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КАКО ЖИВЕ НАШИ ЉУДИ У ИСТОЧНОЈ СЛАВОНИЈИ, БАРАЊИ И ЗАПАДНОМ СРИЈЕМУ

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

СТРАНE 6. И 7.

СТРАНА 10.

Хрватска
не поштује
Ердутски
споразум

СРЂАН СИМИЋ
Кулен фест
– празник
за гурмане

У БЕОГРАДУ ОБИЉЕЖЕН ДАН СЈЕЋАЊА НА СТРАДАЊЕ И ПРОГОН СРБА

И СРБИ СУ ЖРТВЕ

» ЛИНТА: Не може бити помирења у региону ако се фаворизују и увећавају

хрватске, бошњачке и албанске жртве, а понижавају и негирају српске жртве

РЕФЕРЕНДУМ У СРПСКОЈ

Зашто нам је
важан 9. јануар

СТРАНА 3.

ДР ЧЕДОМИР АНТИЋ

СТРАНE 12 , 13 I 14.

Српском народу
у региону није
било теже од ’95.

СТРАНА 2.

ДРЖАВНИ ВРХ СРБИЈЕ И РС ОБИЉЕЖИО ГОДИШЊИЦУ ОЛУЈЕ И 75 ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА ГЕНОЦИДА У НДХ

ВУЧИЋ: Никада
више нећемо
дозволити
никакву „Олују”

» БУСИЈЕ, 4. АВГУСТ: Милорад Додик, Маја Гојковић, Александар Вучић, Милорад Пуповац, Игор Мировић, Александар Вулин

ДОДИК: РС ЈЕ СТВОРЕНА ДА
СЕ ЈАСЕНОВАЦ НЕ ПОНОВИ!

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 KРAJA 2016. ГОДИНЕ

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

Српска и
Крајина
славе
медаље
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НАПРЕДНИ КЛУБ АНАЛИЗАРАО СТАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ ПРАВА СРПСКОГ НАРОДА У РЕГИОНУ

» Пише: Трифко Ћоровић

Нико не разумије боље од брата
Срби из Хрватске и БиХ свој долазак у Србију нису планирали.
Како нужда закон мијења, период прилагођавања у матици
Србији протекао је у веома кратком року. Међутим, у Србији
коју смо увијек звали мајком често смо били у прилици да
будемо дежурни кривци за разне проблеме. Избјеглице су
сматране дезертерима, профитерима, а биле су и добар
изговор за инфлацију. Домаћа младост је неуспјехе на
факултетима правдала тиме што је њихово мјесто попунио
неко од избјеглица, а готово је исто оправдање владало и за
незапосленост, јер су избјеглице заузеле сва радна мјеста.
Када би се некоме Србину придошлом из Далмације отело да
у пекари затражи „крух” најбоље што би добио као одговор
био би пријек поглед. За простор са кога су отишли Срби
су били окупатори, док у Србији као да никад нису били
довољно своји.
Избјегли народ из српских крајина и њихови потомци послије
готово двадесет година добили су заслужени статус. Садашње
руководство Србије уважило је дуго прећуткивану жртву, коју
су западни Срби поднијели у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Дошавши у Србију, углавном без ичега, својим вриједним
радом допринијели су не само опстанку своје породице,
него и развоју локалних средина. Зато је било лијепо видјети
премијера Србије и предсједника РС у Бусијама, насељу за
које су многи грађани Србије тек сада сазнали.

„

Миле Будак је дефинисао хрватску
политику према Србима у реченици: „Или се
поклони или се уклони.” Српских поклона
више не смије бити. Зато, оловку у руке и
глас једино за странку српског имена
Када је ријеч о нашим људима у Хрватској, они који су остали
претрпјели су много страхова. У таквим околностима и они су били
принуђени да се прилагођавају како би опстали. Осуђивати било
кога за поступке из тог времена било би нељудски, јер околности
су биле свакакве, само не нормалне. Међутим, двадесетак
година касније, ипак се понешто промијенило. Ових дана је
за многе прави шок изазвао бивши хрватски премијер Зоран
Милановић, који се налази на челу СДП, партије за коју Срби у
урбаним срединама редом гласају. Својим неопрезним иступом,
он је Србима заправо отворио очи. Када у Хрватској говоримо о
политици према Србима, не постоји ни лијева, ни десна опција.
Мајка свих хрватских политика према Србима је католичка црква.
Миле Будак је најјасније дефинисао такву политику у реченици:
„Или се поклони или се уклони.” Немају се Срби у Хрватској више
коме поклонити, већ би требало да остану достојанствени и своји.
Ускоро ће избори и у Хрватској и у БиХ. Ако смо као народ научили
лекцију од Милановића, онда је јасно да српске интересе не могу
да штите несрпске партије или странке.
Драги сународници, гдје год да живите, а у прилици сте да гласате
за српске политичаре и странке, немојте да размишљате и да се
колебате. Можда је баш тај глас потребан да се у срединама у
којима Срби данас живе као мањина ствари бар мало промјене.
Српским политичарима у тим срединама можемо поручити да
нађу компромис и дјелују заједно, јер и кад не мислите исто,
нико те не може разумјети боље од брата.
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Србима на Балкану није
било теже од 1995. године

» Током прошле године забиљежено је чак 189 случајева „етнички

ПРОГОН У ЦРНОЈ ГОРИ

мотивисаног насиља” у Републици Хрватској, током 2014. било их је 82

Н

апредни клуб, удружење грађана из Београда, девет година
посматра и анализира стање политичких права српског народа у осам држава
региона, као и на територији Косово - УНМИК.
Српски народ у региону
броји око 1,8 милиона становника. Прије четврт вијека овај број је био за пола милиона већи. Срби из региона
листом су живјели у једној
међународно признатој држави са њиховом отаџбином
Србијом. Слобода, политичка
права и равноправност оспорени су им током двадесетог
вијека од нацизма, комунизма, САД и Европске уније.
На основу осмог годишњег Извјештаја о политичким правима српског народа
за 2015–2016. извјесно је да
укупно гледано стање права
никада од 1995. године није
било горе.
Српска влада, иако је у
одбрани Републике Српске,
предузела одређене кораке,
запоставила је српски народ
у региону. У случају бујања
хрватског национализма понекад реагује, будући да је
напредак саме Србије угрожен, али у осталим случајевима углавном не предузима ништа. Званично финан-

ФОТО: НОВОСТИ

УВОДНИК

У БИХ ИГНОРИШУ ПОКУШАЈ УБИСТВА ПРЕМИЈЕРА
У Федерацији БиХ српски народ није равноправан с другим
народима и има мање права од Бошњака и Хрвата у РС.
Довољно је рећи да Срби тамо немају аутентичне представнике
– потпредсједника Федерације, нити заступљеност у установама.
Бошњачке власти и њихови заштитници потцјењују чињеницу
да у Сирији и Ираку ратује око 600 терориста из БиХ, баш као
што су занемарили покушај убиства српског премијера на
комеморацији у Поточарима прошле године. Ове године му је
чак забрањен долазак.

