што ће српске националне институције у Загребу
кад 1945. године у овом граду Срба није ни било. Узмите
нпр. да Mађари имају главне
институције у Београду. То је
апсурдно.
zz
Да ли је спроведена статистичка подвала пописа становништва 1991.
године?
– Према тврдњама сплитског професора Слободана
Комазеца у Хрватској је 1991.
године било између 920.000 и
940.000 Срба. и то није празна прича. Наиме, према попису из 1981. године је било
540.000 Срба и 369.000 Југословена. Професор Комазец
то је доказао каузалним мјерењем на довољно репрезентативном узорку да 84% опредијељених за југословенство
припадају српској нацији.
zz
Шта би могао да буде реалан податак
о броју Срба у Хрватској?
– Апсурд је да се у периоду од 1981. до 1991. број
становника у Хрватској повећао за 159.000, а број Хрвата за 253.000. И сам Туђман је 1998. године отварајући школу Бан Јосип Јелачић
рекао: „Срба има испод 5%,
неће их бити више 12% и 6%
Југословена колико их је било.” Мени је Јаков Блажевић
пред распад СРФЈ говорио да
има око 800.000 Срба. По Шувару тај број се кретао између
700 и 800 хиљада.
zz
Које су посљедице покатоличавања?
– Када је недавно Руско
министарство спољних послова упутило критику Хрватској због покатоличавања,
настала је читава узбуна. Они
су навели податак од 30.000
покрштених, међутим тај број
је већи. Католички годишњак
Врило 2012. године Оточког
деканата Личко-сенске жупаније изнио је податак да је
од 1991. до 2001. године број
католичког становништва повећан за 11% или око 500.000
становника? То не може бити
посљедица природног, већ једино механичког прираштаја.
Чак и да претпоставимо да је
у Хрватску досељено невјероватних 300.000 католика Хрвата из Босне, Косова, Војводине, намеће се питање одакле још 200.000 католика. Јасно је, то су покатоличени Срби. ТРИФКО ЋОРОВИЋ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ГЕНОЦИД НА ХУМСКОЈ ЗЕМЉИ (2) КАД СЕ ТО ЗВАЛО САМО ИСТРЕБЉЕЊЕ

За само шест сати усташе у
Голубинку бациле 506 Срба
В
идовдански талас усташког геноцида захватио је и српско становништво љубушког среза. Од
свију јама љубушког краја
посебно се издваја она на
Хумцу, која се налази у огради тамошњег фрањевачког
сасмостана. При масакрирању и бацању Срба у ту јаму, у ноћи између 30. јуна и
1. јула, и поред јаукања и запомагања невиних жртава,
нико од „Кристових слугу”
из тог самостана није изашао
да погледа шта се то дешава,
а камоли да помогне.
Масовна хапшења и покољ
Срба из града и среза Мостара
почела су 24. јуна. Само у граду ухапшено је 480 људи. Они
ухапшеници који наредне ноћи нису побијени на Неретви,
на Буни и код Ортијешког гробља и на другим стратиштима,
одведени су и сурвани у неку
од знаних и незнаних херцеговачких јама. Талас усташког
геноцида захватио је и српска
села око Мостара.У том усташком геноцидном походу убијени су и сви свештеници манастира Житомислић и бачени у јаму Видоње, у близини
села Близанци.
Трећи талас у сповођењу
усташког геноцида у Херцеговини инициран је упутством Главног усташког стана од 20. јула 1941 године.

ЛОВ НА ЉУДЕ

Усташе су се посебно потврдиле да од Срба очисте
Љубушки, завичај свог министра унутрашњих послова Андрије Артуковића.
Тада је на стратиштима:
Хумац, Храшћани, Црнопод, Церно, Љубушки,
Грабово село, Црљевићи,
Звечелва дрин и другим,
убијено 754 људи. У Љубушком је рат преживјело само 9 лица српске националности: 2 мушкарца,
4 жене и 3 дјеце.
Једна од најстрашнијих
трагедија погодила је Пребиловце, најхомогеније српско село у околини Чапљине,
у којем су од 1.008 житеља
994 били Срби. Само 6. августа од 7:30 до 13:30 часова
у 120 метара дубоку јаму Голубинка хрватске усташе су
сурвале 506 лица (273 дјеце
и 233 жене).
Дан прије трагедије, у дворишту школе, јавно су, пред
свијетом и родитељима, силовали све ухваћене пребиловачке дјевојке. Група тих бе-

ПОМЕН У ТРНОВУ: ЗЛОЧИНЦИ НИСУ
ИМАЛИ МИЛОСТИ НИ ПРЕМА БЕБИ
У Трнову су обиљежене 24 године од стравичног злочина који су муслиманско-хрватске формације починиле
над српским становништвом
овог мјеста.
У нападу муслиманских формација на Трново у јулу 1992.
године на најсвирепији начин убијена су 124 цивила, а тијела њих 11 још нису пронађена.
Међу настрадалима било је 48 жена и четворо дјеце, од којих је најмлађи Милун Тешановић имао само 15 мјесеци.
На велики православни празник Огњену Марију, који Срби
обиљежавају 30. јула, звјерски је мучен и убијен свештеник
трновског храма Недељко Поповић, а црква је запаљена.

ЗАЈЕДНИЦА БОРАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ОБИЉЕЖИЛА ДАН УСТАНКА У БЕОГРАДУ

»» МУЧЕНИЧКЕ МОШТИ: Ексер у лобањи као доказ страшне патологије усташких крвника
стијалних усташа, при хватању
жртава и претресању кућа, затекла је Милеву Медан на порођају. Да би јој „олакшали” и
убрзали порођај, бајонетом су
јој распорили стомак, извадили дијете и заклали га, па га,
увијено у припремљене пелене, вратили у утробу мајке. У
том покољу 54 пребиловачке
породице заувијек су затрте.
У групи Срба која је покла-
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лица српске националности
рема подацима хрватске
полиције живјело је у Мостару
крајем августа 1941. године.
На почетку године ту је
живјело 8.000
Срба
на код села Витина налазио се
и 95-годишњи Василије Витковић. Док су му усташе ножем
драле браду и кожу лица, наређивале су му да виче: „Живио Поглавник!”, на шта је он
мирно одговорио: „Радите, ви,
ђецо, свој посô!”
У материјалима Земаљске
комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових
помагача стоји да је у јаму
Голубинка, код Шурманаца,
у току рата бачено око 2.000
жртава.

На преостале Пребиловчане, који нису страдали у покољима 6 августа, усташе су организовале лов као на дивљач.
Колико су у томе били успјешни, најрјечитије говори податак да од 994 житеља српске
националности из Пребиловаца крај рата није дочекало
њих 826. Половина српских
домаћинстава заувијек је угашена. Послије Пребиловаца,
на ред су дошла села: Тасовчићи, Клепци, Лозница, Вишићи и др. Из тих села ухапшено је око 1.000 житеља, од
којих је већина нашла смрт у
јами на Бивољем брду.
Од 1.760 до сада евидентираних жртава међу
српским становништвом
у Чапљини и околини, од
хрватских усташа страдало је 1.649 лица, а то је 15
пута више него што су укупно убили Италијани, Нијемци и други злочинци.

ИЛИНДАНСКИ ПОКОЉИ

Августовски покољи, око
Илиндана 1941. године, нису
мимоишли ни столачки срез.
Ту су посебно страдала села
Опличићи и Поплат. У селу
Љубљеница усташе су на једној, сламом покривеној, штали запалиле 24 особе. Од Срба из града Стоца рат је преживјело само 7 одраслих мушкараца, махом старих и болесних. Од до сада евидентираних 1.250 жртава из Стоца
и околине, усташе су убиле
854,а само 1941. године на

27. 7. 2016. У просторијама Дома РВИ Србије у Београду одрстравично свиреп начин убијена су 662 лица српске националности.
У требињском крају усташе су, претресајући села: Грбеше, Главиниће, Беговић Кулу, Бањевце и Пољице, ухапсиле 28 мушкараца и једну жену.
У Требињу су их затворили у
један теретни вагон, који су 4
августа превезли до Чапљине,
да би их истог дана у том вагону све поклали. Од укупно
882 жртве међу српским становништвом у срезу Требиње,
572 лица страдала су од хрватских усташа.
Покољи око Илиндана најстрашније су погодили Србе и
Јевреје града и среза Мостара.
Од 19. јула до 4. августа ухапшено је 750 лица; раслати су, у
групама, по разним логорима
и губилиштима Независне Државе Хрватске. Примјера ради, из прве групе од 174 лица,
само су петорица преживјела.
Мостарци су у злогласне логоре интезивно транспортовани
све до 17. августа.
Према подацима усташке
полиције, од 8.000 Срба, колико их је било у Мостару
у прољеће 1941. године, када су усташе дошле на власт,
крајем августа су остала само
852 лица. Остали су побијени или отпремљни у усташке
концентрационе логоре. Тешко су страдала и српска села у околини Мостара, а посебно Ваћевићи (једино компактно српско село на десној
обали Неретве). 
КРАЈ

Беба преживјела крвави Божић у Придворици
У

исто вријеме кад и у Мостару, почела
су масовна хапшења и убијања Срба у Коњицу. У околним селима: Борци,
Бијела, Врдоље, Блаце и Загорци за 3-4
дана ухапшено је 108 срба. Већином су
одведени на Иван-планину и убијени.
Међу усташким бестијалијама послије
1941. године посебно се издваја погром Срба у Борчу изнад Гацка, који недвосмислено показује вјерску агресивност. На православни Божић, 7 јануара 1942. године, усташе су у селу Придворица (општина Гацко)
на превару похватале 163 становника. Зликовци нису без разлога изабрали православни Божић, јер то је дан када су сви Срби кући и када сваког радо примају у свој дом.
Свих 163 несрећника усташе су затво-

»» Златно-жуте мошти Придворичких мученика
риле у неколико штала и запалиле. Пуким случајем, од свих мјештана жива је
остала само четворогодишња Гаја Скоко, која се тога јутра није затекла у Придворици. Сва огњишта тог села заувијек
су угашена.

Послије Придворице, усташе су се
устријемиле и на Доњи Борач (невесињски срез), гдје су, по сопственим извјештајима, убиле 149 лица.
Посљедице усташког геноцида биле
су стравичне. На подручју Херцеговине ниједна српска породица није остала поштеђена, а да неко њен није страдао. Многа села потпуно су биолошки
уништена. Многе породице заувијек
су затрте. Остало је на десетине хиљада сирочади.
И док је посна херцеговачка земља
кључала од вреле српске крви, лелек у
црно завијених несрећних жена и дјеце одјекивао је по голом херцеговачком кршу.

жан је скуп поводом обиљежавања 75 година од устанка против фашизма у БиХ и Хрватској, који је уприличила Заједница борачких организација из Другог свјетског рата. Скуп
је почео интонирањем државне химне, а госте је поздравио
домаћин овог скупа генерал Андрија Рашета.
О устанку у Хрватској говорио је Саво Мркоњић, који је подсјетио да је забрана ћирилице на територији НДХ била једна од првих уредби које је потписао поглавник Павелић. О
приликама уочи устанка у БиХ говорио генерал Божо Новак,
који је подсјетио да је први ослобођени град у поробљеној
Европи био Сански Мост.
– Први формирани фудбалски клуб нове Југославије је Подгрмеч из Санског Моста. Формиран је 4. априла 1944. године, а прву утакмицу је одиграо 7. априла против тима енглеске мисије. Боје су му биле црвено плаве јер су Енглези
поклонили неколико падобрана тих боја да се сашију дресови – рекао је Новак.
Директор Представништва Републике Српске у Београду
Млађен Цицовић рекао је да српски народ треба да његује свој антифашистички и слободарски дух и да настоји да
се утврди истина из претходних ратова, а не да се она ставља под тепих.
На скупу су још говорили: Ненад Абрамовић, Рајко Срдић,
Мићо Грубор, Мирко Радаковић, Боро Ерцеговац, а потом
су завичајну пјесму запјевали чланови КУД Петрова Гора –
Кордун. 
В. Ж.

ОДРЖАН КОМЕМОРАТИВНИ СКУП
ПОСВЕЋЕН ДАНИ ЛАСТАВИЦИ
30. 7. 2016. Комеморативини

скуп под називом Дјела и свједочења Дане Ластавице о почињеном геноциду државе Хрватске над Србима православне
вјероисповјести одржан је 30. 7.
2016. године у Клубу Ћирилица у Београду. Организатори
скупа били су Удружење Крајишки привредник и Удружење Личана Гацке долине и Врховина. Уводну ријеч је дао Милорад Поповић а још су говорили: др Момчило Диклић (генерал у пензији), Милисав Секулић, Мирко Радаковић, Милан
Ливада и др. Међу присутним учесницима скупа био је, између осталих, народни посланик Миодраг Линта.
На крају скупа донијети су сљедећи закључци: организовати у
новембру ове године научни скуп на тему: Геноцид државе Хрватске над Србима православне вјероисповјсти, поводом свједочења и дијела којима се бавио Дане Ластавица; основати Организациони одбор формиран од представника крајишких удружења и стручњака запослених у значајним научним и другим
институцијама који би се бавио припремама научног скупа и
издавањем зборника радова након одржаног научног скупа. .
Дане Ластавица је рођен 16. априла 2016. године у селу Крш
у Косињу, срез Перушић у Лици а умро је 8. јуна 2016. године.
Посљедњи испраћај родбине и његових пријатеља био је на
српском православном гробљу у Сремским Карловцима 10.
јуна 2016. године. Дане Ластавица припада ријетким појединцима који су се читавог живота бавили истраживањем
страдања свог народа за вријеме злогласне НДХ и када то
није било пожељно. Написао је више значајних књига: Хрватски геноцид над српским и јеврејским народом у Концентрационом логору Госпић 1941–1945, а Србима и 1991…?1; Бездане јаме НДХ – Ждерњаче српског народа 1941–…; И у родном Смиљану Тесле Николе побијени Срби вјере православне
1941–…; Геноцид у НДХ у срезу Перушић и др.
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић свим је учесницима НОБ-а и грађанима Српске честитао 27. јули, Дан устанка у борби против фашизма,
подсјећајући да је српски народ Крајине овим устанком међу
првима у Европи показао којим путем ће кренути.
- Био је то пут великог страдања, зарад добра цијелог човјечанства. Жртва коју је српски народ поднио у тој борби
била је огромна. Многа поткозарска села крај борбе дочекала су без иједне мушке главе. Наше мајке и баке до смрти нису скинуле црне мараме, а то нема право нико и никада да заборави - нагласио је Чубриловић у писаној изјави.
Он је подсјетио да је устанак против фашизма организован
у Крајини тачно прије 75 година када су углавном сељаци
наоружани сјекирама и косама напали фашисте који су окупирали Дрвар и Грахово, а потом се устанак проширио на
Грмеч и Козару гдје је до борби против њемачких фашиста
и усташке Независне Државе Хрватске /НДХ/ дошло већ 30.
јула 1941. године.
- Наравно да постоје они који би да изврше тиху и подмуклу
ревизију историје у којој народи, али и државе који су највише страдали у антифашистичкој борби данас треба да буду
проглашени фашистима, а некадашњи носиоци фашизма
и нацизма да баштине антифашистичку идеју. Зато сјећање
на 27. јули не дамо никоме. Српски народ је у борби против
фашизма и нацизма дао више него што је имао. Много више него било који народ на Балкану - истакао је Чубриловић.
Он је нагласио да се не смије заборавити чињеница да су
само у овом дијелу Европе постојали логори за дјецу, само
због тога што су та дјеца били Срби.
- Сјећање на велике жртве и антифашистичка баштина је
наш дуг према нашим прецима, али и нашим потомцима који требају и морају да имају свијест и сјећање на ту борбу и
жртву коју смо у њој дали - поручио је Чубриловић.  СРНА