сирање пројеката и установа
српског народа у региону од
Владе Србије у овом тренутку је исто као и током претходне деценије, али знатно
ниже од средстава опредијељених за тридесет пута малобројнију хрватску заједницу
у Србији.

БОРБА ЗА ОПСТАНАК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Српски народ у Републици Српској/БиХ налази се под
непрекидним притиском бошњачког и хрватског национализма.
Поред кампања сатанизације Срба и злоупотребе ратне
прошлости, свједоци смо неспремности Бошњака, Хрвата и
њихових савезника да прихвате чак и симболично суочавање
са прошлошћу. Шовинистички испади бањалучког бискупа
Комарице и реиса Кавазовића, као и однос према њима
најбоље свједоче у прилог претходној тези. Републици Српској
оспорен је државни празник и права одређена Дејтонским
уставом. Амбасадорка САД и представници ЕУ учествују
у кампањама за ограничавање просвјетне и економске (у
пољопривреди) аутономије РС. Накнадно је фалсификован
и попис у БиХ спроведен 2013, с циљем промјене Дејтонског
устава и ограничавања самосталности РС. Српска влада је јавно
углавном подржавала РС.

У Републици Хрватској
у току је велика унутрашња
криза чији је спољни симптом бујање шовинизма и експлозија мржње према Србима и Србији. Поред већ традиционалног неспровођења
обећаних закона и уговора
(укинути су аутономни Котари, није створена истинска
заједница општина у Славонији…), прогона ћирилице,
неравноправности Срба кад
је ријеч о праву на имовину,
испољавању и развоју националног идентитета…
Током прошле године забиљежено је чак 189 случајева „етнички мотивисаног
насиља” у Републици Хрватској, током 2014. било
их је 82. Све је то посљедица како тријумфа шовинизма и клерикализма, неспособности хрватске владе да
се суочи са истинским проблемима друштва, тако и
пристрасности ЕУ и САД.

У Црној Гори је српски
народ и даље обесправљен.
Политичке вође Срба
– Андрија Мандић и
Славен Радуновић жртве
су политичког судског
узнемиравања, предсједник
Српског националног савјета
Момчило Вуксановић
кажњен је огромном глобом
због подизања Споменкрста палим црногорским
војницима на Мојковцу.
Званична Црна Гора
покушава да судски одузме
имовину СПЦ.

Чини се да је дубока подјела у хрватском народу, коју је до сада релативизовало
само постојање заједничког
српског непријатеља, тежа
него икада. Рехабилитација
кардинала Степинца, подизање споменика Миру Баришићу, дипломатски и медијски рат против Србије и хистерично слављење напада
на зоне под заштитом УН,
говоре томе у прилог.
Српски народ у Македонији и даље нема право на
слободу вјероисповијести.
Српски народ на територији Косова–УНМИК нема чак
ни пуна права националне
мањине. Оспорена су му и
она симболична права предвиђена бриселским споразумима. У току су повремена насиља и покушаји асимилације.
Нема промјене лошег стања права српског народа у
Албанији и Словенији. Извјесне промјене набоље су
осјетне у Мађарској, а стање
је добро у Румунији.
Званична Србија углавном је заборавила или занемарила питања политичких
права српског народа у региону. Таква политика мора да
буде промијењена. Без слободе и права заграничног Српства нема ни слободе и напретка за Србију.
ЧЕДОМИР АНТИЋ

МИОДРАГ ЛИНТА НАКОН СУСРЕТА СА ДИРЕКТОРОМ АРХИВА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ РАДОВАНОМ ПИЛИПОВИЋЕМ

Заштита историјске грађе СПЦ у земљама
региона је од највећег националног значаја!

З

амјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у региону Миодраг Линта 31. августа посјетио је Архив Српске
православне цркве у Београду. У разговору са директором Радованом Пилиповићем упознао се са историјском
грађом Архива.
– Писање српске историје незамисливо је без грађе која се налази у Архиву СПЦ – рекао је Радован Пилиповић, који је том приликом приказао и
низ примјера који документују живот
Срба и ван оквира духовног живота.
Миодраг Линта, који је по струци
професор историје, показао је велико
занимање за доступну архивску грађу,
а са посебним интересовањем је прегледао оригинална документа која садрже свједочења преживјелих јасеновачких логораша.
– Неки од преживјелих логораша говорили су о свом страшном искуству
наших свештеника, док у Архиву посједујемо свједочанства, која су изговорена пред тадашњим цивилним вла-

стима, у вријеме Недићеве владе. Списи се разликују по форми и лако је на
први поглед уочити изворе – објаснио
је Пилиповић.
Наводећи приоритете у наредном
периоду Радован Пилиповић посебно
се осврнуо на значај заштите архивске
грађе СПЦ, која се налази на територији
данашње Хрватске и Федерације БиХ:
– Морамо заштити наше историјско
насљеђе. Жеља нам је да у наредном периоду направимо евиденцију архивске
грађе која се налази у свим нашим ма-

настирима и храмовима, као и да сву ту
грађу дигитализујемо и на тај начин трајно сачувамо од сваког заборава. Да би
овај важан посао урадили неопходна нам
је помоћ државе – рекао је Пилиповић.
Мидораг Линта обећао је да ће као
замјеник Одбора за дијаспору и Србе
у региону упутити препоруке надлежним институцијама да се овај пројекат подржи.
– Сматрам да је заштита културног
насљеђа СПЦ које се налази у земљама
региона од највећег националног значаја. Очекујемо да се најкасније до краја
године именује директор Управе за дијаспору и Србе у региону, као орган извршне власти, што би увелико помогло
у бржој реализацији оваквих пројеката
– закључио је Линта.
На крају посјете директор Архива
СПЦ поклонио је Миодрагу Линти своју књигу под називом Ореоли и сенке
– Расправе из историје Српске православне цркве у Независној држави Хрватској 1941–1945. године.

АКТУЕЛНО 3

Предсједник Републике Српске
Милорад Додик изјавио је да ће
референдум о Дану Републике
Српске бити одржан 25. септембра, без обзира на позив Савјета за примјену мира (ПИК) у БиХ
властима тог ентитета да одустану од референдума.
– Не може, 25. септембра је референдум и нема одгађања. Ако
нам не дају (бирачке) спискове,
онда ће спискове урадити наша
локална заједница. Они који нису на списковима ће се уписати
и гласати. Нико не треба бринути о томе. Могу да раде шта хоће,
али референдум ће бити одржан
– рекао је Додик.
– Након референдума ћемо ући у
парламент и прогласити Дан Републике Српске. Ако је ПИК хтио
користити сједницу да смири ситуацију, то је требао радити прије доношења одлуке Уставног
суда РС. Писаће: 9. јануар Дан
државности Републике Српске
– закључио је Додик.

ИВАНИЋ: ЛИНИЈА
ИСПОД КОЈЕ НЕ ИДЕМО
Члан Предсједништва БиХ Младен Иванић изјавио је у Бањалуци да ће референдум о Дану
Републике Српске бити одржан
и да је 9. јануар „линија испод
које Срби неће ићи”.
Иванић је рекао да међународна
заједница једино замјера то што
референдум о Дану Републике Српске значи неспровођење одлуке
Уставног суда БиХ, који је оценио
да прослава Дана Републике 9. јануара дискриминише грађане тог
ентитета који нису Срби, јер се на
тај дан слави и крсна слава РС –
Свети архиђакон Стефан.
Ако прогласе неуставним и Дан
државности РС, додао је он, онда се може увести Дан осамостаљења РС.
– Ако и осамостаљење РС буде неуставно, онда можемо увести Дан
независности. И тако можемо наредних 50 година – рекао је Иванић.
Он је рекао да за потребе референдума Централна изборна комисија мора доставити бирачке
спискове властима РС.
– Очекујем да ће сви гласати да
се поштује одлука једног тијела
које има свој ауторитет, а које
се зове Народна скупштина РС
– рекао је Иванић.

ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ:
НЕПОТРЕБНА ГАЛАМА
Предсједница Владе РС Жељка
Цвијановић оцијенила је да Сарајево опструише одлуку руководства свих партија у Српској
да се иде на референдум.
– Не видим разлог за галаму, мада се у БиХ галама прави и кад се
неком у Сарајеву не свиђа у којем
правцу лете птице, тако да разумијем читав низ опструкција одређених институција на нивоу БиХ – рекла је Жељка Цвијановић.

ДАТУМ КОЈИ ИМА ВЕЛИКИ ПОЛИТИЧКИ И РЕЛИГИЈСКИ ЗНАЧАЈ

Због чега је 9. јануар
значајан за све Србе?
М
ало које политичко
питање је од потписивања Дејтонског
мировног споразума и окончања рата изазвало тензије
толиких размјера као што је
то одлука званичне Бањалуке да одржи предстојећи референдум.
Грађани Републике Српске излазе на бирачка мјеста
25. септембра како би дали
свој одговор на референдумско питање: „Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава
и слави као Дан Републике?”
На Палама је 9. јануара
1992. тадашња Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини, након занемаривања воље
Срба од стране Бошњака и Хрвата, прогласила Српску Републику Босну и Херцеговину, а
12. августа исте године назив је
промијењен у Република Српска. Реалност постојања српског ентитета уважена је и дефинисана Дејтонским мировним споразумом.
Поред политичке тежине
коју овај датум носи, он има
и свој етнорелигијски значај.
Наиме, 9. јануара није само
Дан Републике Српске, већ
и слава РС – Свети Стефан.
Имајући у виду значај славе у исповиједању религије
православних Срба, обиљежавање овог датума додатно добија на тежини.
Референдум који је подигао на ноге и Исток и Запад

» ТРЕНУТАК ЗА ИСТОРИЈУ: На Палама је 9. јануара 1992. Скупштина српског народа
у Босни и Херцеговини прогласила Српску Републику Босну и Херцеговину

ШТА ПРЕДВИЂА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ?

има симболичан, историјски,
али и прворазредан политички значај. Он ће показати да
ли је Република Српска кадра
да у тешким условима спроводи своје одлуке дефинисане словом Устава и закона.
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине
одбила је да уступи бирачке
спискове Републици Српској

Високи представник у БиХ има широка овлашћења, и њему у блиској
прошлости нису била страна укидања и измјене важних закона,
па чак ни смјене легитимно изабраних државних функционера.
Међутим, приликом спровођења неке одлуке на терену њему су руке
везане. Једина могућност која му преостаје је да затражи употребу
међународних снага у БиХ, које би силом зауставиле изражавање
народне воље. Међутим, то би покренуло незаустављив процес и
представљало опасан преседан у постратној БиХ.

ЕПИЛОГ САСТАНКА НАЈВИШИХ ДРЖАВНИХ ПРЕДСТАВНИКА СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Србија подржава Републику Српску,
али не и одржавање референдума
Н
жили подршку референдуму о Дану Републике Српске,
али ни на који начин не желе
да утичу на став званичника
РС када је ријеч о томе хоће
ли га бити. А судећи по изјавама највиших представника
Срба у РС – хоће.
То је епилог састанка одр-

БОСИЋ: БЕЗ ПОВРАТКА
У ДЕВЕДЕСЕТЕ
Предсједавајући Представничког дома Парламента БиХ Младен Босић изразио је забринутост над ситуацијом у БиХ и региону и апеловао на све да не
дође до заоштравања „које би
нас практично вратило двадесет година уназад”, оцијенивши да многе ствари подсјећају
на 1991. годину. Он је рекао и да
види да ће се референдум заказан за 25. септембар одржати јер
„нико у скупштини РС није поднио иницијативу да се та одлука
промијени”.

за предстојећи референдум.
Међутим, институције РС су
спремне и на тај сценарио, тако што ће извршити поновни
упис бирача у бирачки списак,
или на неки други начин омогућити неометано изјашњавање грађана. Референдум, дакле, не може бити спријечен
на легалан начин. Могуће је
једино извршити притисак
на Бањалуку да од њега одустане, или да се догоди неки
сценарио који на овом запаљивом подручју не жели нико. Уколико буде спроведен,
показаће способност Републике Српске и њених институција да доносе важне одлуке, и обезбједити далеко повољнију позицију РС унутар
БиХ, али и у међународној
заједници.

ОВЛАШЋЕЊА ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА У БИХ

акон састанка са Томиславом Николићем и
Александром Вучићем, политички представници Републике Српске остали при ставу да се 25. септембра одржи
референдум о Дану РС
Томислав Николић и
Александар Вучић нису пру-

ЦУЦИЋ: ХРВАТСКА ЈЕ ГУБИТНИК, ЈЕР ЈЕ
ПОСЛИЈЕ ПРОГОНА СРБА ОСТАЛА ПРАЗНА
5. 8. 2016. Комесар за избјеглице Србије Владимир Цуцић

оцијенио је да је Хрватска највећи губитник у рату јер су након прогона Срба Лика, Далмација, Банија и Кордун остали празни, што ће у даљој будућности бити погубно управо
по Хрватску.
– Неко ко се тако са својим држављанима обрачунава за резултат има пусте предјеле. Лика, Далмација, Банија, Кордун
су празни. Та врста резултата у даљој будућности биће погубна управо за оне који су то чишћење организовали – рекао је Цуцић.
Он је за РТС навео да су поруке које стижу из Загреба страшне, те напомиње да је за више од 2.000 убијених Срба и
више од 800 несталих укупно одговарао само један човјек.
Он је навео да Србима избјеглим из Хрватске недостају њихова права у Хрватској.
– То је паметан свет, они би знали шта би са тим у случају да
им се врате станарска права, уплате заостале пензије, врати
узурпирано пољопривредно земљиште, и да се добије било
СРНА
каква накнада за тих 20 година – додао је Цуцић.