ДОЊА ТРНАВА: СВИЈЕЋЕ И ЦВИЈЕЋЕ
ЗА 3.278 ЖРТАВА НОР-А У СПОМЕН ПАРКУ

Полагањем цвијећа на Спомен-обиљежју палим борцима Народноослободилачког рата /НОР/ у Доњој Трнови код Угљевика
обиљежено је 75 године од дизања устанка против фашизма. У
костурници овог спомен-парка из Другог свјетског рата налазе
се посмртни остаци 567 палих бораца, а на мермерним плочама уписана су имена 3.278 палих бораца и жртава из НОР-а.
Предсједник Пододбора Владе Републике Српске за обиљежавање значајних историјских догађаја Велимир Дуњић положио
је вијенац у име Владе Српске и рекао да је Дан устанка на овој
српској земљи један од симбола антифашистичке борбе у БиХ.
- Овдје смо да одамо дужно поштовање свим људима који
су дали животе за слободу, али и да истакнемо да смо кроз
историју гријешили и српске побједе поклањали онима који
су нас клали, све до посљедњег Србима наметног грађанског рата" - рекао је Дуњић новинарима.
Према његовим ријечима, српски народ је био пред уништењем и међу првима се у Европи дигао на устанак, уз часне
изузетке из других народа.
- Потомци припадника злогласне СС Ханџар дивизије покушали су да везивањем застава са знаковима шаховнице и љиљана и постављањем граница на Дрини доврше циљеве њихових предака - да Срба у Босни не буде - истакао је Дуњић.
Предсједник Организационог одбора за обиљежавања Дана устанка Ратко Ђурковић рекао је да споменик у Доњој Трнови симболизује заједничку борбу партизана из Војводине, Срема и источне Босне, а жртве чија су имена уклесана
у камену углавном су били рањеници над којима је злочин
извршила 13. СС Ханџар дивизија.
Предсједник Скупштине општине Угљевик Ђоко Симић рекао
је да се у Доњој Трнови обиљежава сјећање на борбу против
фашизма, једног од највећег зла човјечанства. Међу многобројним учесницима, вијенац на споменик положио је представник Амбасаде Русије у БиХ Сергеј Сакирко. 
СРНА

ФОТО: ПОРТАЛ НОВОСТИ

СРПСКИ НАРОД КРАЈИНЕ УСТАНКОМ
ПОКАЗАО КОЈИМ ЋЕ ПУТЕМ КРЕНУТИ

ПРОСЛАВА ДАНА УСТАНКА У ХРВАТСКОЈ ОДРЖАНА УПРКОС ПРОУСТАШКИМ ДИВЉАЊИМА

Срб је био и остао симбол
антифашистичке борбе!
»»Ми нисмо овдје да бисмо славили смрт. Али има једна коју ћемо увијек славити: Смрт

фашизму! – поручио је Пуповац, на што су му окупљени одговорили – Слобода народу!

П

одно Споменика
устанку орило се Падај сило и неправдо, а
пар стотина метара даље, на
ограђеном дијелу мјесне цесте, извикиван је усташки поздрав: „За дом спремни!” Тако је изгледала овогодишња
75-годишњица Дана устанка
народа Хрватске у Србу, која
је остала у сјени покушаја саботаже чланова проусташке
Аутохтоне хрватске странке права, истих оних који су
у том мјесту почетком јула
подигли шатор. Иако је полиција њиховом вођи Дражену Келеминцу прије десетак дана забранила прилаз Србу на шест мјесеци, то
га није спријечило да се поновно врати у то мјесто и тако рискира ухићење. Подршку су му пружиле различите ветеранске организације,
међу којима и припадници
сплитског ХОС-а са својом
препознатљивом, усташком
иконографијом и чланови
УХДДР-а.
Усташки симпатизери
своје су окупљање започели
у оближњем Брувну, гдје их
је због обиља законом забрањене иконографије задржала
полиција. У знак протеста, тијелима су блокирали промет
на Личкој магистрали молећи
Оче наш и пјевајући хрватску
химну. Како дознајемо, том су
приликом каменовали и један
аутомобил загребачких регистрација који је покушао заобићи њихову блокаду. Након
преговора с полицијом, Келеминчеви сљедбеници упутили су се у Борићевац, гдје су
присуствовали служењу мисе.
За то вријеме у центру Срба,
донедавни саборски заступник ХДЗ-а Жељко Гласновић
је Зорану Пусићу, предсједнику Антифашистичке лиге,
пред полицијом поручио да
је „морална наказа”.

ра повијесног ревизионизма,
предрасуда и мржње према
другима и другачијима, од
понора у који их гурају неки који су и данас формално
на власти – рекао је Месић.

Међу окупљенима, којих
је било двјестотињак, упркос претресу није мањкало усташке иконографије
и читавог репертоара законом кажњивих увреда, али
полиција није реаговала на
лицу мјеста, већ ће против
прекршитеља накнадно поднијети пријаве. Полицијски
службеници нису спријечили ни групу од петнаестак
удовица бранитеља које су
без најмањег проблема дошле подно Споменика устанку на самом почетку свеча-

ТАНКОСИЋ: И ДАНАС СЕ БОРИМО ПРОТИВ ИСТОГ ЗЛА
Окупљенима, међу којима су били амбасадорка Србије у
Хрватској Мира Николић, заступници Миле Хорват и Вељко
Кајтази и предсједник Савјета за националне мањине
Александар Толнауер, обратио се и Милан Танкосић, замјеник
начелнице Грачаца.
– Срб је мјесто гдје се окупљамо и Хрватску бранимо
од појединаца и група које би је вратиле у нека друга,
мрачна времена, који да је воле, не би је срамотили својим
профашистичким дјеловањем, чему смо свједочили и прије
неколико дана када су поставили свој шатор уз паролу:
„Освојили смо Срб.” Ми смо били мирни и достојанствени и
желимо и њима да нађу мир, одупру се онима који их хушкају и
лажу о доказаним историјским чињеницама. Ми знамо зашто
смо ту: да одамо почаст онима који су устали и у најтежим
тренуцима прије 75 година и борили се против зла свог времена
као што и ми то чинимо данас – поручио је Танкосић.

ности у организацији Српског народног вијећа и Савеза антифашистичких бораца
и антифашиста РХ. Тамо су
уз пјесму Марка Перковића Томпсона покушале омести говор бившег предсједника Стјепана Месића, који је
пред окупљенима рекао да се
због таквих „мрачњака” који пјевају „прекрасне пјесме”
не смијемо престати сјећати
најсвјетлије странице у нашој новијој историји.
– Они нас неће омести,
мада је више него жалосно
да се морамо окупљати под
јаким полицијским осигурањем како бисмо обиљежили
нешто што је недвојбено први камен у темељима данашње Хрватске државе – истакао је Месић и додао да се антифашисти налазе у трагичној позицији јер из године у
годину у Србу морају понављати непобитне повијесне
чињенице.
– То понављање у првоме реду треба бити схваћено као позив истинољубивим
знанственицима, али и политичарима који се не окрећу
као лист на вјетру, него имају
своје увјерење да спасе наше
младе генерације од поно-

На актуелне догађаје
осврнуо се и Зоран Пусић
који је рекао да се ревизионизам размахао до тог нивоа да „министар унутарњих
послова тражи од академске
заједнице да заузме став о карактеру народног устанка”.
– Вриједности у чијој одбрани је антифашизам настао нису дефинитивно одбрањене. Само наше свакодневно залагање за њих је каква-таква гаранција да ћемо
их одбранити аргументима и
да их се више никада нећемо
морати бранити на начин на
који су прије 75 година били присиљени они који су у
овом крају устали у борби
против фашизма – поручио
је Пусић.
Милорад Пуповац, предсједник СНВ-а, истакао је да
они који негирају антифашистички карактер устанка
у Србу истовремено затиру
и саме демократске темеље
Хрватске.
– Они који партизански
и Народноослободилачки
покрет упорно претварају у
четнички шире неистине какве су се шириле 1941. године. Нама ни тада ни сада, а
ни сутра то неће бити исто.
Ми не правимо разлику међу
мртвима, посебно недужним
жртвама одмазди и политика истребљивања. Нас боле
смрти и недужних Срба из
Небљуса и недужних Хрвата из Борићевца. Нас једнако боле смрти цивила у Суваји, као што нас боле оних у
Бротњи. Оно у чему ми правимо разлику јесу идеје које
су покретале усташке и четничке с једне, а партизанске
с друге. Те идеје као њихова
средства и циљеви нису били исти – рекао је Пуповац.
– Ми не спадамо међу екстреме, већ нормалне грађане који желе нормалан живот и државу. Екстреми су
они које пуштају на нас. За
разлику од њих, ми нисмо
ту да бисмо славили смрт.
Али има једна смрт коју ћемо увијек славити: Смрт фашизму! – поручио је предсједник СНВ-а, на што су му
окупљени, међу којима ни
ове године није било представника државног врха, одговорили: „Слобода народу!”
ТАМАРА ОПАЧИЋ/ ПОРТАЛ НОВОСТИ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

НЕПРАВДА ДРАГОЉУБА МИХАИЛОВИЋА КЛЕВЕЋУ ДА ЈЕ БИО ЗЛОЧИНАЦ ОНИ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ФАШИЗУЈУ СРПСКИ НАРОД

Ђенерал Дража ће живјети
докле год српско име траје
С

НЕПРИЈАТЕЉ РАЈХА

ПИШЕ: ЧЕДОМИР АНТИЋ

уђење Драгољубу Михаиловићу било је обична фарса. Генералу није
пружена прилика за одбрану.
Правна процедура није била
поштована. Тужилац и судија
су непрекидно кршили процесна права оптуженог. Он није
имао право да позове свједоке који би иступили у његову
одбрану, његови адвокати су
систематски ометани, уцјењивани и застрашивани. Једног
од њих, Драгића Јоксимовића, јавно је застрашивао чак
и југословенски диктатор Јо- Драгољуб Михаиловић подигао је устанак
сип Броз.
против окупатора у Србији 1941. године. Чак
Пресуда је извршена ми- и режимски историчари признавали су ту
мо законске процедуре и осуђенику се ни данас не зна чињеницу и антифашистички карактер.
гроб. Према досијеу Драго- Лозницу, град у Србији који је 1941. први
љуба Михаиловића, власти ослобођен, Њемцима су отеле јединице ЈВО
социјалистичке Југославије односиле су се као почи- под командом потпуковника Веселина Мисите.
нилац убиства према инкриминишућим доказима. Зато
У југословенским земља- или код Прозора масакрирале
суд утврђује да ли је Миха- ма је од 1941. до 1945. тра- католичку и муслиманску неиловић уопште мртав (!). Да јао мрачан, беспоштедан, јач и сиротињу. Српској нације Михаиловић заиста и крив крвав и бруталан грађански ји не требају лажни хероји и
за оно због чега су га кому- рат. Током година на тери- они који будућа покољења занистичке власт осудиле и по- торији НДХ убијено је више дужују невином крвљу...
губиле, овакво суђење би мо- од пола милиона припадниЉуди слични онима које
рало бити поништено и по- ка српског народа: Јасено- у Сарајеву и Загребу данас
новљено. Оно је срамота за вац, Јадовно, дјечији логори дочекују као јунаке. Сваки
државу и правосуђе.
који су однијели око 70.000 злочни је за осуду. Али поДрагољуб Михаиловић ни- живота малољетних, Козара, што се инсистира на размјеје осуђен због геноцида над Подриње...
ри: четничке трупе су на проХрватима и муслиманима (даПоједине четничке једини- стору данашње Републике
нас Бошњацима). Он је осу- це су у наводној освети и са- Хрватске за четири године
ђен због наводне издаје и због ме чиниле злочине. Ми данас скривиле отприлике онолитобожње сарадње са окупато- не славимо оне који су у Фочи ко смрти колико Хрватска
ром. И данас слушамо тврдње
војска за вријеме операцида је Михаиловић био предје Олуја 1995. године. Број
водник колаборационистичубијених Хрвата међу овим
ке и фашистичке војске. Дражртвама мањи је од њиховог
гољуб Михаиловић подигао
удјела у укупном становије устанак против окупаштву Хрватске. Коначно,
тора у Србији 1941. гочетници из ових крајева
дине. Чак и режимски
нису били под непсоредисторичари признавали
ном командом Драгољугодине Американци су
су ту чињеницу и антиба Михаиловића. КомуМихаиловићевој ћерки уручили
фашистички карактер.
нистички тужиоци попризнање генералу Драгољубу
Лозницу, град у Србији
кушали су да основу фаМихаиловићу који је са својом
који је 1941. први ослолисификованих докумевојском спасио велики
бођен, Нијемцима су отената повежу генерала са
број америчких
ле јединице ЈВО под комановим злочинима, али су од
пилота
дом потпуковника Веселина
тога на крају одустали.
Мисите.
Драгољуба Михаилови-

„

2000.

Све до 1944. генерал
Михаиловић је сматран
једним од највећих
непријатеља Трећег рајха
на Балкану. Зато је Хајнрих
Химлер 17. јула 1942. у
једном наређењу написао и
сљедеће: „Основица сваког
успјеха у Србији и цијелој
југоисточној Европи лежи у
уништавању Михаиловића.
Употријебите све снаге
да Михаиловића и његов
штаб пронађете, тако да би
он могао бити уништен.”
Стотине америчких пилота
спасиле су четничке трупе.
Десетине мостова и стотине
композиција уништиле
су трупе вјерне краљу из
Карађорђеве лозе. Зато
је генерал Михаиловић
био именован за војног
министра у владама које
су биле у прогонству у
Лондону. Управо због тога
је предсједник Сједињених
Држава Хари Труман
послије рата одликовао
Михаиловића високим
одликовањем, а САД
су после 2000. уручиле
признање генераловој
ћерци Гордани.

ћа данас клевећу да је био
злочинац и фашиста они који желе да фашизују српски
народ, оправдају геноцид
из 1941–1945, комунистички терор који је вишеструко превазишао све четничке
злочине из грађанског рата,
прогон српског народа током
деведесетих година и будуће
укидање Републике Српске.
Свима њима одговор је
дао велики Слободан Јовановић: „За живота он (Драгољуб Михаиловић) био је гоњен, клеветан, мучен и најзад
уморен. Његово тијело је разнијето на комаде и он нема
гроба. Али он и даље живи у
души српског народа и ту ће
живјети увијек докле српско
име буде трајало.”

У ЦРКВИ СВЕТОГ САВЕ У БЕОГРАДУ СЛУЖЕН ПАРАСТОС ГЕНЕРАЛУ ДРАЖИ

Владика Арсеније служио помен на Врачару
В
ладика топлички Арсеније је уз благослов патријарха српског Иринеја
у Цркви Светог Саве у Београду служио парастос за покој душе генерала Драгољуба Драже Михаиловића, који је стријељан 17. јула прије 70 година, као и за бројне
незнане официре, војнике и
родољубе који су погинули
за отаџбину.
Владика Арсеније је у
пригодном обраћању вјерницима и поштоваоцима генерала Михаиловића рекао
да је он погубљен без суда и
кривице, а на правди Бога и
да је пуцањ на његове храбре
војничке груди био „пуцањ на
истину, правду, храброст, истрајност и оданост отаџбини
и православној вјери”.
– Он је храбро стао на
чело војске да би одбранио
оно што се одбранити може. Историја говори о његовој личности и дјелу, а тек

ће проговорити – поручио
је владика Арсеније.
Комеморативном скупу
обратио се Драган Ђукић из
Удружења припадника Југословенске војске у отаџбини
1941. до 1945. године, рекавши да се генералу Михаиловићу не зна гроб, не зна се да
ли је спаљен или не, али да је
он себи за живота дигао спо-

меник, који ништа не може
урушити нити уништити.
– Београд нема споменик
генералу Михаиловићу , али
док је Равне Горе то ће бити
његов споменик, а Србија га
сигурно заборавити неће –
рекао је Ђукић.
Драгољуба Дражу Михаиловића, који се сматра вођом
прве ослободилачке гериле

у Европи за вријеме Другог
свјетског рата, ухапсиле су
након рата комунистичке
власти којима се отворено
супротставио и осудиле га
на смрт због „колаборације
и ратних злочина”.
Он је стријељан 17. јула
1946. године и сахрањен на
тајном мјесту. Виши суд у
Београду је прошле године
усвојио захтјев за његову рехабилитацију, те прогласио
ништавном пресуду која је
донесена 69 година раније.
Михаиловић је за своје заслуге награђен бројним одликовањима, од којих му је
посљедње постхумно додијелио амерички предсједник
Хари Труман марта 1948. године.
Одликовао га је Орденом
легија I степена за организовање и вођење снага отпора
против непријатеља који је
окупирао Југославију”, као
и за „спасавање америчких
авијатичара”.

ДАН БОРЦА У КЉАЈИЋЕВУ ПОСТХУМНО
ОДЛИКОВАН ДАНЕ ЛАСТАВИЦА
Чланови Мјесног удружења бораца СУБНОР-a обиљежили су јулске празнике, као 69-годишњицу постојања и непрекидног рада самог удружења, које је
највеће у општини Сомбор.
Положени су вијенци на бисту Народног хероја Милоша Кљајића. Била су присутна и три партизана из Другог свјеског
рата и то: Анка Пајић, борац од 1941, Божо Дерета, борац од
1942. године и Божо Матијевић, борац од 1942. Додијељене
су захвалнице удружења: Анка Пајић, борац од 1941. године
из Кљајићева, Бранко Мраовић, потпуковник у пензији из
Кљајићева, Милка Мира Боснић, просвјетни радник у пензији из Сомбора, Милош Мишо Бјеливук из Кљајићева, Милош Дудуковић из Кљајићева, Богдан Влатковић из Растине, др Владо Бабић, савезни посланик из Сомобра, Милан
Шушњар из Кљајићева, Дане Ластавица, постхумно (умро
7.6.2016), борац, аутор неколико књига о злочинима у Лици
у Другом свјетском рату из Сремских Карловаца, Милан Ливада, новинар у пензији иначе главни и одговорни уредник
листа Глас Крајине у Војводини из Новог Сада, Милан Тојага,
предсједник бораца СУБНОР-а у Бачком Грачацу и Славица
Грба из Сомбора, члан Кола српских сестара из Сомбора.
Свечаности је присуствовао и Петар Грабеж, предсједник
Градског одбора бораца СУБНОР-а у Сомбору са сарадницима, као и представници свих мјесних удружења из општине Сомбор.
СУБНОР у Кљајићеву има 320 чланова. Од тога 37 бораца Другог свјетског рата (11 мушкараца и 26 жена), око 250 бораца
новог рата од 1991-1999. године док су остали потомци, резервне војне старјешине, помажући чланови и симпатизери.

У АЛЕЈИ ЗАСЛУЖНИХ ГРАЂАНА ОДАТА
ПОШТА СЕНИМА ДР ЈОВАНА РАШКОВИЋА

30. 7. 2016. Ове године, некако непримјетно у медијима, про-

шла је годишњица смрти академика Јована Рашковића, Ћаће од Крајине, како су га од милоште звали.
У кругу најближих одата је пошта сенима академика Јована
Рашковића у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у
Београду. Никада заборављен и никада прежаљен.
Рашковић је пред прве вишестраначке изборе у Социјалистичкој Републици Хрватској, расписане за 22. април 1990,
иницирао оснивање Српске демократске странке (СДС).
Руководио је скупом о политичком организовању српског
народа, 30. јануара 1990. у Доњем Лапцу. Седамнаест дана
касније Рашковић је, на масовном оснивачком скупу у Книну, на тадашњем Тргу далматинских пролетерских бригада,
изабран за предсједника СДС.
Српски академик и политичар Јован Рашковић (Книн, 5. јул
1929 – Београд, 28. јул 1992), умро је прије 24 године 28. јула. Прерано преминули, свјетски угледни психијатар и неуропсихијатар, оставио је дубок траг у медицинској науци, и
у крајишкој, као и цјелокупној српској политици трагичних
деведесетих година. 
БАНИЈА ОНЛИНЕ

ПАТРИЈАРХ УСТОЛИЧИО ЕПИСКОПА
ДИОКЛИЈСКОГ КИРИЛА
31. 7. 2016. Његова светост патријах српски Иринеј је у Храму
Христовог Васкрсења у Подгорици устоличио епископа диоклијског Кирила.
Српски патријарх пожелио је
епископу Кирилу успјешну службу и рад на мјесту администратора Српске православне цркве у Јужној и Централној
Америци, гдје ће наредних дана замијенити на тој функцији
митрополита црногорско-приморског Амфилохија.
Патријарх Иринеј је у бесједи указао на љепоту окупљања
вјерника у светом храму у име Господње.
– Када је народ сабран у храму Божијем са нама су Господ,
свети анђели и сви Божији угодници. Када је Господ са нама, онда смо ми заиста најбогатији и најсрећнији људи овога света – рекао је Иринеј.
Он је истакао да је велико богатство носити Господа у срцу,
те да својим присуством вјерници на то указују. Епископ диоклијски Кирило захвалио је патријарху Иринеју и Сабору СПЦ
за указано повјерење. Посебну захвалност исказао је према свом духовном оцу митрополиту Амфилохију за све шта
је урадио и помогао на путу да данас постане епископ СПЦ.
Чину хиротонисања /руколожење/ присуствовало је 15 архијереја Српске православне цркве из свих српских земаља и дијаспоре. Претходно је патријарх српски служио Свету архијерејску литургију.

18 АКТИВНОСТИ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА
КАЗНИТИ ЗЛОЧИНЕ НАД СРБИМА
И ОБИЉЕЖИТИ МЈЕСТА СТРАДАЊА
13. 7. 2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта

позива хрватску предсједницу Колинду Грабар Китаровић да
се јавно заложи да се коначно пронађу и казне налогодавци и
починиоци злочина над Србима који су се десили у Вуковару
од маја до новембра 1991. године. Све је у Вуковару почело
прије ратних сукоба тј. у прољеће 1991. године са минирањем
српских кућа и локала а затим је током јуна, јула и августа
настављено са одвођењима Срба са радног мјеста или под
окриљем ноћи који су потом убијани и бацани у Дунав. Свим
тадашњим становницима Вуковара добро је познато да
су терор над Србима спроводиле оружане групе којима
је командовао тадашњи предсједник вуковарског ХДЗ-а
Томислав Мерчеп. О томе је најбоље свједочанство написао
повјереник хрватске Владе за Вуковар Марин Билић Били,
који је Фрањи Туђману, али и Ивици Рачану, Дражену Будиши
и другима, aвгуста 1991, послао писмо у којем, између осталог, пише о Мерчеповом терору у Вуковару. Важно је нагласити да до почетка рата у Вуковару септембра 1991. године
није било убистава Хрвата, чиме се побија лажна теза да су
рат у Вуковару почели Срби.
Линта истиче да према подацима Удружења српских
породица убијених, погинулих, несталих и насилно одведених
лица Против заборава, које дјелује у Хрватској током љета и
јесени 1991. године у Вуковару је убијено или нестало око
120 Срба. У евиденцији поменутог удружења је 50 породица
које су пријавиле убиства или нестанке својих чланова а
многи се још увијек боје говорити о тим догађајима. Иако
су у доста случајевима познате све околности и имена
злочинаца, од којих неки слободно шетају Вуковаром, до
данас није подигнута ниједна оптужница. Такође, седам
породица српске националности поднијело је кривичне
пријаве против Томислава Мерчепа 2012. Године, које се односе на убиства и нестанак чланова њихових породица, што
се десило прије почетка ратних сукоба у Вуковару. Државно
тужилаштво Хрватске није још почело конкретно поступати
по њиховим пријавама. Поред тога, бивши градоначелник
Вуковара Жељко Сабо је одбио захтјев представника Срба да
се у Вуковару подигне спомен-обиљежје цивилним жртвама
рата српске националности.

ПРОУСТАШКЕ ПРИЈЕТЊЕ У СРБУ ОЧЕКИВАНЕ
27. 7. 2016. Предсједник

Савезa Срба из региона
Миодраг Линта оцјењује очекиваним низ инцидената, пријетњи и провокација од стране припадника проусташке Аутономне хрватске странке права и њихових присталица с циљем да спријече обиљежавање 75-годишњице
масовног народног устанка у личком мјесту Срб. Опште је познато да је устанак српског народа, не само у Лици, него и у
другим крајевима геноцидне НДХ, изазван страшним злочинима усташа јер му је пријетило потпуно истријебљење. Очигледно је да Хрвати проусташке оријентације, а није их мали
број, чине све што је у њиховој моћи да се антифашистичка
борба српског народа у сарадњи са осталим народима у Другом свјетском рату прикаже као злочиначка, а усташки режим
као једини који се борио да се испуни хиљадугодишњи сан хрватског народа за својом државом.
Линта истиче као неспорну чињеницу је да актуелна хрватска
власт са великим дијелом католичке цркве даје огромну подршку проусташким снагама који спроводе ревизију историје.

ПРОВАЛА У ПРАВОСЛАВНУ ЦРКВУ
У СИСКУ НЕ ПРЕДСТАВЉА ИЗНЕНАЂЕЊЕ
9.7.2016.Предсједник Са-

веза Срба из региона Миодраг Линта оцјењује да
провала у православну
Цркву Свете Петке у Сиску и наношење материјалне штете не представља никакво изненађење. Од завршетка
рата до данас евидентирано је на стотине вандалских напада на свештенике Српске православе цркве у виду пријетњи,
вријеђања, вербалног насиља и физичких обрачуна, као и
на православне храмове и парохијске домове у виду провала, пљачки, уништавања имовине и реликвија, каменовања,
скидања црквених застава, исписивања нацистичких и усташких знакова с порукама мржње. Ови и многи ранији вандалски напади имају за циљ ширење мржње према православним епископима, монасима, свештеницима и преосталим Србима и слање јасне поруке да немају шта тражити у Хрватској.
Линта истиче да је хрватска полиција у већини случајева након вандалских напада извршила увиђај и издала саопштење
да је истрага у току. Страшна је чињеница да хрватска полиција ни у једном случају није пронашла починиоце наведених
напада нити је они кажњени у складу са законом. Страшна
је чињеница да Влада Хрватске и друге надлежне институције нису Српској православној цркви, њеним храмовима и свештеницима обезбиједили законску заштиту пуних
двадесет година од завршетка рата. Више пута понављани
захтјеви према хрватској Влади да се храмовима и другим
важним објектима Српске православне обезбиједи заштита од оваквих напада остали су без одјека.

СРПСКО КОЛО јул 2016.

ВРХОВНИ СУД ХРВАТСКЕ СРАМНИМ ОДЛУКАМА ШАЉЕ НОВЕ ПРОВОКАТИВНЕ ПОРУКЕ

Укидање пресуде Главашу
понижавање српских жртава
П

редсједник Савеза Срба из региона оцјењује као врхунску провокацију одлуку
Врховног суда Хрватске да укине пресуду и
врати на почетак суђење Бранимиру Главашу. Наведена одлука је срамна и представља
дубоко понижавање српских жртава и њихових породица.
Одавно је познато да хрватско правосуђе
није ни независно ни непристрасно, већ има
задатак да убијања и етничко чишћење Срба
прогласи легитимним и исправним обликом
понашања хрватске војске и полиције. Овакво
срамно понашање Хрватске у великој мјери
је посљедица политике двоструких стандарда дијела међународне заједнице и Хашког
трибунала према којима нико није крив за
убијене Србе и њихово масовно протјеривање у ратовима деведесетих година. Очигледно је да правда и начело кажњивости не важе за српске жртве.

Линта позива српско Тужилаштво за ратне
злочине да, у складу са својим међународним
обавезама, коначно почне да далеко више и
ефикасније гони осумњичеве припаднике
хрватске војске и полиције за бројне ратне
злочине против Срба. У претходном периоду
српско тужилаштво је у највећој мјери гонило само извршиоце који су починили злочине
против хрватских цивила и ратних заробљеника. Поред тога, наши правосудни органи
треба да започну и са суђењима у одсуству
оптужених хрватских политичара и војника
за ратне злочине у случају да Хрватска одбије да их изручи.
Било каква критика са хрватске стране биће апслутно неоснована, јер је према евиденцији Државног тужилаштва Хрватске у вријеме њеног приступања Евроспкој унији 2012.
године Хрватска спровела суђење у одсуству
против 2.999 лица.

ПОЧАСТ ЗА УСТАШКОГ ТЕРОРИСТУ НЕПРИХВАТЉИВА ЗА СТАНДАРДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

СРБИЈА НЕЋЕ УКИНУТИ
ЗАКОН О РАТНИМ
ЗЛОЧИНИМА
20. 7. 2016. Предсједник Савезa

Срба из региона Миодраг Линта оцјењује скандалозним изјаве хрватског министра спољних
послова Мире Ковача, хрватске
посланице у Европском парламенту Маријане Петир и других
хрватских званичника да Србија мора укинути универзалну надлежност за ратне злочине. Неприхватљиво је да Хрватска, као
чланица Европске уније, тражи
од Србије да промијени наведени закон, ако такав закон имају
и друге чланице Уније.

НЕУТЕМЕЉЕНЕ
КОВАЧЕВЕ ПРИЈЕТЊЕ
О БЛОКАДИ СРБИЈЕ
12. 7. 2016. Предсједник Савезa
Срба из региона Миодраг Линта оцјењује анитевропском изјаву министра спољних послова хрватске Мире Ковача да Хрватска може да блокира Србију у приступним преговорима о
чланству у ЕУ, ако Србија према хрватским ратним ветеранима почне да примјењује закон
о универзалној надлежности за
ратне злочине. Миро Ковач добро зна да је Хрватска ратификовала Конвенцију о незастарјевању ратних злочина и злочина против човјечанстoсти и
да има обавезу да поштује члан
140 сопственог Устава према којем међународни уговори чине
унутрашњи дио међународног
правног поретка Хрватске и по
правној су снази изнад хрватских закона. Поред тога, Хрватска упорно опструише обавезу о
кажњавању свих одговорних за
ратне злочине коју је преузела
Уговором о приступању Европској унији.