ВЛАДИКА ЈОВАН: ИСТОРИЈСКИ ДОЛАЗАК
ВАСЕЉЕНСКОГ ПАТРИЈАРХА У ЈАСЕНОВАЦ

Устав Републике Српске предвиђа могућност расписивања
референдума о појединим питањима из своје надлежности,
након одлуке Народне скупштине. Одлуке о празницима на
нивоу ентитета свакако спадају у искључиву надлежност
Републике Српске, иако је Уставни суд БиХ под притиском
страних судија донио одлуку којом забрањује прослављање овог
датума под изговором да није у складу са „духом Дејтона”.
Република Српска врши суверену власт на својој територији, и
спроводи закон путем ентитетског МУП-а. Због тога наметање
одлуке путем било каквих правних аката централне владе у
Сарајеву или легалном примјеном силе није могуће.

ФОТО: ТАНЈУГ

ДОДИК: НЕМА
ОДЛАГАЊА

ФОТО: СНФ

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ВУЧИЋ И НИКОЛИЋ ПРОТИВ ЛАЖНИХ СИМЕТРИЈА
Вучић и Николић истакли су да је политика Србије да поштује
територијални интегритет БиХ и ентитета РС и да осуђују
„нападе који из појединих земаља региона стижу против
Републике Србије и српског народа, као и лицемјерно ћутање
и прављење лажних симетрија од стране значајног дијела
међународне заједнице”.
– Србија ће, без обзира на одређене разлике у виђењима
ситуације у региону, увијек подржати српски народ, грађане РС
и њене институције – закључује се у заједничкој изјави.

жаног у Предсједништву Србије, на којем су предсједник
и премијер Србије разговарали предсједником РС – Милорадом Додиком, премијерком
РС Жељком Цвијановић, српским чланом Предсједништва
БиХ Младеном Иванићем и
предсједавајућим Представничког дома Парламента БиХ
Младеном Босићем.
Српски премијер је посљедњи дошао на састанак на
Андрићевом венцу, који минут
прије почетка, а први га напустио. Умјесто обраћања, новинарима који су чекали испред
зграде Предсједништва подијељена је заједничка изјава Николића и Вучића са сусрета.
У њој се, осим констатације да предсједник и премијер
нису пружили подршку, „али
ни на који начин нису жељели да утичу на промјену политичких ставова легитимно
изабраних политичара у РС
поводом одржавања најављеног референдума”, наводи и
да је основна тема разговора
била очување стабилности и
мира у региону.
СРНА

Његова свесветост архиепископ Kонстантиновог града
и патријарх васељенски господин Вартоломеј ће са
патријархом српским Иринејем и великим бројем српских и
архијереја других цркви, служити литургијско обиљежавање
Новомученика јасеновачких. Kако кажу у Српској цркви,
молитвом ће се обиљежити 75 година година од почетка
њиховог страдања и исповједништва.
На позив епископа славонског Јована Ћулибрка први међу
једнаким патријарсима, патријарх васељенски долази у
Јасеновац. Владика Јован каже да је то један од од „најзначајнијих
догађаја у историји памћења Јасеновца”, који показује да је
Јасеновац мјесто свеправославног и свељудског значаја.
– Управо посјета патријарха Вартоломеја доприноси да
Јасеновац, мјесто страдања, не буде мјесто раздора, него
помирења – каже епископ славонски Јован.
Патријарси Вартоломеј и Иринеј служиће литургију 10.
септембра у девет часова у манастиру Јасеновац.
Епископ славонски Јован додаје да ће патријарх Вартоломеј
отворити скуп о новомученицима, а који се одржава дан
раније. Поред Славоније, патријарх Вартоломеј ће посјетити
Загреб и митрополита Порфирија. На крају посјете
присуствоваће освећењу епископског двора у Пакрацу.
Долазак овако високог госта, чији утицај је огроман у
хришћанском свијету, па тако и у Kатоличкој цркви, оцјењује
се као један од симболички најзначајнијих догађаја везаних
за Јасеновац.
СНФ

СЛИЈЕПИ ПУТНИК

АУТОР: НИКОЛА ВУКОБРАТ – ВУК
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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. Такође, лица која не користе рачунар могу
да ручно попуне образац и да нам га пошаљу путем поште на
адресу наше канцеларије у Новом Саду (Савез Срба из региона, Булевар ослобођења 26, 21000 Нови Сад). Претходно, потребно је да позову нашу канцеларију у Новом Саду (телефон
021 6613 600) и оставе своју адресу на коју ће им стићи образац за попуњавање. 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.
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.

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.
Наш је став да није могуће успоставити односе међусобног поштовања и повјерења међу државама насталим на простору бивше Југославије без проналажења правичног и трајног рјешења
овог питања.
Главни разлог због чега Савез Срба из региона креће у евиденцију отете, уништене, оштећене, неадекватно обновљене,
неадекватно размјењене и неадекватно продате имовине избјеглих и прогнаних лица и осталих оштећених грађана која
се налази у Хрватској, Босни и Херцеговини и Словенији јесте јер су подаци из 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.
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 понедјељком од 12 до 19 часова,
а уторком, сриједом, четвртком од 8 до 15 часова. 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

ФОТО: МЕДИА ЦЕНТАР

30. АВГУСТ – ОБИЉЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН НЕСТАЛИХ

И даље није позната
судбина 4.000 Срба
Н
и двије деценије од
завршетка сукоба на
простору бивше Југославије није позната судбина 10.653 особе, подсјећају
њихове породице на Међународни дан несталих лица.
Међу несталима је 4.000 Срба. Није завршена ни идентификација 3.000 тијела у
мртвачницама и спомен-костурницама у Хрватској,
Босни и Херцеговини и на
Косову и Метохији.
У Београду је на Дан несталих одржана конференција за новинаре у Медија
центру, на којој су говорили предсједник Комисије за
нестала лица Владе Србије
Вељко Одаловић, предсједница Регионалне координације породица несталих Олгица Божанић и други чланови Удружења.
Од децембра 2008. године
предати су посмртни остаци
491 жртве сукоба на Косову,
урађено више од 2.000 ДНК
анализа и Еулекс ће наставити да ради како би се што
прије ријешила судбина несталих, саопштено је из те
организације поводом Међународног дана несталих.

ОДАЛОВИЋ: ЖРТВЕ НЕ МОГУ БИТИ У ДРУГОМ ПЛАНУ

– Судбина 4.086 Срба несталих током ратова у бившој Југославији
и даље је непозната, а регионална сарадња у рјешавању проблема
несталих даје све слабије резултате – оцијенио је Одаловић. Он је
рекао да је рјешавање судбине несталих изузетно важно за укупну
нормализацију стања у региону.
– Не желимо да жртве других буду у другом плану, али нећемо
дозволити да српске жртве буду на последњем месту. Са Хрватском
у последње вријеме постоји низак ниво комуникације и договора
о заједничким активностима, БиХ има своје специфичности, а
на Косову је посебна прича јер ту међународна заједница нема
активности које ми очекујемо – казао је Одаловић.

Међународни дан несталих важан је у циљу подизања свијести власти, медија и
шире јавности у свијету, на
судбину несталих и њихових
породица, наводи се у саопштењу Еулекса.
То јако осјетљиво питање, које утиче на хиљаде људи, на Косову је од највеће
важности и за Еулекс, наводи се у саопштењу те организације.
Еулакс помаже институту
за судску медицину косовског Министарства правде у
интензивним напорима да се
расвијетли судбина несталих
и интензивно координира активности са удружењима по-

родица, индивидуалним породицама као и са другим
заинтересованим странама.
– Кренуо је аутом до апотеке, отет је и он ауто. Држи
нас само нада – каже Оливера Витошевић, мајка киднапованог Срђана.
Мајка несталог Слободана, Десанка Пејчиновић, истиче да су незадовољни током истраге.
Предсједник Координације удружења породица несталих са простора бивше Југославије Драган Пјевачје рекао на конференцији за новинаре, да се ове године Међународни дан несталих обиљежава у тишини, како би се

указало да је „пала тишина на
проналажење њихових најближих”.
Указао је да су ове године
на Косову и Метохији ексхумиране и идентификоване
34 особе од којих само четири особе српске националности, док у Хрватској није било ексхумацију и идентификацију ове године.
Након конференције, чланови породица несталих кренули су у шетњу до Споменика координације у Ташмајданском парку, гдје су положили вијенце и цвијеће, а на
челу колоне носе теранспарент на коме пише: „Гдје су
нестали?”

ЛИНТА: „СРПСКИ ЗИД ПЛАЧА” СТАЛНА ОПОМЕНА

ШТА СЕ ДЕСИЛО СА ЕКИПОМ РАДИО ПРИШТИНЕ?

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта оцијенио
је да је рјешавање судбине несталих један од најбитнијих
и најхитнијих задатака. То питање свакодневно оптерећује
породице жртава али и цијело друштво, као и односе међу
народима у региону западног Балкана. Рјешавање питања
несталих треба да буде, прије свега, људско и хуманитарно
питање што значи да треба расвијетлити судбину свих несталих
лица, без обзира на њихову националну и вјерску припадност.
Панои са фотографијама и именима више од 2500 цивилних
жртава, војника и полицијаца који су под називом „Српски зид
плача” налазе испред Скупштине Србије нас стално опомињу
да морамо учинити све што је у нашој моћи да се расвијетли
судбина сваког несталог лица. Ради се о страдалим Српкињама
и Србима са Косова и Метохије. Без убрзаног рјешавања
питања несталих лица и кажњавањa одговорних за ратне
злочине нећемо моћи говорити о стабилизацији стања и и
повјерења у региону.

Независно удружење новинара Србије (НУНС) затражило је да се
ријеши случај нестале новинарске екипе Радио Приштине Ђуре
Славуја и Ранка Перинића. НУНС је саопштио да треба утврдити и
околности под којима је та новинарска екипа нестала.
Косовски министар за заједнице и повратак Далибор Јевтић
изјавио је да и српска и албанска страна морају радити на
рјешавању проблема несталих.
Предсједник Међународног комитета Црвеног крста Питер
Маурер рекао је да је ово трагедија која погађа милионе,
али се о њој мало пише те да је таква равнодушност
узнемирујућа.
– Власти морају покренути политичку вољу неопходну за
пружање одговора породицама. Потребно је да се предузму
кораци како би се спријечили нестанци и да се прикупе све
расположиве информације кад дође до нестанака људи јер, у
неком тренутку, ове информације могу помоћи и дати одговор
породицама и другим блиским особама – истиче Маурер.

ЂУРИЋ: УТВРДИТИ СУДБИНУ СВИХ НЕСТАЛИХ
Директор Канцеларије за Косово и
Метохију Марко Ђурић рекао је, поводом
Међународног дана несталих, да очекује
да у наредном периоду Београд и
Приштина начине одлучнији помак ка
српско-албанском помирењу тако што ће,
без изузетка, утврдити судбину свих лица
која се и даље воде као нестала.
Ђурић је додао да је Међународном
комитету Црвеног крста /МКЦК/
пријављено 6.049 случајева несталих на Косову и Метохији, а од
тог броја до данас су затворена 4.383 случаја.
– И даље се 1.666 особа води као нестало, а међу њима је више
од 570 Срба и других неалбанаца – навео је Ђурић.
Он је оцијенио да су институције и политичке елите, као и
надлежне међународне организације, дужне да уложе додатни
напор како би се породицама које и даље живе у ишчекивању и
нади, утврђивањем истине, понудила каква-таква утјеха.
– И поред декларативне спремности свих заинтересованих страна,
нисмо успјели да утврдимо каква је судбина свих несталих, а једна
од најмрачнијих страница наше заједничке историје неће бити
затворена док год то не буде учињено – истакао је Ђурић.
Он каже да се Београд и Приштина питањем несталих лица баве
у оквиру радне групе којом предсједава МКЦК, што је добар,
али показало се не сасвим ефикасан механизам за сарадњу на
рјешавању проблема несталих.
Ђурић је навео да ова комисија, без обзира на све препреке са
којима се суочава, истрајава у овом тешком и племенитом послу.
Он је додао да је, путем овог механизма, ријешено 1.620 случајева
несталих лица, а спроведене су и значајне теренске активности
ради провјере информација о мјестима могућих гробница.
– Београдска делегација поступила је по свим захтјевима
Приштине који се односе на теренске провјере и лоцирање
могућих гробница на подручју централне Србије. Сваку локацију
за коју смо добили информацију провјерили смо и тако ћемо се
понашати и убудуће – рекао је Ђурић. Он очекује да Приштина
преда радној групи информације о могућим гробницама са
посмртним остацима Срба и других неалбанаца.

САВО ШТРБАЦ, ПРЕДСЈЕДНИК ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНОГА ЦЕНТРА ВЕРИТАС, АНАЛИЗИРА ЧЕТВРТО ИЗДАЊЕ КЊИГЕ ОСОБА НЕСТАЛИХ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

У Књизи недостају имена 913 несталих лица са Веритасовог списка

Р

ат на подручју Републике
Хрватске од 1991. до 1995.
оставио је у неизвјесности више хиљада породица које су
изгубиле своје најближе. Породице несталих од самих почетака трпе страх и патњу због
неизвјесности шта се догодило
њиховим члановима и ти страхови протоком времена не јењавају. Напротив, бол због нестанка члана породице, с временом оставља све дубље посљедице на породицу, а на кра-

ју и на само друштво – записано је у Основним информацијама четвртог издања Књиге
особа несталих на подручју Републике Хрватске, промовисане у Загребу у октобру прошле
године. Књига је настала у сарадњи Управе за заточене и нестале Министарства бранитеља и Хрватског Црвеног крижа, уз провјеру и сагласност
Црвеног крста Србије, те Комисије Владе Републике Србије за нестала лица и у консул-

ЗАШТО СЕ СПИСКОВИ РАЗЛИКУЈУ?
Управо из разлога што се спискови за Књигу несталих
сачињавају по правилима МКЦК, а то значи да ће се и у некој
наредној књизи, као и у досадашња четири издања, наћи
само имена оних за које су чланови њихових породица код
надлежног Црвеног крста (националних или међународног)
отворили захтјеве за тражење, односно захтјеве за тражење
њихових посмртних остатака. Породице несталих особа имају
право сазнати истину о судбини својих најмилијих, друштво
има правну и моралну обавезу помоћи им у њиховом трагању.
То је могуће само уз активну сарадњу породица несталих са
надлежним организацијама и институцијама.
Међународни дан несталих (30. август) је прилика и да се
јавност барем једном годишње подсјети на патњу и бол чланова
породица несталих и како их свака информација о судбини
њихових најмилијих може лишити барем незвјесности.