Споменик Мири Барешићу доказ да
је НДХ темељ данашње Хрватске
П
редсједник Савеза Срба
из региона Миодраг Линта оцјењује да подизање споменика усташком терористи
Мири Барешићу, убици југословенског амбасадора Владимира Роловића, у родом
мјесту Драгама, код Пакоштана, представља још један
у низу доказа да је злогласна Независна Држава Хрватска темељ данашње Хрватске. Изјаве хрватске предсједнице и хрватских политичара десне орјентације да,
тобоже, осуђују усташку идеологију су само декларативног карактера и намјењене су
за спољну употребу.
За већину данашњих Хрвата и политичара усташе су
била права хрватска војска и
борци за слободу хрватског
народа а партизани су били
злочинци и окупатори. Због
тога је постало сасвим нормално да се у хрватској јавности и уџбеницима велича
улога усташа и поричу злочини над Србима.
Линта подсјећа да Хрватска више од 20 година исплаћује пензије за више од

13.000 усташа, домобрана и
чланова њихових продица.
Линта апелује на Брисел и
Берлин да пошаљу јасну поруку Хрватској да је неприхватљиво да у једној чланици
чланици Европске уније се
отворено рехабилитује фашистичка идеологија, да се
толеришу десетине хиљада
усташких и нацистичких графита и порука мржње у готово свим хрватским градовима, да се некажњено употребљавају усташки поздрави и пјевају усташке пјесме

на концетима и спортским
утакмицама, да хрватски званичници одају почаст убијеним усташким злочинцима
у Блајбургу и да се подижу
споменици усташким терористима у Хрватској.
У случају да Хрватска не
започне одлучан процес обрачуна са усташтвом и суочавања са својом злочиначком
прошлошћу Брисел и Берлин
треба да за почетак донесу
одлуку о обустави финансијских средстава званичном Загребу из европских фондова.

СМИЈЕШНЕ И НЕОЗБИЉНЕ ИЗЈАВЕ НОВОГ ПРЕДСЈЕДНИКА ХДЗ-А

Пленковић обмањује јавност
П
редсједник Савеза Срба
из региона Миодраг Линта oцијенио је као неозбиљну изјаву новог предсједника Хрватске демократске заједнице и посланика у Европском парламенту Андреја
Пленковића да Влада Србије добро размисли прије него
се одлучи за нове оптужнице против хрватских ветерана. Очигледно је да је Андреј
Пленковић један у низу хрватских политичара који обмањује сопствену јавност и
ветеране са причом да Србија мора укинути универзалну
надлежност и да нема право
да суди хрватским политичарима и војницима за ратне злочине и друга кривична
дјела против српских цивила
и заробљеника. Андреј Пленковић добро зна да је универзална надлежност цивилизацијска тековина чиљ је главни циљ спријечити да ратни

и други злочинци избјегну
руци правде. Линта позива
Пленковића да упозна хрватске ветеране са чињеницом
да и у хрватском законодавству постоји начело универзалне надлежности. Наиме,
у члану 16 Кривичног закона Хрватске јасно пише да се
кривично право примјењује на кривична дјела и када
су учињена изван Хрватске.
Према члану 17. став 1. наведеног закона кривично право
се примјењује према странцу

који ван територије Хрватске
учини кривично дјело за које
се може изрећи казна од пет
година или тежа казна.
Линта одбацује као циничну и смијешну тврдњу
Андреја Пленковића да Хрватска жели квалитетне односе са Србијом али да Србија мора да се европеизује и да
се суочи са прошлошћу јер је,
тобоже, била агресор и водила великосрпску политику за
вријеме Миошевића. Јасно
је као дан да Пленковићу и
многима у Хрватској одговара само Србија која би ћутала
о хрватској агресији на Југославију и Србе и стравичним
злочинима против српског
народа, која не би тражила
кажњавање хрватских злочинаца и која би заборавила
жртве из реда сопственог народа само због политике лажног помирења и лажних добросудсједних односа.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

НЕПРИХВАТЉИВ СТАВ ФЛОРАНС АРТМАН ДА У ПОТОЧАРИМА НИЈЕ ПОЖЕЉАН НИКО КО НЕГИРА ГЕНОЦИД У СРЕБРЕНИЦИ

Манипулација жртвама руши
тезу о геноциду у Сребреници

П

редсједник Савеза Срба из региона Миодраг
Линта оцјењује неприхватљивом изјаву бивше потпаролке Тужилаштва Хашког
трибунала Флоранс Артман
којом је подржала став Организационог одбора за комеморацију сребреничким
жртвама да на комеморацији у Поточарима није пожељан нико ко негира геноцид
у Сребреници укључујући и
државни врх Србије.
Бројни међународни и
домаћи ауторитети – стручњаци за геноцид, универзитетски професори, слободни
интелектуалци, званичници
УН, генерали и новинари –
су чињенично утврдили да
се у Сребреници није десио
геноцид, већ да је у питању

превара. У случају Сребренице дошло је до велике манипулације бројкама чије раскринкавање директно руши
не само тезу о геноциду већ
и тврдњу да је тамо стрељано око 8.000 људи.
Бошњаци нису спремни
за помирење са Србима јер
то значи одустајање од тезе да се у Сребреници десио

геноцид, једнак однос према
свим жртвама, кажњавање
свих злочинаца, доследно поштовање Дејтонског споразума и доношење свих одлука
путем дијалога и компромиса а не прегласавањем.
Линта наводи да још увијек не постоји прецизан списак жртава Бошњака који су
сахрањени у Поточарима и
опис околности под којима
су страдали. Хашки трибунал
никад није раздвојио оне који
су убијени у борбама са припадницима Војске Републике
Српске у јулу 1995. године од
оних који су убијени ван њих.
Постоји оправдана сумња да
су у Поточарима сахрањени
посмртни остаци Орићевих
бораца који су погинули на
ратиштима у околини Сре-

бренице и шире прије јула
1995. године, као и посмртни
остаци људи који су преминули у енклави природном
смрћу, с циљем да се прикажу као жртве геноцида.
Због тога је потребно
основати међународну независну комисију с циљем
да се утврди истина у вези са
Сребреницом. Такође, важно
је нагласити да злочин у Сребреници јула 1995. године
представља много ширу трагедију. Не смије се заборавити чињеница да су бошњачке снаге под вођством Насера Орића од 1992. до 1995.
године опљачкале и попалиле преко 140 српских села и
засеока у Подрињу и убиле
преко 3.000 Срба, углавном
цивила.

ПРОВОКАТИВНЕ ИЗЈАВЕ БАКИРА ИЗЕТБЕГОВИЋА ТOКОМ ПОСЈЕТЕ НОВОМ ПАЗАРУ

Изетбеговић сања исламску државу
П
СРАМНА ОДЛУКА
СУДА БИХ ДА УКИНЕ
СВЕ МЈЕРЕ ЗАБРАНЕ
РАТНОМ ЗЛОЧИНЦУ
НАСЕРУ ОРИЋУ
Предсједник Савеза Срба из
региона Миодраг Линта сматра
срамном и безобразном одлуку
Суда БиХ да укине све мјере забране ратном злочинцу Насеру
Орићу, које су подразумјевале
ограничено кретање на територији Федерације БиХ и обавезно јављање надлежним полицијским органима једном мјесечно. Ово је један у низу доказа
да су Тужилаштво и Суд БиХ етнички мотивисане институције с
циљем да дају легитимитет бесмисленој и лажној тези дијела
међуанродне заједнице и бошњачких политичара да су Срби агресори и злочинци, а Бошњаци, тобоже, жртве и ослободиоци. Док год поједини страни
центри моћи буду водили у Босни и Херцеговини политику фаворизовања бошњачке стране
и понижавања Срба и српских
жртава никада неће бити успостављен трајни мир и помирење између двају народа.
Линта позива српско Тужилаштво за ратне злочине да започне суђење у одсуству Насеру Орићу и његовим сарадницима због стравичних злочина
над Србима на подручју средњег Подриња из разлога што
није доступан нашим државним
органима. У интересу је правде,
истине и мира да се открију сви
злочини против Срба, да се пронађу сви кривци, баш као и да се
изврше поштени и непристрасни судски процеси, укључујући
ту и судски процес против Насера Орића. Линта подсјећа да
се према оптужници коју је потврдио Суд БиХ против Насера
Орића јасно види да се настоје
драстично умањити ратни злочини против Срба. Према наведеној оптужници Насер Орић се
терети за убиство само три српска заробљеника током 1992.
Године, а неће одговарати по
командној одговорности за систематско убијање хиљада Срба у источној Босни.

редсједник Савеза Срба
из региона Миодраг Линта оцјењује провокативном
и скандалозном изјаву бошњачког члана Предсједништва БиХ Барира Изетбеговића, приликом његове посјете Новом Пазару, да је његова посјета Новом Пазару исто
што и посјета премијера Вучића или предсједника Николића Бањалуци или Требињу.
Изетбеговић добро зна да Бања Лука и Нови Пазар, односно Република Српска и Рашка област нису и никад неће бити исто, јер je Република Српска државотворни ентитет који има Уставом БиХ
утврђене Специјалне везе са
Србијом. Његов долазак у Нови Пазар није могуће упоређивати са међународним уговором, тј. са Дејтонским споразумом и Анексом 4 тог уговора – Уставом Босне и Херцеговине.

Линта сматра да је политика Бакира Изетбеговића и
других бошњачких званичника БиХ има за циљ дестабилизацију региона и изазивање сукоба са Србијом. Свако
поређење Бањалуке са Новим Пазаром је опасно јер
представља позив за промјену уставног уређења Србије и
грубо мијешање у наше уну-

трашње послове. Очигледно је да Бакир Изетбеговић
наставља политику свог оца
Алије, који је рекао да муслимани треба да трпе док
не постану већина.
Када постану већина треба да формирају исламску
државу. Бакир Изетбеговић
је рекао, између осталог, и да
треба прогонити само оне који су чинили злочине према
Бошњацима и тиме дубоко
уврijедио многобројне српске жртве.
Јасно је као дан да Бакир
Изетбеговић штити злочинце из реда сопственог народа
који су починили стравичне
злочине над Србима у Добровољачкој улици, Тузли, улици
Васе Мискина, на Маркалама и Казанима, у Средњој Босни, средњем Подрињу, Посавини, на Озрену, у Цазинској
крајини и на многим другим
мјестима.

НАДЛЕЖНИ У САРАЈЕВУ ТРЕБА ДА СПРОВЕДУ ХИТНУ ИСТРАГУ И ПРОНАЂУ КРИВЦЕ

Муџахедини пале српске заставе
П
редсједник Савезa Срба
из региона Миодраг Линта најоштрије осуђује паљење српских застава од стране
двојице маскираних мушкараца у шуми, иза којих се на
видео снимку види застава
са арапским писмом и ратна
застава тзв. Армије БиХ. Маскирани мушкарци у рукама
имају пушке, а у позадини

се чује пуцањ. Претпоставља
се да је видео снимак палења српских застава настао у
БиХ, о чему свједочи пјесма
Тигрови Босне, која се чује у
позадини. Линта позива надлежне органе у Сарајеву да
спроведу хитну истрагу о паљењу српске заставе, пронађу
кривце и казне их у складу са
законом. Било би скандало-

знo и уврједљиво да се на одговор чека годину дана, као
што као што се још увије чека на одговор ко је покушао
да убије премијера Вучића
јула прошле године.
Линта сматра да у БиХ у
посљедњих више од 20 година све више јача радикални
ислам, чији циљ је угрожавање мира и безбједности Србије, других држава насталих на
простору бивше Југославије,
али и читаве Европе. Чињенице показују да највећи број
бораца са европског континета тзв. Исламску државу по
глави становника долази из
Босне и Херцеговине.
Радикални ислам на Балкану служи као oдскочна даска и логистика и за исламске
центре у Европи какав је Беч.
Дакле, дjелатност радикалног
ислама није пријетња само
безбједности Балкана, већ и
самој Европи. Добра илустрација долази из саме Њемачкe, гдjе њемачки лист Дојче
веле наводи како се око 400.
џихадиста из Њемачке бори
на страни тзв. Исламске државе, а да је незванично тај
број преко 1.800 милитаната.

ДО ДАНАС НИКО НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА ЗЛОЧИНЕ
НАД СРБИМА У СРЕДЊЕМ ПОДРИЊУ
10. 7. 2016. Предсједник Са-

веза Срба из региона Миодраг Линта, поводом 24 године од српског страдања
у средњем Подрињу, оцјењује срамном чињеницу да
за стравичне злочине над
око 3.500 Срба, претежно
цивила, међу којима је било највише жена, дјеце и стараца, још нико није правоснажно осуђен. Скоро сви напади и
злочини над мјештанима и паљења српских села вршени су
на највеће православне празнике, као што су напад на сребреничка села Залазје и Сасе и братуначка села Биљача и
Загон на Петровдан, покољ у Кравици на Божић, страдање
села Лозница на Видовдан и многи други. Главни циљ напада јединица Насера Орића је био да се у регији Бирач и
средњем Подрињу затре сваки траг постојању српског народа из: Сребренице, Братунца, Милића, Власенице, Осмака и Зворника. И поред неспорних чињеница Хашки трибунал ослободио је главног протагонисту злочина на овом простору Насера Орића и тиме, по ко зна који пут, потврдио да
је политички суд у функцији умањивања и омаловажавања
српских, а увећавања и величања жртава других страна.
Линта истиче да бошњачка власт у Сарајеву од завршетка
рата води политику заташкавања, прикривања и некажњавања злочина над Србима, не само у средњем Подрињу већ
широм БиХ и на тај начин дукобо вријеђају породице жртава и уништавају било какву могућност успоставе међусобног
повjерењa и помирења између народа у БиХ.

УВРЈЕДЉИВО ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ КАО МАСОВНЕ ГРОБНИЦЕ
9. 7. 2016.Предсједник Са-

веза Срба из региона Миодраг Линта сматра да
је срамна, уврједљива и
скандалозна инсталација, коју је поставила група
грађана Антидејтон у Сарајаву, која представља
Републику Српску као масовну гробницу и геноцидну творевину. Наиме, на карти Републике Српске су стављене расуте кости, похабана одјећа и
обућа. Ово је још један у низу доказа лицемјерја бошњачких
политичара, који се декларативно залажу за мир, стабилност и заједнички живот а истовремено прећутно подржавају и допуштају овакве и сличне ствари које распирују националну и вјерску мржњу и нетрпељивост. Наведена инсталација представља јасну поруку Србима да су злочинци
и да њихове жртве мање вриједе од жртава других народа.
Линта позива представнике међународне заједнице да коначно реагују на овај и на све већи број примјера мржње
према Србима и понижавања српских жртава ако им је заиста у интересу мир и стабилност у Босни и Херцеговини.
Посебно је скандалозно да представници међународне заједнице толеришу уџбенике историје за основне и средње
школе у којима се шири међунационална мржња и агресивност код бошњачке дјеце и омладине према Србима.
Неприхватљиво је да бошњачку дјецу и омладину уче да су
Срби геноцидан и злочиначки народ, а да су Бошњаци, тобоже, само жртве који су водили обрамбени рат.

САСТАНАК ДЕЛЕГАЦИЈЕ ССР СА
ПОМОЋНИКОМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА НОВОГ
САДА АЛЕКСАНДРОМ ПЕТРОВИЋЕМ

19 7. 2016. Помоћник Градоначелника Новог Сада Алексан-

дар Петровић заједно са шефом Кабинета градоначелника
Станком Љубичићем примио је у Градској кући делегацију
Савеза Срба из региона на челу са предсједником и народним послаником Миодрагом Линтом. У делегацији су били:
Зорица Влајнић, Дејан Орабовић и Миле Шапић.
Александар Петровић је рекао да се Град Нови Сад кроз своју
историју развијао уз подршку бројних грађана који су придошли са територије бивше Југославије. Нови суграђани су увијек топло дочекани и равноправно третирани без обзира на поријекло и мјесто одакле су дошли. Та равноправност се, према
Петровићу, показује кроз равномјерно рјешавање комуналне
инфраструктуре у свим дијеловима града, подржавање културних пројеката најразличитијих удружења, кроз рјешавање питања социјално угрожених становника и друго.
Миодраг Линта је захвалио Милошу Вучевићу и његовим сарадницима на томе што Град Нови Сад одржава контакте,
путем међусобних посјета и на друге начине, са представницима Срба у региону и њиховим културним и спортским
организацијама. Посебно је значајна подршка Града Новог
Сада у очувању обичаја, традиције и културе грађана који су
родом и поријеклом са простора бивше Југославије, као и подршка и помоћ избјеглим и прогнаним лицима у рјешавању
њихових стамбених и других потреба. У наредном периоду
потребно је интезивирати сарадњу у наведеним областима.