тацији с Међународним одбором Црвеног крста.
Ово, четврто издање Књиге садржи одвојене пописе: попис 1.716 особа несталих на
подручју РХ и попис 422 особе за које се зна да су смртно
страдале, али није познато гдје
су њихови посмртни остаци,
што укупно чини 2.138 неријешених случајева (стање на
дан 1. маја 2015).
Пошто у Књизи није наведена национална, војна и државна припадност пописаних
особа, Веритас је извршио
анализу и овог (као и претходних) издања, чије основне
резултате износим у наставку.
Упоређивањем пописа несталих из ове књиге с Веритасовом евиденцијом (евиденција
је шири појам од списка несталих), на којој се у вријеме
анализе (јун 2016) налазило
1.859 имена несталих, Веритасову евиденцију пролазило
је 695 особа са пописа несталих и 261 особа са пописа захтјева за тражење посмртних
остатака, из чега произлази
да се са Веритасове евиденције 956 особа налазило у тој

књизи, а чак 903 није. По ставу Веритаса, нема суштинске
разлике између категорије несталих и извештаја о смрти из
простог разлога што је крајњи циљ да се пронађу посмртни остаци и једних и других и
предају њиховим породицама
ради сахране и коначног рјешења потраге.
Анализом оба пописа из
Књиге по времену нестанка/
смрти, произилази да их је
1991. нестало 1.305, од чега се
са Веритасовом евиденцијом
преклапа 321 име, а да их је
1995. нестало 596, од чега се
са Веритасовом евиденцијом
преклапа 546, док се на остале
ратне године односи 238, од чега се са Веритасовом евиденцијом преклапа 89 имена. По
логици ствари, остали са
пописа из Књиге требало би да буду предмет тражења хрватске
стране. Али није баш
тако. Наиме, Веритас је био у
прилици да
анализира
и списак
неста-

У КЊИЗИ ИМЕНА 120 СРБА ВАН СПИСКА ВЕРИТАСА
Упоредном анализом списка несталих РХ, Веритасове евиденције
и пописа из Књиге, дошли смо до сљедећих резултата: 56 имена
из оба пописа у Књизи налазе се и на хрватском списку и на
Веритасовој евиденцији; 365 имена из оба пописа у Књизи нема
ни на хрватском списку, ни на Веритасовој евиденцији. Чија су
тражења тих 365 особа које се налазе у Књизи, а нема их ни
на хрватском списку ни на Веритасовој евиденцији? Гледајући
националну припадност само по именима и презименима
(„одокативна метода”), међу њима има разних националности, с
тим да би Срба могло бити најмање трећина.

лих који је Хрватска доставила Међународном суду правде
(МСП) уз свој одговор на контратужбу Србије, који је у суду
примљен у децембру 2010, на
ком се налазило укупно 1.024
особе. На овом хрватском списку се налазила 831 особа са пописа несталих и
осам са пописа захтјева за тражење посмртних остатака из Књиге,
из чега произлази да
се са хрватског списка укупно 839 особа налази у Књизи. Анализом
оба пописа из
Књиге по вре-

мену нестанка/смрти, произилази да се од 1.305 несталих
у 1991. са хрватским списком
преклапа 774, а од 159 несталих из 1992. да их се са хрватским списком преклапа 49, док
се 675 несталих у осталим ратним годинама, са хрватским
списком преклапа 18 имена.
С обзиром на то да су
Управа за заточене и нестале
и ЦКХ, главни креатори пописа из Књиге, логично је закључити да су сви са хрватског списка несталих и ушли
у ту књигу.
ТЕКСТ ПРЕУЗЕТ СА
WWW. VERITAS.ORG.RS
ОПРЕМА ТЕКСТА ЈЕ РЕДАКЦИЈСКА
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ЛОМЉЕЊЕ ЋИРИЛИЧНИХ ТАБЛИ КАО НАЦИОНАЛНИ СПОРТ
У источној Славонији, Барањи и западном Сријему формирано је Српско заједничко вијеће
општина. На овој територији живи 52 хиљаде Срба, који су наизглед најбоље организовани.
Међутим баш због тога чини се трпе и највеће притиске. Вуковар и ћирилица су једно од
омиљених средстава демонстрације политичке бахатости, а чињеница да само српска
национална мањина нема регистроване школе један је од доказа тешког положаја
преосталих Срба у Хрватској. За Српско коло пишу српски представници из овога краја...

СРПСКО КОЛО август 2016.

ВУКОВАР

БЕЛИ МАНАСТИР

ЕРДУТ

БОРОВО

Према резултатима
пописа из 2011.
у граду Вуковару
живи 27.683
становника од
чега је 9.654 или
34,87% Срба

Према резултатима
пописа из 2011.
у граду Белом
Манастиру живи
10.068 становника
од чега је 2.572 или
25,55% Срба

Према
резултатима
пописа из 2011. у
општини Ердут живи
7.308 становника,
од чега је 3.987 или
54,56%% Срба

Према резултатима
пописа из 2011.
у општини Борово
живи 5.056
становника, од
чега је 4.537
или 89,73% Срба

ДРАГАН ЦРНОГОРАЦ, ПРЕДСЈЕДНИК ЗАЈЕДНИЧКОГ ВИЈЕЋА ОПШТИНА

ЈОВАН ЈЕЛИЋ, ЗАМЈЕНИК ЖУПАНА ОСЈЕЧКО-БАРАЊСКЕ ЖУПАНИЈЕ

ајбољи начин очувања
српског идентитета и
борбе против асимилације
је образовање на свом српском језику и ћириличном
писму и учење националне
историје, географије, музичке и ликовне културе и књижевности. Регистрација српских школа је једна од највећих срамота Републике Хрватске у овом времену, јер
сама држава примјењује двоструке стандарде на овом питању. Наиме, Италијани, Чеси, Мађари имају регистроване школе, док је то право
правоускраћено Србима. Ово
питање је од изузетног значаја, јер би свједочанства стечена у регистрованим школама
била призната у цијелој Хрватској, а издавала би се
двојезично, на ћирилици
и латиници. Наставићемо борбу за своја права
и школовање на српском
језику и ћириличном писму. Око
3.500 ђака похађа српске школе
на овом подручју, услови нису
на високом нивоу и ту би нам
требала значајнија помоћ.
Уставна одредба о двојезичности у градовима и
општинама при-