20 САБОРОВАЊЕ
ОЧУВАТИ СЈЕЋАЊЕ НА СРПСКЕ
ЧУВАРЕ ХРИСТОВОГ ГРОБА

СРПСКО КОЛО јул 2016.

ПРОШЛО ЈЕ 75 ГОДИНА ЈЕДНОГ ОД НАЈСВИРЕПИЈИХ УСТАШКИХ ЗЛОЧИНА

Из цркве у Глини недјељама
је текла невина српска крв
»»Клање више од 1.200 недужних Срба у Храму Рођења пресвете Богородице трајало

19. 7. 2016. У Дому Војске Србије у Београду премијерно је

приказан документарни филм Древни васкршњи обичај Милоша Мељанца, који говори о древном обичају крајишких
Срба у Хрватској – чувању Христовог гроба.
Директор Института за новију историју Србије Миле Бјелајац рекао је на пројекцији филма да је обичај чувања Христовог гроба настао у раном 17. вијеку у Далматинској загори, крају који је у то вријеме био насељен претежно православним становништвом.
Бјелајац је истакао да је касније, у вријеме вјерских подјела, а нарочито средином 19. вијека, дио становништва прешао у римокатоличку вјеру, а национално се сада изјашњава као хрватско становништво.
Аутор филма Милош Мељанац, који је и предсједник Удружења Од стећака до крајпуташа рекао је да су Срби склони немару према властитој историји и да филм представља подстицај за одбрану српске културне баштине.
У филму је приказан историјат постанка традиције чувања
Христовог гроба, али и њеног васкрснућа у избјеглиштву у
Батајници, гдје је сконцентрисан највећи број избјеглих из
Далматинске загоре послије ратова деведесетих.

је шест дана и шест ноћи, а мјесто стравичног злочина није обиљежно 75 година

П

књига Спасавање савезничких
авијатичара, заједничко дјело
Васкрсије Јанковића из озренског села Бољанић и смедеревског аутора Цвијетина Јовановића, који је поријеклом са Озрена.
Аутори су на основу расположивих
докумената и свједочења преживјелих очевидаца, описали спасавање америчких, италијанских и француских авијатичара са озренског импровизованог
аеродрома у селу Бољанић код Добоја 1944. и 1945. године.
Према тврдњама америчког обавјештајног официра Ника Лалића, на кога се позивају Јанковић и Јовановић, са аеродрома
у Бољанићу евакуисано је укупно 60 авијатичара-падобранаца.
У књизи се наводи да је аеродром у Бољанићу изграђен од 22.
октобра до 1. новембра 1944. године, када је и обављена прва
евакуација савезничких пилота. Друга евакуација догодила се
27. децембра исте године, а посљедња у фебруару 1945. године. На мјесту некадашњег аеродрома у Бољанићу подигнута је
спомен-табла са основним подацима о спасавању савезничких авијатичара. Према наводима у овој књизи, од краја октобра 1944. године на подручју Краљевине Југославије спасено
је 1.088 савезничких пилота.

рошло је 75 година од
злогласног погубљења
у глинској цркви. Догађај за који многи кажу да
му по свирепости нема равна
још увијек не блиједи у свијести српског народа, мада
се много радило на томе да
се заборави.
Одмах по извршењу до тада незабиљеженог злочина, радило се више на томе да се он
заборави него да се гаји сјећање на нешто што не би смјело
више никада да се било коме
догоди. Да, једноставно, подсјећање на њега буде страшна
опомена људском роду.
На 75-годишњицу усташког злочина у Цркви Рођења пресвете Богородице у
Глини, Српско народно вијеће у Загребу саопштило је да
ће убијеним Србима бити посвећен комеморативни скуп
у 17.30 сати, на мјесту гдје је
био храм, а испред „Спомен-дома који је 1995. преименован у Хрватски дом”.
Наводи се још и да се СНВ
на годишњицу свирепог злочина придружује дугогодишњим апелима и иницијативи да се објекту, који се сада
налази на некадашњем мјесту православне цркве, односно мјесту злочина, врати
назив Спомен-дом те да он
„буде враћен својој првобитној намјени комеморирања и
сјећања на један од најтежих
тренутака у рецентној глинској повијести, те у хрватској
повијести опћенито”.
Ваљда је свако у СФРЈ
знао да се на том мјесту у
Глини догодио усташки покољ Срба са Кордуна и Баније и да је из те богомоље

У ВРГИНМОСТУ ЂЕДОВА КОСИДБА

СКУП ПОСВЕЋЕН СРПСКИМ ЖРТВАМА У ГЛИНИ ОДРЖАН ИСПРЕД ТАКОЗВАНОГ ХРВАТСКОГ ДОМА

ОБЈАВЉЕНА КЊИГА О СПАСАВАЊУ
САВЕЗНИЧКИХ АВИЈАТИЧАРА
26. 7. 2016. Из штампе је изашла

29. 7. 2016. У Вргинмосту је одржана традиционална ”Ђедова
косидба” у организацији пододбора СКД Просвјета. У кошњу
су учествовали косци из СКД Ријеке, СКД Просвјета пододбора Вишково и Вргинмост, те из Удружења Рурални развој из
Босанског Петровца. Косидбу су красиле пјесме Невенке Мраковић из Удружења жена Моравице, а у кошњи се окушао дугогодишњи косац, ветеран Петар Ивковић. Косибу је водио Ђуро
Шапић, а приказан је и обичај косидбе. Након косидбе је одржана Вечер пјесме и игара на којој су се представили пјевачи
и играчи СКД Просвјета пододбор Војнић, СКД Вретено Ријека и СКД Просвјета пододбор Вргинмост.
ПРОСВЈЕТА.НЕТ

СПОРТСКИ ДАН У СУБОТИЦИ
У организацији Савеза српских удружења
Севернобачког округа и клуба Завичај Пачир одржан је спортски
дан, гдје су се учесници играјући традиционалне игре из завичаја.
Спортски дан одржан је
у склопу манифестације
Завичајни дани, која ће
се у септембру одржати
у Суботици.

»» Стара Глинска црква, у коју су почетком аугуста 1941 поклани Срби,
мушкарци с подручја котара Вргинмост

И КОМУНИСТИ КРИЛИ ТРАГОВЕ
Храм Рођења пресвете Богородице срушен је још у току рата, да
се уништи православни вјерски објекат, а прије свега да се униште
трагови претешког злочина. Већина оног што се касније градило
на том мјесту више је служило за заборав, него за сјећање. Кад је
након ослобођења дошла „народна власт”, на мјесту некадашње
сакралне грађевине дуго су стајали остаци цигала и обриси храма.
Шездесет и неке одлучено је да се простор очисти и да се на њему
подигне спомен-дом, а испред њега споменик мајке с дјететом
у наручју. У просторијама дома постоји биоскопска, односно
позоришна сала, а на спрату је била стална музејска поставка
посвећена радничком покрету и КПЈ. Сва та обиљежја ничим
нису подсјећала на трагичан догађај, па су, нарочито Срби, стално
приговарали и захтијевали да се мјесто додатно обиљежи.

буквално текла људска крв.
Преживео је само Љубан Једнак, а његово свједочење потврдили су у својим исказима и неки џелати.
Уочи рата деведесетих
простор је преуређен и на
основу умјетничке креације ту су подигнути порта и
обиљежја која подсјећају на
„нарикаче”, односно жене
које плачу. На њима су исписана и имена 1.564 страдала српска мушкарца до
којих је дошла специјална
комисија која је на томе ра-

дила неколико година. Проблем у сакупљању имена је
био у томе што су у храм, с
обећањем да ће бити прекрштени, довођени Срби са
Кордуна. Овдје их није био
доста пошто су многи побијени раније.
У мају исте године ватреним оружјем су побијени сви глински Срби од 16
до 66 година. Мајка с дјететом је уклоњена уз објашњење да она представља благостање и срећу, а на том мјесту се догодило нешто што

нема везе с тим појмовима.
Кад је пропала
На спомен-дом је најприје
стављен велики натпис „Хрватски дом”, онда је због притиска јавности стављена табла с знатно мањим, али истим текстом – Хрватски дом.
Колико такав споменик подсјећа да су на том мјесту шест
дана и шест ноћи клани недужни Срби – не треба ни коментарисати.
Судбина католичког храма у Глини је нешто другачија. Њега су беспотребно
експлозивом срушиле локалне српске „војсковође”
1991. и тако дале допринос
трагичној судбини свог народа на Банији и Кордуну. Код рушења католичког храма није био жртава,
а на том мјесту су конзервисани темељи цркве да, како пише на пригодној табли,
трајно свједоче о недјелима
„србо-четника”.
Оном ко зна за ова догађања не треба ни да се објашњава зашто су се Срби успротивили новој хрватској држави
која има иста обиљежја као и
НДХ, а настала је крајем прошлог вијека. Оружани сукоби
у Глини 1991, педесет година након покоља у глинској
цркви, започели су спорадичним пуцањем хрватских драговољаца на обиљежја на мјесту покоља и тако успјешно
изазвали комшије Србе.
У колонама протјераних
Срба 1995. био је и Љубан
Једнак, једини преживјели у
масакрима из 1941. Умро је
у избјеглиштву као што се то
догађа многим његовим земљацима. ЂУРО ЂУКИЋ ПОЛИТИКА

Комеморација за страдале Србе на мјесту злочина
Н
а 75-годишњицу усташких злочина који су
почињени у Цркви Рођења
пресвете Богородице у Глини, Српско народно вијеће
и Антифашистичка лига Републике Хрватске одали су
пијетет Србима из тог мјеста и села некадашњег котара Вргинмост. Комеморативни скуп одржан је на мјесту
некадашње православне цркве у којој су усташе од 24. јула до 8. августа 1941. убиле
око хиљаду и по мушкараца
из тога краја.
– Сваки од нас најпре треба да се покаје за све оно лоше
што је учинио према другом и
за све оно добро што није учинио у односу на ближњег – казао је митрополит загребачко-

-љубљански Порфирије, након
што је с епископом горњо-карловачким Герасимом предводио парастос.
Окупљенима се обратио и

РКМАН: КО НЕГИРА СПОМЕН ДОМ НЕГИРА И ЗЛОЧИН
У изјави за ХРТ Ркман је рекао како је данашњим чином
„испуњен људски и цивилиазацијски дуг према страдалим
претцима. На новинарско питање о захтјеву за враћање имена
Спомен-дом рекао је како је такав захтјев давно поднешен
надлежним институцијама и да ће стално бити обнављан.
– Није ријеч само о пуким словима. Они који негирају назив
Спомен-дом, у највећој мјери, негирају и почињени злочин. А то је
за нас потомке страдалих, људски и хришћански неприхватљиво.
Умјесто негирања, треба сјести и на основу непобитних и
релевантних историјских чињеница разговарати, те наћи
наоптималније рјешење прихватљиво за све – рекао је Ркман.

Милорад Пуповац, предсједник СНВ-а.
– Прошло је сто година од
момента када је у Глини подигнута Црква Рођења пресвете Богородице. У тих сто
година Хрвати и Срби пјевали су исту пјесму слободе и
зато је било могуће да Србин
напише мелодију за химну
на текст Хрвата. Зато је било могуће да из Првог свјетског рата изађу као слободни народи и стварају заједничку политичку будућност
док се није појавило европско и свјетско зло, нацизам и
фашизам те њихове локалне
иначице. Од тада су наши односи оптерећени страхотом

Другог свјетског рата – казао
је Пуповац и додао да су ‘ту
страхоту обновила и догађања од 1991. до 1995. године’.
Као и ранијих година, скуп
је покушало омести десетак
појединаца који су се окупили насупрот мјеста на којем
је одржана комеморација. Запљескали су након што је са
скупа упозорено да је Спомен-дому 1995. промијењено
име. Како је подсјетио Пуповац, Славко Голдштајн је 2011.
упутио писмо тадашњој премијерки Јадранки Косор предлажући да се овој локацији
врати њено изворно име те да
се на другој, прикладној, изгради Хрватски дом.
Комеморацији је присуствовао и знатан број чланова и симпатизера СДСС-а међу којима: замјеник глинског
градоначелника Ђуро Стојић,
замјеник сисачко-мославачког жупана Боро Ркман, потпредсједник Скупштине Сисачко-мославачке жупаније Владо Ђаковић, начелник
општине Крњак Дејан Михајловић, општински начелник Двора Никола Арбутина
и замјеник Милош Мркобрада, предсједник жупанијског
СДСС-а Милан Крстинић и
бројни други.  ПОРТАЛ НОВОСТИ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ПЕТРОВДАН СРБИ ШИРОМ ХРВАТСКЕ ПРОСЛАВИЛИ ВЕЛИКИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК

Послије 20 година служена
литургија у Црном код Задра
„
У
обновљеном храму посвећеном апостолима
Петру и Павлу, у Црном, у близини Задра, први
пут након 20. година епископ
далматински Фотије служио је
Свету Архијерејску Литургију.
Црква која је до недавно била
у рушевном стању, без крова
и звоника била је место окупљања многих верника који
су у име Господње прославили празник заштитника овог
светог храма. Епископ Фотије је заблагодарио свима који су помогли досадашњу обнову овог светог храма и изразио жељу да се тај пројекат
успешно доведе до краја, да
се у овој цркви традиционално окупљамо на Петровдан, да
богослужења постану редовна
и да се из ње увек чује реч благослова и утехе.
У петрињском насељу
Лушчани, манифестацијом „Волимо и чувамо наше
обичаје”, другу годину за редом, прослављен је Дан села
– Петровдан. На приредби
су наступили млађи и старији чланови културно-уметничких друштава Пододбора
СКД „Просвјета” из Малог
Градца, Војнића-Вргинмоста
и Петриње, а према речима
Николе Бајловића, председника Већа месног одбора, у
Лучанима тренутно живи око
120 житеља који се претежnо
баве пољопривредом и узгојем крава за производњу млека, тренутно их има стотињак
и задовољни су откупом који
обављају преко вараждинске
„Виндије”. Најављена је и обнова ДВД-а Лушчани, док је
обнова Културно-уметничког друштва под знаком питања, јер тренутно нема довољно младих који су оти-

»» Владика Фотије причешћује најмлађе вјернике у обновљеној манастиру
шли „трбухом за крухом” у
потрази за послом, а што се
тиче најмлађих има десетак
основношколаца који похађају наставу у Основној школи Јабуковац.
У цркви светих апостола
Петра и Павла у Слатини прослављен је Петровдан. За више стотина верника литургијско славље и литију предводио је протојереј-ставрофор
Јован Шаулић, парох мединачки уз саслужење протојереја- ставрофора Ратка Гатаревића, славонскобродског пароха. О историји Српске пра-

вославне цркве у Слатини говорио је Драган Гаћеша, парох
слатински, нагласивши да је
стари храм био саграђен још
1747. године и да је урушен у
Другом светском рату, нови је
изграђен седамдесетих година
двадесетог века, а да је у току
обнова и унутрашњости цркве.
У културном делу програма,
по други пут организованом
на овакав начин, наступили су
СКД Просвјета Пакрац и ВИС
Ђурђевак Бобота.
Село Глушци, надомак
Метковића у долини Неретве прославило је апостоле

ВУКОВАР ДОБИО СТАРЈЕШИНУ ХРАМА СВЕТЕ ПАРАСКЕВЕ
Свету архијерејску литургију у храму Преподобне матере
Параскеве на Доброј води у Вуковару служио је епископ
осјечкопољски и барањски Лукијан уз саслужење више
свештеника епархије. На литургији је у чин презвитера
рукоположен ђакон Вукашин Цветојевић који је постављен за
старешину храма Преподобне матере Параскеве на Доброј води
у Вуковару. Цветојевић је као дипломирани теолог у августу
2008. године у храму Свете Петке рукопложен у чин ђакона и
дуги низ година је био први сарадник протојереја-ставрофора
Јована Радивојевића, старешине тог вуковарског православног
храма, који је крајем маја трагично страдао у саобраћајној
несрећи. Поред тога, Цветојевић је у Основној школи “Драгутин
Тадијановић” у Вуковару предавао православну веронауку.

У СТРМИЦИ ОДРЖАНО 22. СИЈЕЛО ТРОМЕЂЕ

Православни
Срби у Хрватској с
посебном пажњом
оболежавају
велики хришћански
празник апостола
Петра и Павла, у
народу познат као
Петровдан

Петра и Павла уз служење
литургије пртојереја Бориса Чоловића, пароха метковског. Село богато историјом, а тешким животним
околностима са нагласком на
претходни век уз многобројне окупљене мештане садашње и бивше прославило је
Петровдан са надом и жељом
за наставком очувања вере и
идентитета које су малобројни православни Срби у долини Неретве чували и сачували до данашњих дана.
Светом Литургијом, коју је
са верним народом Пакрачке парохије, у Саборном храму Свете Тројице у Пакрацу
служио протојереј-ставрофор
Ђорђе Теодоровић молитвено
је прослављен празник Светих
првоврховних апостола Петра
и Павла – Петровдан.
Отац Ђорђе је испред срушеног храма Светих апостола
Петра и Павла у Граховљанима освештао славско жито и
пресекао славски колач.
Овај празник и храмовну
славу светом Литургијом са
својим свештеницима свечано су прославили и верници
парохије у Катинцу.

ОДРЖАН КАМП КУЛТУРЕ ГЕРАСИМ ЗЕЛИЋ

Дјеца учила о насљеђу
далматинских Срба

У
Волим Босну, у срцу Лика,
Далмацијо љубави велика

У

з жамор ојкача, гуслара,
диплара, преља, плетиља
и народних грокталица средином јула мјесеца на бини у
порти храма посвећеног рођењу пресвете Богородице у
Стрмици одржано је 22. Сијело тромеђе. Манифестација која сваке године окупи на
стотине тромеђаша и заљубљеника у најстарији начин
изворног пјевања. Прво сијело организовано је 1973. године а након два прекида и дуготрајне паузе поновно обновљено 2006. Данас је то један
од највећих културних сабора у Хрватској и Босни. И готово да нема оних који се на
помен Стрмице не сјете добро
познатих стихова „Волим Босну, у срцу ми Лика, Далмацијо љубави велика“, пјесме која
је званично постала и химна
свих тромеђаша.

Овогодишња манифестација у Стрмици окупила је 17
ојкачких пјевачких група, највише у протеклих 30 година.
Интересовање учесника веће
је из године у годину, али упркос томе организатори страхују за опстанак ове манифестације. Лоша материјална ситуација, проблеми финансирања
доласка учесника, терет су са
којим се све теже носе, а одржавање сваког Сијела неизвјесно је упркос великом интересовању и љубави тромеђаша.
Уз богатство и раскош народних ношњи Стрмицом се
до ситних сати орило ојкалица из грла мушких и женских
пјевачких група. Пристигли
су на тромеђу из свих крајева, од Сплита, Удбине, Дрвара, Бачког Јарка, Крагујевца,
Костајнице, Коренице, Београда, па до Невесиња.  ЗВО

оквиру кампа српске
културе „Герасим Зелић“ који је трајао пет
дана, окупило се 140 ученика
из Италије, Ријеке, Коренице,
Војнића, Кистања, Ервеника,
Обровца, Бискупије и Книна.
Органиторке, вриједне чланице удружења „Жене косовске
долине“ побринуле су се да боравак буде садржајан.
Била је ово прилика да се
ученици у кроз игру, дружење и путовања упознају са
историјским културним наслеђем далматинских Срба.
По ријечима организаторке
Радмиле Дрезге дјеца су обишла православне храмове у
Далмацији, родну кућу Николе Тесле у Лици, али и национални парк Крка где су

уживали у богатству нетакнуте природе.
Последњег дана кампа у
школи у Жегару, у родном мјесту чувеног Герасима Зелића
одржан је културно умјетнички програм на коме су сви учесници представили фолклорну традицију својих крајева,
али се и такмичили у спортским и забавним дисциплинама. По први пут на кампу
је било и деветоро деце српске допунске школе ,,Свети
Сава“ из Вићенце заједно са
учитељицом Иваном Марјановић. Подршку одржавању
овог кампа дала је Агенције
за образовање, а камп је пратио и виши савјетник за српску националну мањину Бранислав Ђекић. 
ЗВО

ПЕТРОВДАН У БИОВИЧИНОМ СЕЛУ

12. 7. 2016. Буковачка села чини у већини старачко становни-

штво, док у љетном периоду оживе, када наши људи долазе са
свију страна да обиђу родбину, родитеље, уреде куће, одлазе на
море. Буковица живи за тај период. Љетни мјесеци у обиљежени су и црквеним славама, која се традиционално претворе у
народна весеља. Да су Срби у Буковици вијековима настањени, говоре и цркве и манастири вијековима. Управо око њих
свако буковачко село има у вријеме славе има и сајам: Спасовдан – Ервеник; Ивањдан – Ивошевци; Петровдан – Биовичино
Село; Св. Недјеља – Очестово, Зегарски сусрети, Мокропољски сусрети; Илиндан – Дјеврске; Преображење – Кистање...
Ове године, први пут након рата, организован је културноумјетнички и забавни програм за Петровдан у моме селу под
покровитељством Општине Кистање, СКД Просвјета Кистање,
ВСНМ Кистање и МО Биовичино Село. Цјелокупан културно-умјетнички програм можемо да захвалимо нашем Бјевчанцу Милану Љубовићу, предсједнику Удружења Срба из
Хрватске Крагујевац, који је својим ангажманом приуштио
квалитетан и садржајан програм, с етно елементима буковачког краја и Србије. Биовичино село има и свог пјесника а
изузетно смо поносни на Тању Ступар Трифуновић, по мајци
Бјевчанку, која је овогодишњи добитник престижне Европске награде за књижевност за роман Сати у мајчиној соби.
Ово мјесто у даљој прошлости познато је по православном
свештенику Петру Јагодићу Куриџи, који је 1704. г. подигао
устанак против Млетака. 
МИРА ЋУК

УДРУЖЕЊЕ НИКОЛА ТЕСЛА ИЗ КРАГУЈЕВЦА
НА СИЈЕЛУ ТРОМЕЂЕ И ПОСЈЕТИ СПЛИТУ

9. 7. 2016. Удружење Никола Тесла из Крагујевца овог ље-

та је било изузетно активно. Најприје су у свом граду били
учесници манифестације Трагом Теслиних открића, која је
поводом 160-годишњице од рођења великог генија уприличена на ПМФ у Крагујевцу. Окосницу програма чинило
је излагање декана Природно-математичког факултета др
Срећка Трифуновића о Теслиним открићима, које су студенти демонстрирали на репликама инструмената на којима је
Тесла радио и изложба умјетничких слика Синише Лабуса.
Већ стандардно, умјетнички програм припао је члановима
женске пјевачке групе Удружења Никола Тесла. У публици
је био велики број Срба из Хрватске, а програм је водила
библиотекарка Сања Живковић.
Удружење Никола Тесла дало је и пун допринос манифестацији Сијело Тромеђе у Стрмици, да би потом тродневни боравак у Хрватској завршили посјетом СКД Просвјета у Сплиту

14. БАНИЈСКИ СУСРЕТ У МАЛОМ ГРАДЦУ

29. 7. 2016. Већ 14. пут за редом у Малом Градцу, недалеко

од Глине, одржани су Банијски сусрети у организацији СКД
Просвјета, пододбор Мали Градац, који су и овај пут окупили мноштво учесника али и гледатеља.
Сусрети су започели одржавањем Пјесничке вечери на којој
су судјеловали умјетници из Борова и Сиска, након чега је
започела ликовна колонија на којој је судјеловало десетак
умјетника коју су вјешто створили 20 умјетничких дјела која
су поклонили организаторима. Средишњи дио ове манифестације одржан је на отвореној позорници на којој је наступило 14 културно умјетничких друштава који су у Мали Градац дошли са свих подручја Републике Хрватске, тачније из:
Ријеке, Војнића, Гарешнице, Огулина, Петриње, Вировитице, Окучана, Двора, Удбине, Вишкова, Сиска, али и два друштва из Зрењанина из Србије.

22 СВЈЕДОК ВРЕМЕНА

СРПСКО КОЛО јул 2016.

СВЈЕДОЧАНСТВО НАЈСТАРИЈИ И НАЈПОШТОВАНИЈИ ПРЕБИЛОВЧАНИН ОТКРИВА НА КОЈИ ЈЕ НАЧИН ПРЕЖИВИО АВГУСТ 1941. ГОДИНЕ
ФОТО: СЛОБОДНА ХЕРЦЕГОВИНА

ПАВЛЕ БУЛУТ: Бог је
хтио да преживим
усташке злочине
у Пребиловцима!

»»Из шуме у којом смо се скривали недјељама бјежали смо према

Хутову блату, преко Ријеваца и Мрвића, на правцу на којем је каснила
усташка блокада. Дјед и Михо су се одвојили. Дједа су то јутро
ухватили и убили у Шарића смрекама, заједно са Миланом Медићем »» Испред сеоског дома у Пребиловцима Павле Булут фотографише изношење моштију Светих Пребиловачких мученика

П

ребиловчанин Павле Булут (89) у рату је изгубио
десет чланова породице. Имао је мање од 14 година када су усташе упале у његово родно село и направиле
злочин који је ово мјесто уписало у свјетску историју као
најстрадалније село у Европи
у Другом свјетском рату. Павелићеви кољачи су 6. августа 1941. године убијали жене и дјецу бацајући их у јаму
Голубинку код Шурманаца. У
Пребиловцима је потпуно уништено 57 породица, а 36 огњишта је угашено. Страдање
су од хиљаду преживјела само
172 становника Пребиловаца.
Мотивисан жељом да се сачувају мошти мученика Павле
Булут био је један од оснивача
и вишегодишњи предсједник
скупштине Српског националног друштва Пребиловци. Један
је од најпоштованијих Пребиловчана који својим прегнућем и радом представља срце
и душу удружења. Имали смо
прилику да се увјеримо колики
је његов ауторитет међу бројним члановима овог друштва.
Наиме, док смо радили овај
интервју који је Павле годинама избјегавао, звонили су телефони. Пребиловчани са разних страна свијета су се одазивали позиву за прикупљање
прилога за обнову потпорног
зида испод Дома краља Милутина. У разговору за Српско коло овај витални и мудри старац
описује како је судбина предодредила да остане свједок злочина и један од ријетких преживјелих.
– Недјељама смо се скривали спавајући у брду да би нас
напад усташа у јутро 4. августа 1941. године затекао изнад
Зојмира. Са мном су били: дјед
Илија, стричеви Михо и Гојко,
брат Милко, те Младен, Стево – присјећа се Павле Булут.
– Бјежали смо према Хутову блату, преко Ријеваца и Мрвића, на правцу на којем је каснила усташка блокада. Дјед и
Михо су се одвојили. Дједа су то
јутро ухватили и убили у Шарића смрекама, заједно са Миланом Медићем. Пред Миху, који је једини имао пушку, избиле су усташе. Он се снашао и
запуцао, па су се усташе разбјежале, што је Михи омогућило
да се пробије из обруча. Осам
дана смо дијелили нешто мало
хране и некако преживљавали.
Како сам био најмлађи, добио
сам посљедње парче хљеба, а
потом два дана нисмо имали
никакву храну.
zz
Да ли сте могли да дођете до хране?
– Договор је био да мој брат
Милко и рођак Младен иду на
Кошћелу да траже храну. Пошто се нису вратили исте ноћи, били смо увјерени да су

страдали, јер смо чули пуцње. Договор је био да, ако се
не врате, нас четворица идемо у Краварицу, гдје смо поред села имали наша имања.
Стигли смо до ограда и винограда Булутових и сакрили се
у жбуње. На нашу срећу стигли
су убрзо Мирко и Младен, који су претпоставили какво ће
бити наше кретање. Они су се
склонили у једној малој чатрњи у којој су преданили. Њих
двојица су отишли у партизане
не дочекавши слободу. Обојица су погинула 1945.
zz
Шта се даље дешавало са Вама?
– Током наредне ноћи повриједио сам око. По ноћи смо
у винограду Мирка Булута тражили рано грожђе. Како је био
мрак, закачио сам за кочић
који је придржавао лозу и повриједио око. Стриц Гојко ме је
упутио у Тасовчиће код његове
пунице. Тада је била јавна објава да се Пребиловчани јаве,
да их НДХ неће више дирати
и да су убиства заустављена.
zz
Нисте се одазвали позиву?
– Била је то још једна хрватска подвала, на коју нас је
упозорио наш комшија Халил
Ђулић, који нас је посавјетовао
да се никоме не јављамо. Ми
нисмо ни имали ту намјеру.
Нажалост, многи нису могли
да издрже глад, неки су након
вијести да су им страдали чланови породице изгубили и жељу да живе, тек тог дана јавило
се педесетак наших комшија и
сви су побијени на звјерски начин у Морином отоку.
zz
Послије нових злочина какав сте избор имали?
– Судбина је хтјела да послушам стрица и одем у Тасовчиће. Још док сам прелазио преко поља, нека дјеца су
ме препознала. Били су то ђаци који су ишли у грађанску
школу у Чапљини, коју сам и
ја похађао. Ишао сам са руком
и марамицом преко ока и дугим капутом, који је служио и
као покривач, у кратким пан-

„

Пребиловачка
имања углавном
су подијељена
Хрватима из
Међугорја и
Љубушког, што
је код Хрвата
из комшијских
села, који су
највећим дијелом
извршили злочине,
изазвало велико
незадовољство
талонама, опанцима и кошуљи. Прешао сам преко цесте
код стричеве пунице којој су
усташе тих дана убиле сина
и мужа. Чим сам се појавио
у дворишту она је почела да
плаче увјерена како ће убити
и њу и мене. Тек што сам стигао нешто да поједем, усташе
су стигле на врата и одвеле ме
у Чапљину у логор који се налазио у згради Црвеног крста.
Ту су ме предали стражару. Чекао сам док није дошао логорник Фрањо Вего, који ме је испитивао гдје сам био, са ким,
како сам стигао у Тасовчиће...
На крају ме је питао колико
имам година, ја сам одговорио

ОСВЕШТАЊЕ ХРАМА ПРОТЕКЛО БЕЗ ПРЕБИЛОВЧАНА
Павле Булут читав је свој живот помагао обнову Пребиловаца
живећи за дан када ће Храм Васкресења бити освештан. Мада
су тог дана биле присутне многе медијске куће најстарији
преживјели Пребиловчанин није задобио њихову пажњу. Фокус
је био на угледним гостима и високим званицама који су били
смјештени на тераси пребиловачког храма.
– Када је освануо дан освештања Храма Васкрењења на тераси
храма боравили су многи угледни гости из свијета политике,
културе, спорта, али скоро да нико од њих није дошао до села које
треба обновити и дома у коме су мошти почивале претходних
година. Многи од њих вјероватно и не знају да до самог села нису
ни дошли. Питам се, како ће се село обновити ако они који могу да
помогну и не знају како оно заправо изгледа. Морам да кажем да је
забољела и неправда што је завршна церемонија око освештања
Храма Васкресења протекла без људи из Пребиловаца. Ипак,
немамо времена да расипамо енергију на то, много посла је пред
нама. Треба да обновимо зид, направимо спортски терен, обновимо
куће. Од приче и фотографисања мала корист, мора да се ради!