а простору Осјечко-барањске жупаније данас
живи око 20.000 Срба, што
је за девет хиљада мање него 2001. или нешто више од
три хиљаде мање него 2011.
Посебно је лоша ситуација
у Барањи, у којој живи свега
око 5.000 Срба.
Када говоримо о Ердутском споразуму јасно је да се
он у потпуности и до краја не
спроводи, али постоји утисак
да и ми Срби не користимо
постојеће могућности.
Када је у питању образовање на српском језику, законски је све одлично регулисано, али пракса је другачија,
посебно на простору Барање.
У школама је врло мали број
ученика који похађају наставу
на српском језику (Модел А).
Проблем регистрације школа, на српском језику, као мањинских школа, стоји још од
времена реинтеграције, јер зато не постоји политична воља
ни на државном, ни на жупанијском нивоу. Морам, нажалост, рећи да се овом проблему у претходним временима
ни унутар наше заједнице није поклањало довољно пажње.
На простору источне Хрватске

Срамота је да Загреб само Србима не Морамо енергичније да тражимо
дозвољава регистрацију своје школе! спровођење загарантованих права
ПРЕДИМЕНЗИОНИРАНО ПИТАЊЕ ЈЕДИНСТВА
Н
Н
Питање јединства је предимензионирано, јер се зна које су
институције Срба у Хрватској: Заједничко вијеће општина, Српско
народно вијеће, СКД Просвјета, СПД Привредник и то је неоспорна
чињеница. Што се тиче политичке сцене, једина парламентарна
странка која је организована и која дјелује кроз страначке органе
од терена па до врха јесте СДСС. Све друге регистроване странке
настале су од незадовољних појединаца који су иступили или
су избачени из СДСС-а и њихов утицај у политичком смислу
изузетно је мали, чак и на локалном нивоу. Не могу рећи да није
било покушаја за заједничким политичким наступима, али једину
успјешну сарадњу представља сарадња СДСС-а и Нове српске
странке у Вуковару. Та сарадња се наставља и за предстојеће
парламентарне изборе за Сабор РХ, што је и резултирало мањим
бројем конкурената на изборној листи за Србе.

мјењује се селективно. Тамо гдје су Срби већина ћирилични натписи постоје, док у
срединама које су већински
хрватске, уставна одредба се крши, а најбољи
примјер је Вуковар, гдје
градске власти неће да
спроведу двојезичност, а
због нових ванредних парламентарних избора нема
ко да их санкционише.
Постоје датуми и мјеста
гдје се дешавају напади вербалног карактера, који се преносе и у медијски
живот. Највише је
то изражено код

УЛАСКОМ ХРВАТСКЕ У ЕУ НАША ПРАВА ЗАМРЗНУТА
Од тренутка формалног уласка Хрватске у ЕУ, сва права Срба као
да су залеђена. Од тог тренутка чини се да су многе ствари постале
неоствариве. С обзиром да је тешко доћи до посла, многи одлазе
у друге земље ЕУ. Што се тиче заштите српске имовине, можемо
рећи да још увијек има проблема и да је процес који предуго
траје. Постоје велике разлике у инфраструктури између српских и
хрватских села. Још увијек нека наша повратничка села и насеља
немају воду, струју, путеве, па чак и тамо гдје је ова инфраструктура
постојала прије рата. Чињеница је да је ово питање боље ријешено
у општинама гдје Срби врше власт.

обиљежавања значајнијих датума и мјеста из Другог свјетског рата, обиљежавања погинулих цивила из прошлог рата,
како жртава Олује, тако и свих
страдалих и убијених Срба од
почетка рата у РХ. Питање безбједности је на високом нивоу,
али треба додати да Срби избјегавају сваку могућу конфликтну ситуацију.
Свака подршка коју нам је
матица давала за нас је била
посебна, а поготово данас у
овом тешком времену и лошим односима Београда и Загреба, те зато желимо и овом
приликом изразити нашу захвалност премијеру Вучићу и
предсједнику Николићу. Надамо се да ће Србија бити још
јача и да ће утолико Србија
моћи помоћи и нама.
Увијек је тешко говорити о себи и свом раду. Заједничко вијеће општина наш је
браник и што га умјешније и
паметније знамо користити,
утолико ћемо успјети у борби
за наш останак и наша права. До сада сам сигуран да
смо на прави начин успијевали помоћи свим члановима српске заједнице, надам
се да ћемо то и даље знати
радити на срећу и опстанак
Срба на овим просторима.

МИРОСЛАВ ПАЛИЋ, НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ТРПИЊА

Префикс српски не подразумјева
добар начин заштите права Срба
Ш
колска настава одржава
се на српском језику за
припаднике српске националне мањине. Дипломе се признају и не постоје формални
проблеми и препреке за могућност уписа на факултете
и више школе РХ. Одређени
број дјеце одлучује се за школовање у Осијеку, Загребу, Вуковару или другим градовима
у РХ, док се други дио одлучује
за школовање у Србији. У складу са својим могућностима општина Трпиња финансијски
помаже информативну и издавачку дјелатност припадника српске националне мањине и пружа помоћ у раду културно – умјетничких друштава

српске националне мањине, у
циљу очувања националног и
културног идентитета.
Општина Трпиња може да
се похвали да је само у посљедњих годину дана добила неколико веома важних
пројеката као што су: енергетска обнова Дома културе
у Бршадину, набавка новог

комуналног возила за одвоз
отпада, изградња нове енергетски ефикасне јавне расвјете на локацијама у два насељена мјеста. Неколико пројеката још чека на резултате
јавног позива. Поједини пројекти које смо сматрали важним одбијени су без јасног
разлога док су одобравани
другим општинама које подобније политичке и националне орјентације.
Политичка разноликост
је једна од тековина модерног демократског друштва.
Сам префикс српски не значи аутоматски добар начин
заштите права Срба. Једино
мјерило су дјела и резултати.

по Моделу А (комплетна настава на српском језику и ћирилици) образује се у основним и средњим школама око
5.200 ученика. Дипломе стечене на српском језику издају
се двојезично и признају се и
у средњим школама и на факултетима.
Право на двојезичност у
складу са законом поштује се
различито од средине до средине. Морам рећи да наши
људи тамо гдје то није упитно не инсистирају на остварењу законских права.
Вуковар је посебна прича
у којој држава исказује нефункционалност, неефикалност, непоштовање саме себе
и недостатак воље, или боље
речено постојање двоструких мјерила. Када је ријеч о
црквеној имовини, постоје
одређени проблеми. У сре-

динама у којима живи значајнији број Срба вјерски и
други празници и културне
манифестације одржавају се
без икаквих проблема.
Можемо констатовати да
се инфраструктура обнавља
и у српским селима. Обнова
траје са нешто мањом бригом
државе, али веће ангажовање локалних власти ипак даје резултате.
Несумњиво је да се односи између Србије и Хрватске одражавају на политичку климу, али много мање од
јачања национализма у РХ.
Нажалост, Срби никада нису
јединствени, што је ваљда карактерна особина нашег народа. Сарадња са Србијом постоји, али, према мом мишљењу, ни близу оном нивоу који
ми прижељкујемо, очекујемо
и који нам је потребан.
ЗВО је уз СНВ кључна институција Срба у Хрватској.
Очекивања наших људи су
велика, али и једна и друга
институција су још увијек само удружења грађана, а не
инстистуције српске мањинске самоуправе и то говори
о држави и поштовању међународних уговора.