непуних 14. Кад ме је угледао
таквог са повријеђеним оком
потпуно исцрпљеног рекао ми
је да се вратим у Тасовчиће.
zz
Како сте залијечили око и да ли је био
могућ опстанак у Тасовчићима?
– Једна од жена из породице
Мисита ми је неким каменчићима залијечила око. Но, Вего је
ипак у Тасовчиће послао двојицу усташа, наоружаних пушкама који су ми наредили да идем
пред њима. Био сам увјерен да
ће ме негдје успут убити, а гонили су су ме преко Модрича.
Код сваког зида и жбуна размишљао сам да сам готов и помирио сам се са тим. Међутим,
спровели су ме у усташко село
Хотањ, које је најближе Пребиловцима. Дијели нас кањон Брегаве, који се ту шири у поље широко неколико стотина метара,
са обје стране ријеке. Оставили
су ме испред куће усташког главара, одговорног за сва зла која
су се десила тих дана. Тога дана било је велико убијање Пребиловчана у Морином отоку и
вјероватно је требало да и мене
тамо одведу. Међутим, тај усташки главар није био цијелог дана код куће, нити је ту било других усташа из села. Не знам да
ли само томе дугујем што сам
остао жив?!
zz
Зар нису управо мјештани из Хотња били међу злочинцима?
– Тих дана долази и до подјела међу Хрватима. Наиме,
комшије из најближих хрватских села очекивале су да
ће се домоћи пребиловачких
имања, пошто су они поубијали тамошњи народ. Међутим, имања углавном су подијељена Хрватима из Међугорја
и Љубушког, што је код домаћих Хрвата изазвало незадовољство. Говорили су разочарано: „Ми побисмо Пребиловчане, а њихова имања добише
Броћанци (Хрвати из западне
Херцеговине)!” Углавном, тај
дан је прошао и убијања Срба су престала. Италијани су
преузели власт и тако сам ја
пуком срећом остао у животу.
zz
Да ли сте знали судбину осталих чланова породице?
– Сазнао сам да су ми отац
и брат живи. Убијена је мајка,
дјед , баба, двије сестре, стрина,
троје дјеце од стричева... Било
је страшно све то преживјети.
У рату ми је страдало 10 чељади из домаћинства. Вратио сам
се у родну кућу крајем августа.
Претходно су усташе извршиле
и посљедњи упад у Пребиловце
када су 28. августа побиле деветоро старијих људи, жена и дјеце. Сви који су преживјели усташке покоље у љето 1941. године
вратили су се у село. Било је 156
мушкараца и 16 дјеце и жена.
Почели смо на све могуће начине прибављати оружје. Већ у
септембру већином смо имали

пушке и по коју бомбу. Послије
неколико састанака договорено
је да се у селу формира партизанска чета.
zz
Да ли је било нових усташких напада?
– Усташе више никад нису
ушле у село. Пребиловци су
током читавог рата били слободна територија, тамо више
нико није могао да уђе. Живио
сам са оцем братом и стричевима до 1943. Године, када сам
са партизанима отишао и више никад касније нисам живио у Пребиловцима. Отац се
оженио и добио је сина коме
је дао име по страдалом старијем сину Милку, који је погинуо у Трнову као партизански старјешина. Био сам веома
везан за њега и та погибија ми
је била једна од највећих рана.
Преживјели чланови породице
започели су нове животе и дјеловало је да се зло више неће
враћати у Пребиловце.
zz
Историја се поновила 1992. године?
– У задњем рату десио се
нови злочин. Погинуло је седам бораца родом из Пребиловаца и једна старија жена
је убијена. Страшна рана билo је рушење храма које смо
подизали и уништење костију. То је покренуло све нас који
смо родом из Пребиловаца да
оснујемо Српско национално
друштво Пребиловци. Основни мотив је био да утврдимо
шта је било са костима жртава
које су извађене из јама и сахрањене у крипти у Пребиловцима. То је било вријеме када
су стигли и први повратници
и када се обнављају прве куће. Оснивачка скупштина одржана је 2006. године, скупили
смо људе и одмах смо кренули са радом, а подршку нам је
тада дао и владика Григорије.
zz
Шта су биле прве активности СНД
Пребиловци?
– Живјели смо у нади да ћемо испод рушевина пронаћи
остатке костију. Терен је био
раван, а около дуж зидова цркве вирила је арматура. Могли
су се јасно оцртати зидови цркве, около је била гомила смећа која је временом нестајала
јер је народ почео да долази на
парастосе. Постојала је бојазан
да су кости однијете и бачене
у Неретву или да су на гомили спаљене, ипак нас није напуштала нада да ћемо их наћи. Нисмо губили вријеме него смо одмах поднијели и кривичну пријаву у Сарајеву, која
није заведена већ сакривена и
евидентирана као материјал и
никад није дошла на дневни
ред. У априлу 2007. године састали смо се са данашњим директором Представништва РС
у Београду Млађаном Цицовићем, владиком Григоријем и
Јовом Марићем из ХЕТ-а, који је у то вријеме био у пред-
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По оцјени стручњака
за експлозије
пуковника
Милана Рундића
Хрвати су веома
стручно извршили
минирање, али Бог је
дао да су направили
једну малу грешку у
прорачуну због чега
је дио костију остао
сачуван
сједник Епархијског управног
одбора. Владика је набавио нешто новца за истраживање и
већ у јуну је почело прво ископавање коју је вршио Завод
за заштиту споменика културе
из Бањалуке. Били смо веома
срећни јер су се пронашле прве кости. Тражили смо разне
стручњаке и током 2008. године прекопао се цијели терен.
Током истраживања истакао се
Милан Рундић, пуковник ЈНА
иначе стручњак за експлозиве.
zz
Шта су били његови закључци?
– Рундић је закључио да
су кости уништене пластичним експлозивом и авионским
бомбама и да је сама конструкција од силне детонације одскочила док су кости летјеле
и забијале се у бетон. По његовој оцјени Хрвати су веома
стручно извршили минирање,
али Бог је дао да су направили једну малу грешке у прорачуну због чега је дио костију остао сачуван.
zz
Да ли је постојао унапријед план шта са
сачуваним костима?
– Требало је наћи начин да
се кости сачувају што нас је
подстакло да обновимо сеоски
дом. То је био велики напор.
Ако изузмемо црквене објекте, дом је био први обновљени
друштвени објекат Срба у долини Неретве. За његову обнову утрошено је око 40.000
евра. Помагали су нас многи
приватници, неко новцем, неко грађевинским материјалом.
zz
Како видите будућност села?
– Када су пронађене прве кости, био сам сигуран да ће се
храм обновити. Истина, у том
тренутку нико није имао јасну
слику када ће се то тачно десити. Било је јасно да ако држава
не узме учешћа да ће наше друштво тешко скупити толики новац. Морам признати да нисам
очекивао да ће се тако брзо завршити један толико велелепан
објекат. Сад је реално очекивати изградњу парохијског дома и
док год постоји неко из Пребиловаца људи ће се ту скупљати.
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А шта ако се Швабе врате?
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рви планови насељавања предвиђали су
да се колонисти из Хрватске распореде у сомборском, апатинском и оџачком
котару. На подручју Сомбора
то су била села: Крњаја (касније преименовано у Кљајићево) за 700 породица, Чонопља за 600, Бајмок за 350,
Станишић за 1.200, Риђица
за 650, Крушевље за 130,
Гаково за 370, Колут за 500,
Бездан за 300, Бачки Брег за
200 и сам град Сомбор за 700
породица. У апатинском котару: Свилојево (50), Стапар
(350), Сонта (600) и Дорослово (150 породица). Села Брестовац и Филипово (односно касније Бачки Грачац)
одређена су за насељавање
у оџачком котару. У Брестовцу је било мјеста за
400, а у Бачком Грачацу
за 250 колонистичких
породица. Временом ће
те бројке бити измијењене, не само због већег прилива колониста,
већ и због других непланираних околности.
Тако колонисти нису
населили: Крушевље, Гаково, Бездан, Бачки Брег, Стапар и Свилојево, али су зато
населили Апатин и Пригревицу, којих није било у првобитним плановима. Исто тако, било је мање од планираног насељавање у Сонти и самом Сомбору. До измјена је
такође дошло и у Чонопљи,
коју су требали населити Личани, а населили су је Кордунаши. Село Колут било је
намијењено колонистима из
Горског Котара, а насељено
је колонистима из Лике. У
Пригревицу су пак требали
доћи Личани и Кордунаши,
а населили су је на крају Личани и Банијци. У Сонту, која
је била одређена за колонисте из Лике, смјестили су се
они из Горског Котара.

ГЛАВНИ ТАЛАС У БАЧКУ

На крају, гледано по мјестима, главни колонистички
талас из Хрватске стигао је
Бачку. У Станишић и Риђицу – колонисти из Далмације.
У Крњају, Чонопљу, Бајмок,
Сонту и Сомбор – колонисти
из Горског Котара, Баније и
Кордуна. У Брестовац, Апатин, Филипово, Колут и Дорослово колонисти из Лике,
те Пригревицу – колонисти
из Лике и с Баније.
Треба рећи да се мањи
број колонистичких породица из Хрватске населио и
у другим дијеловима Војводине – у котару Кула 381 породица, Нови Сад 155, Суботица 364, Вршац 108, Земун
282, Стара Пазова 381, Рума
326 породица… Највише колониста из Хрватске био је
поријеклом из котара: (Титова) Кореница, Грачац, Доњи Лапац, Оточац, Госпић
и Удбина у Лици, из котара
Книн, Шибеник, Сињ, Сплит,
Задар и Бенковац у Далмацији, те из котара: Огулин,
Плашки, Слуњ, Војнић, Вргинмост, Глина и Двор на Уни
на Кордуну и Банији, те Горском Котару.
Како је све то заправо изгледало описује проф. Светозар Ливада у својој књи-

ВЛАДИКА АТАНАСИЈЕ ОСВЕШТАО ХРАМ
СВЕТИХ ПЕТРА И ПАВЛА У САНСКОМ МОСТУ
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зи Кордунски реквијем: „То је
био сусрет са насељем ушореног типа, равницом, камарама сламе, непожњевеном
кукурузовином, електрифицираним кућама од набоја
ишараним панонском орнаментиком. То је био сусрет с
језичном полифонијом ‘војвођанског етноконфесионалног лонца’. Ти горштаци из
једнодијелних и дводијелних
брвнара с отвореним огњиштима, брђани из планинских простора врлетног крша и закоровљеног околиша пуног бујади и вријеса,
као да су ‘с неба пали’ у подунавску питомину на почетку календарске зиме, у ства-
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породица са
подручја котара Бенковца
и Задра почело је
насељавати Риђицу
7. децембра
1945. године

ри, прве праве равничарске
хладноће. Наиме, био је то
почетак карпатских вјетрова (кошава). Ненавикнути,
слабо обучени, а формално
зачуђени шубарама и кожунима старосједилаца, напосе
дрвеним кломпама, гутурили су се у групираним склоништима…”
У тим прихватилиштима,
а то су углавном биле сеоске
школе, складишта и млинови, чекала се диоба кућа, у
условима који су били све
само не нормални. Неиздржива хладноћа, организација
исхране, недостатак обуће и
одјеће – све је то стварало велике проблеме не само колонистима, већ и мјесним комисијама које су бринуле о

насељеницима. „Колонисти
из старог завичаја груписали
су се обично у једном дијелу улице или цијелој улици,
тако да су поједини дијелови села имали изразито банијско или личко обиљежје”, пише ми професор Саво
Владетић. „Моја породица се
уселила у кућу која је имала
велику окућницу, али је у њој
боравила партизанска и руска војска. Пред кућом је била стражарница. Отац је као
носилац колонизације добио
имовинско решење на девет
јутара земље и виноград.
У новом дому родио сам
се и ја на Ивањдан 1946. године, као тринаесто дијете
својих родитеља, јер седморо није преживјело болест,
рат и збјегове… Мјесна комисија за колонизацију дијелила је пољопривредне алатке,
посуђе, намјештај и нешто
одјеће. Уведени су бонови или тачкице којима се
одређује број сљедовања
потрошне робе у систему
снабдијевања. До прве жетве 1946. снабдијевани смо
храном за становништво из
Управе народних добара Војводине (УНДВ) и посебном
храном за стоку. Образоване
су радне јединице за бербу,
јер је на потесима (пољима)
остало доста необраног кукуруза, и уједно извршена припрема за прољећну сјетву…”

ПРВЕ СУМЊЕ И БОЈАЗНИ

Главну ријеч у подјели кућа, земље и пољопривредног
инвентара водиле су мјесне
комисије по селима. Оне би
најприје сачиниле попис колониста с рјешењима, а затим их размјештале по објектима. Поступак је био прилично мучан, јер се неки колонисти нису слагали с одлукама комисија, говорећи да
су дискриминирани у сваком погледу. Људи су махали својим ратним заслугама,
оданошћу новом режиму, наводиле су се чак и болести

КОЛОНИСТИМА ДИЈЕЉЕНА И ГАРДЕРОБА
На сваких 100 колонистичких породица које су стигле у
Војводину отпадао је одређени број одјевних предмета и обуће.
Тако је мушкарцима расподијељено: 70 зимских капута, 40
обичних капута, 70 хлача, 60 прслука, 160 кошуља, 130 гаћа, 100
пари чарапа, 50 шешира, а женама: 500 прслука, 200 кошуља,
200 сукњи, 100 хаљина, 50 пари чарапа, 50 гаћица, 200 марама,
200 блуза, 40 пари ципела. Дјеца су добила по шест зимских
капута, 80 одијела или хаљиница, десет малих капута, десет
гаћа, пет блуза, 38 капа, осам пари ципела и 100 кошуља. Од
намјештаја и сличног инвентара породице су имале право на
два кревета, једну сламарицу, два јастука, четири столице, двије
поњаве, један лонац, једну шерпу, четири тањира и једну здјелу.
Што се тиче хране, колонисти су у току зиме 1945/1946. и у првој
половици 1946. године, до жетве, добили 13.420 тона пшенице,
више од 25 хиљада тона кукуруза и 2.257 тона кромпира. Иначе,
колонисти су у 1946. години морали преузети сву бригу о већ
засијаним усјевима, а у јесен 1945. обрали су све кукурузе и
повадили сву шећерну репу. Занимљив је и податак да је у
почетку сва крупна стока у селу била заједничка, а дијелила се
тек након завршетка насељавања.

ГОРАНИ У БАЈМОКУ
Највећи број колониста с
тромеђе Лике, Кордуна и
Горског Котара, углавном
српске народности,
населило се у Бајмок.
То су биле породице из:
Јасенка, Дубрава, Поникава,
Брестовца, Гојака, Тоуња,
Мусулинског Потока,
Гомирја и Дрежнице (која
ће 1970. промијенити назив
у Партизанска Дрежница).
Кад је ријеч о колонистима
из Горског Котара, они су
се, по првом распореду
насељавања, требали
настанити у сјеверној Бачкој.
У село Колут породице из
огулинског котара, а у Бајмок
из котара: Чабар, Делнице
и Врбовско. Међутим,
послије се одступило од тога
распореда јер су, рецимо,
колонисти из Дрежнице
насељени у Бајмок. Осим
Бајмока Дрежничани су
се населили и у: Црвенки,
Белој Цркви, Бездану,
Новом Футогу, Боћару и
Краљевићеву, а извјестан
их је број доспио и у: Руму,
Ловћенац и Кљаићево.

које нису постојале. Укратко, галама, егоизам и лажи
некима су донијели оно што
ни у сну нису сањали – најбољи смјештај.
Неправде је пак било
тешко исправити, посебно
према онима који су били
мање борбени и насртљиви. А то су углавном биле
самохране мајке, удовице,
сирочад и инвалиди. „Док
се подиоба није коначно
извршила, радили су заједнички казани, дијељено
је нешто одјевних предмета, робе, обуће, збрињавани су на брзину остарјели,
обољели, старци, дјеца…”,
наводи даље проф. Ливада.
„Кад су куће подијељене и
кад је сватко сагледао свој
положај и морао се почети
бринути о свему, о себи, о
свом породичном животу,
организацији исхране, снабдијевању огрјевом и сличном, у новој средини и новим околностима, наступиле су прве кризе адаптације
и привикавања.
Пећи крух у ‘фурунама’
на слами, ложити пећи стабљикама или ‘чоковима од
кукуруза’, излагати се продорним вјетровима, ходати
по замрзнутом земљишту,
пити бунарску или артешку
воду са карактеристичним
сумпороидним окусом и мирисом, није било лако. Напротив! Све је то будило носталгију, као и многе друге
ствари. Јављале су се сумње и бојазан: ‘А ако се они
врате?’ мислећи на Швабе,
како су колонисти називали
њемачке припаднике из мјеста насеља. А Швабе су биле
ту, близу…”
Колонизација је на различите начине оставила трага
на животе бројних породица. Неке су се врло брзо привикле на ново поднебље, неке никада! Једни су, понесени новим радним полетом,
сасвим заборавили на стари крај, а неки су умрли већ
након неколико мјесеци – од
туге и носталгије. (НАСТАВЉАСЕ)

18. 7. 2016. - Празник великих светитеља Андреја Критског

и свештеномученика Саве Горњокарловачког 2016. године у историји Санског Моста, града на девет ријека, остаће
уписан великим словима.
Његово Преосвештенство Епископ бихаћко-петровачки г.
Атанасије освештао је мученички храм Светих апостола Петра и Павла у Санском Мосту. Многи су овај празнични дан у
Санском Мосту упоредили са историјском посјетом Патријарха српског Павла 1994. године, када се сабрао велики број
православних Срба у овај храм на молитву Богу.
Након освећења храма и свете архијерејске Литургије, епископ Атанасије обратио се присутном вјерном народу пригодном бесједом.
Празнично славље увеличали су драги гости и представници вјерског и политичког живота Санског Моста, преставници Исламске заједнице, Католичке цркве, Центра за изградњу мира, привредници и многи угледних људи овог краја.
За трпезом љубави парох сански Јереј Ален Марић захвалио је свима који су се потрудили да овај дан прође у духу
вјере и искрених вриједности. Након обраћања епископа
Атанасисја уручене су грамате истакнутим поједницима и
институцијама које су помогле у припреми овог светог чина. Посебну захвалност Епископ је одао куму овога храма
и његовој породици, Жељку Топићу, за његову несебичну
љубав према Цркви и свом родном граду. Затим су уручене
грамате и захвалнице и осталим грађанима и институцијама који су својим несебичним залагањем допринјели да се
овај обновљени храм стави у функцију малобројним православним Србима овог краја.

ГРМЕЧКА КОРИДА КРОЗ ИСТОРИЈУ

Борба бикова је спортска борба и исказивање снаге, а не
међусобно уништавање. Традиција Грмечке кориде одржавала се између села Јелашиноваца и Санице на Међеђом
Брду названом по медвједима који су господарили густим
шумама Грмеча. Борба бикова настала је спонтано у љетна
доба након косидбе ливада.
На обронцима Грмеча чобани су чували и напасали стоку
и у тим приликама долазило је до борби комшијских бикова. То се онда постепено претвара у такмичење борбе бикова и биљежи се од 1772. године. Од тих година крајином
су тутњале разне војске, водили се ратови, али се корида
редовно одржавала на српски празник Светог Илије. Није
се одржала 1941. године када је у Санском Мосту и околини
извршен покољ Срба.
Шездесетих година прошлог вијека легендарни генерал Грмеча Миланчић Миљевић окупио је најпознатије домаћине
који су имали бикове и формирао одбор, секције и комисије
са задатком наставка одржавања традиционалне кориде.
Поред борби бикова, на Међеђем Брду, славље Илинданских
дана трајало је више дана када су наступала културно-умјетничка друштва, одржавана разна стручна предавања о сточарству, воћарству, земљорадњи, излагана пољопривредна опрема и народна стваралаштва. Одржавана су спортска
такмичења уз велико народно весеље.
Поред народног хероја Миљевића, за настављање одржавања традиције на Међеђем Брду велику заслугу има и велики домаћин Лазија Срдић из Јелашиноваца и многи други грађани појединци тога краја.
Генерал Миљевић био је педесет година на челу кориде
коју је понекад посјећивало и 200.000 посјетилаца из цијелог свијета.
Лазија Срдић био је изузетан узгајивач бикова. Годинама су
његова грла односила побједе. Када се он појављивао на кориди стотине посјетилаца му је аплаудирало.
Агресијом Хрватско муслиманске силе протјеран је српски
народ са ових простора, а корида је одржана 1995. године
иако су тада вођене борбе у самој близини.
Тек 2008 године корида се одржала на свом традиционалном мјесту. Послије одржане још три кориде забрањује се
њено одржавање. Српски народ Грмеча моли све институције Федерације БиХ, Републике Српске и Републике Србије
да омогуће одржавање ове године кориду након 244 године од њеног оснивања и да то у будуће буде сваке године.
ДРАГАН ДИВЈАК

24 СПОРТ
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оком акције Олуја из
Хрватске је протјерано
више од 200.000, а убијено и нестало скоро 2.000
Срба. Иако је прошла 21 година од највећег геноцида и
етноцида у Европи модерног доба, нико од налогодаваца и извршилаца злочина
није осуђен.
Велики број дјеце, њих на
десетине хиљада, затекао се у
избјегличким колонама Срба из Крајине према матици
Србији. Ожиљци на душама
те дјеце су остали, не могу да
нестану или изблиједе, иако
су то сада већином већ формирани људи.
Једна од те дјеце је и Марта Дрпа, српска одбојкашица, која је прошле године на
20 година од погрома Срба
из Крајине оставила на свом
Фејсбук профилу писмо које је дирнуло многе у региону, не само у Србији. И данас се то писмо препричава међу избјеглицама, али
и повратницима у Крајину,
па смо одлучили да објавимо како је то све видjела у то
вријеме једна шестогодишња
дјевојчица.
Марта је објаснила да српски народ Олују не смије да
заборави, јер ако се то деси,
нешто слично би могло да
се понови.
– Био је топли август, готово као овај. Рано јутро,
око пет или шест сати пробудиле су ме гранате. На све
стране се чула бука и ломљава. Отворила су се врата дјечије собе, мама је усплахирена улетјела у собу.
Имала сам шест година и
била сам свјесна да рат траје, бомбардовања нису била
ништа ново за мене. Мама

ме је одвела у купатило (јер
је тамо најсигурније), обукла ми фармерке, љубичасту мајицу и омиљене патике због којих сам тих дана била сва битна јер нису
имале пертле, већ чичак, а
принт Микија Мауса на њима остао ми је заувијек урезан у памћење – описала је
Марта прве сате пред одлазак из своје куће, заувијек.
Марта се присјетила свега и емотивно описала како
је морала да бјежи.
– Звук граната није се
смиривао, стајала сам у том
купатилу ког не могу више
да се сјетим, одузета од страха, али са осјећајем да ће сигурно све бити у реду. Бомбе
ће престати да падају за који сат и ми ћемо се вратити
у наш стан у центру Книна,
изнад апотеке.
– Хајде, обучена си, идемо у склониште.
Одговорила сам једним
уплашеним:
– Ја хоћу, али ноге неће.

МАРТА ДРПА
Марта Дрпа рођена је
1989. године у Книну.
Одбојкашку каријеру
почела је у Црвеној звезди,
а играла је у швајцарском
Волеру, италијанској
Вићенци, румунском
Тарговишту и српским
клубовима Железничару
из Лајковца и Спартаку
из Суботице. Тренутно
игра у Њемачкој, за екипу
Постдам. Повремена је
репрезентативка Србије и
игра на позицији коректора.
Освајач је бронзане медаље
за Србију са Европских игара
младих одржане прошле
године у Азербејџану.

Злочин без казне
ПИШЕ: ПЕТАР КАРАНОВИЋ

Ј

година имала је Марта
Дрпа када је са својом
породицом прошла голготу
у тракторској колони од
Книна до Србије, гдје
се сељакала по многим
градовима

ПИШЕ: ПЕТАР КАРАНОВИЋ

АЛЕКС МАРИЋ:

– Данас ту моју реченицу у кући често спомињемо
као анегдоту, али тада, вјерујте, није било ни мало смијешно. Послије неколико сати у склоништу стигла је вијест да је Книн пао, да морамо да бјежимо из града, гдје
ко може... Мој отац вјечити
патриота, који је био рањен,
на штакама, у том моменту
упорно је одбијао да идемо
било гдје јер ко смије њега
да истјера из његове куће...
Марта након тога проживљава судбину на десетине хиљада крајишке дјеце
која су избјегличким колонама и под бомбама хрватских и НАТО авиона бјежала ка Србији.
– Срећом, мама је била
паметнија. Сјели смо у аутомобил и кренули према Србији. Не сјећам се колико је
трајао пут, знам да му нигдје
није било краја, сјећам се колоне, врућине, жеђи, стараца на тракторима, дјеце која плачу. Сјећам се да ми је
константно било мука, да сам
цијелим путем повраћала, а
највећи проблем ми је био
што сам повратила у бакину кухињску крпу, јер бака
је увијек била педантна жена. Мислила сам како ће ме
сигурно казнити због тог мог
недјела, несвјесна чињенице
да ми заправо идемо из својих домова у непознато, да
се никад нећемо тамо вратити, да смо преко ноћи све
изгубили.
Дани у Србији били су тешки. Избјегли Срби су и у матици доживјели оно што нису очекивали.
– Сјећам се да смо кад смо
стигли у Србију били у неколико градова, по неколико дана. На крају смо добра
два мјесеца живјели у једном

хотелу у Београду у ком сада
често боравим због припрема с репрезентацијом. И тако, сељакали смо се, кућили
се испочетка, од нуле. У школи, у парку, на свим мјестима с осталом дјецом изгледало ми је као да треба да се
осјећам лоше јер сам избјеглица. Јер сам ту гдје сам. И
јесам, понекад, признајем.
Али данас, 20 година након
тог страшног догађаја у мени живи само понос што сам
одакле јесам, што сам била
дио те колоне 1995. године,
дио историје једног народа
који је дијелом уништен, дијелом прогнан, дијелом разбацан широм планете.
Умјесто да криви оне које
су је као дијете учинили бескућницом и одузели јој дом,
Марта показује широкогрудост српске крајишке душе.
– Упркос том првом рату
који сам преживјела са шест
година (јер био је и онај други 1999. у Србији) сматрам
да сам имала срећно дјетињство, највише захваљујући
чаробном штапићу моје мајке: хумору. Криво ми је због
народа, уништених домова,
генерација... Имам пријатеље са свих страна бивше Југославије, никога не мрзим,
никога конкретно не кривим,
мени је само жао народа. И
нашег, и вашег, и њиховог.
Народа. Бесповратно уништених домова, уништених
генерација, оних преживјелих који никад више послије
рата нису заправо живјели...
Читав један народ или три
народа, бројите како год желите, али за мене је то један
народ који је страшно пропатио и ја зато не желим да се
овај злочин заборави.
Јер бојим се, ако се заборави – десиће се опет.

ош један спортиста осетио је посљедице Олује. Аустралијски кошаркаш српског поријекла
Алекс Марић сваке године присјети се кољачке акције хрватске војске у којој је на кућном прагу од
руке потомака Макса Лубурића, Јуре Францетића
и Анте Павелића настрадао његов „ђед”.
– Јако ме љути када
неки мисле да је прогон
у Олуји била шетња Срба
кроз неку шуму. Као да
нисмо људи, да немамо
земљу, вјеру, нацију – пита се Алекс Марић, који је
имао само 11 година када
је изгубио „ђеда”.
Старина Стеван Марић (80) убијен је почетком августа 1995. у
својој кући у Сонковићу
код Шибеника. Његови
посмртни остаци ексхумирани су тек посљедњег дана новембра 2012.
из заједничке гробнице
на локацији Света Мара
код Шибеника, заједно
са посмртним остацима
још 31 особе. Тек прошле
године породица Марић
успјела је да сахрани свога Стевана.
Идентификација је обављена посљедњег дана јуна 2015. године у Заводу
за судску медицину и криминалистику Медицинског
факултета у Загребу.
– Ниједан рат не може да се заборави или да
се пређе преко тога. Не
дао Бог ником да доживи
оно што је мој народ доживио, да дијели судбину
моје породице, родбине,
пријатеља.
Први пут Алекс Марић
је на тему Олује писао је
прије неколико година на
Твитеру.
– Имам свој став о

АЛЕКС МАРИЋ
Алекс Марић рођен је
22. марта 1984. године
у Сиднеју. Аустралијски
је кошаркаш српског
поријекла. Његови
родитељи су из
Книна одакле су се
преселили у Аустралију.
У каријери је играо за
велики број европских
клубова, попут: Гранаде,
Панатинаикоса, Макабија,
Локомотиве, Галатасараја,
Гран Канарије, а посебно
се памте сезоне
проведене у Партизану.
Тренутно је члан екипе
Сиднеј кингси.

Хашком трибуналу, други имају свој, али јако
ме љути када неки мисле
да је то била шетња Срба
кроз неку шуму. Као да
се ништа није догодило,
а Хрвати, као и свјетски
медији, заборављају колико је хиљада Срба прогнано са својих огњишта
или још горе, колико их
је убијено. То је злочин
без казне! Као да су Срби
најгори на свијету, као да
смо ми сами криви за све
што нам се догодило, а да
против нас није нико. Као
да нисмо људи, да немамо
земљу, поштовање, вјеру,
нацију, Србију.
Хрватска сваке године
Олују прославља војном
парадом у Загребу и Книну. Прошле године је откривен споменик Фрањи
Туђману, за којег послије
објављивања Брионских
списа постоје крупни докази да је издао наређење за извршење највећих
злочина над Србима у модрној Европи, као и етноциду у Крајини.
– Боље да не одговарам
на то питање, било би јако
неугодно – рекао је Алекс.
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Памтимо
Олују да
нам се не
понови!

ЊЕГОВОГ „ЂЕДА” УБИЛИ СУ НА НА КУЋНОМ ПРАГУ