ДУШАН ЈЕЦКОВ, НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ НЕГОСЛАВЦИ

„Хрватске цесте” онемогућавају
постављање ћириличних табли
С
рпска заједница је оптерећена многобројним проблемимакао што су: велики
број оптужница за ратне злочине, недовољна заступљеност у судству и државној
управи, заостале, а неисплаћене пензије, питање статуса
цивилних жртава рата и др.
Не постоји политичка воља
да се питање регистрације српских школа ријеши у складу са
Законом о одгоју и образовању,
иако је то омогућено припадницима других националних
мањина у РХ (Чеси, Италијани, Мађари). У основну школу у
Негославцима иде 85 ђака који
похађају наставу по Моделу А
(комплетна настава на српском
језику и ћирилици). Двојезичне
дипломе стечене у поменутој
школи су равноправне и признате у РХ и омогућавају дјеци наставак даљег школовања.
Уставна одредба о двојезичности поштује се када је у питању статут локалне самоуправе,

постоје двојезични натписи на
основним школама, општини и
у називима улица, али не и на
улазу у насеље јер „Хрватске
цесте” и њихов правилник не
омогућавају постављање двојезичних назива мјеста.
За припаднике српске
заједнице из наше општине шанса за запошљавање у
Вуковару је веома мала, јер
послодавци инсистирају на
промјени пребивалишта због
Закона о граду Вуковару који
доноси пореске олакшице.

СДСС ЈЕДИНА ОЗБИЉНА СРПСКА СТРАНКА
Када су у питању странке са српским предзнаком, можемо
констатовати да имамо једну озбиљну политичку странку. То
је СДСС која располаже са завидном инфрастуктуром. Остале
странке у овом тренутку немају важност на политичкој сцени, јер
имају мали број представника у извршним и представничким
тијелима. Сарадња између тих странака и СДСС веома је лоша,
јер су друге странке настале као посљедица незадовољених
амбиција појединаца, наших бивших чланова.

Вјерски објекти СПЦ веома често су на удару вандала,
што изазива бојазан и уноси
немир међу становништвом.
Санкције за прекршаје су благе, због чега се графити антисрпског садржаја понављају.
Уређење инфраструктуре
зависи од степена ангажовања локалне самоуправе. Општине са већинским српским
становништвом имају сличну
или исту инфраструктуру као
и све остале.
У посљедње три године
повећан је говор мржње и поруке антисрпског садржаја
које не доприносе толеранцији и заједничком животу
Срба и Хрвата. Уз поштовање
законских одредби од стране организатора, омогућено
је прослављање наших празника и светковина.
Подршка матичне земље
Србима у Хрватској очекивана је и добродошла. Бољи
односи Београда и Загреба
би у одређеној мјери побољшали положај српске заједнице у РХ.
Локалној самоуправи
омогућена је прекогранична сарадња с општинама из
Србије и реализација заједничких пројекта. Општина
Негославци учествовала је у
заједничком пројекту с општинама Темерин, Тител и
Жабаљ.

КАКО ЖИВЕ СРБИ У ИСТОЧНОЈ СЛАВОНИЈИ, БАРАЊИ И ЗАПАДНОМ СРИЈЕМУ 7

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ТРПИЊА

ЈАГОДЊАК

МАРКУШИЦА

НЕГОСЛАВЦИ

ШОДОЛОВЦИ

Према резултатима
пописа из 2011.
у општини Трпиња
живи 5.572
становника, од
чега је 5001
или 89,75% Срба

Према резултатима
пописа из 2011. у
општини Јагодњак
живи 2023
становника,
од чега је 1333 или
65,89% Срба

Према
резултатима
пописа из 2011.
у општини Маркушица
живи 2.555 становника,
од чега је 2.302 или
90,10 % Срба

Према резултатима
пописа из 2011. у
Негославци
живи 1.417
становника,
од чега је 662 или
96,86% Срба

Према резултатима
пописа из 2011. у
општини Шодоловци
живи 1.653
становника, од
чега је 1.365 или
82,58% Срба

СРЂАН МИЛАКОВИЋ, ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ВУКОВАРА

СРПСКО КОЛО 2 ЗАПАДНА КРАЈИНА
ИНТЕРВЈУ ВЛАДИКА АТАНАСИЈЕ
СРПСКО КОЛО 3 СЈЕВЕРНА ДАЛМАЦИЈА
ИНТЕРВЈУ ВЛАДИКА ФОТИЈЕ
СРПСКО КОЛО 4 ЛИКА И ГОРСКИ КОТАР
ИНТЕРВЈУ ВЛАДИКА ГЕРАСИМ
СРПСКО КОЛО 5 БАНИЈА
ИНТЕРВЈУ МИТРОПОЛИТ ПОРФИРИЈЕ
СРПСКО КОЛО 6 КОРДУН

Претходне
бројеве можете
наћи на сајту Савеза
Срба из региона
www.ssr.org.rs
Уколико желите
штампано издање
позовите број
021 6613 600

БУДИМИР ДРАЧА, НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МАРКУШИЦА

Караџићево чека водоводну мрежу
Пуповац подржао улазак Хрватске у
одручје општине обухваструја, плин, цесте, телефон
та пет насеља: Маркушии сл., изузев насеља КараџиЕУ, иако проблеми Срба нису ријешени П
ца, Острово, Габош, Подриње
ћево, које не посједује јавну
и
Караџићево.
Према
попису
рпски политички предводоводну мрежу, али пројеДСС ЈЕ КОНКУРЕНЦИЈА СДСС-у
из 2011. овдје живи 2.550 стаС
ставници су случајно или
кат је направљен и ове године, најкасније идуће, очекунамјерно пропустили приновника. Процјењујемо да је за
лику да побољшају позицију своје заједнице у вријеме
приступања Хрватске Европској унији.
Погоршање је присутно у
посљедњих неколико година,
када су објављени резултати
пописа становништва 2011.
године и утврђено да Срба у
Вуковару има више од трећине, што им даје за право да
службено користе српски језик и писмо. Тада је јавност
путем ветеранских удружења и десних политичких опција драстично екстремизована кроз антићириличну кампању, што је довело до додатног погоршања статуса српске заједнице.
Срби се боје у већем броју извадити двојезичне личне
карте. И даље имамо проблем
са конвалидацијом радног стажа, повратом заосталих, а неисплаћених пензија. Такође,
заступљеност Срба на руководећим позицијама је непостојећа, а српски политички
представници су немоћни и
игнорисани. Мањинска вијећа добијају одређена средства,
али је њихов утицај на јавну
власт безначајан. Суђења за
ратне злочине Србима су необјективна и усмjерена ка умиривању јавности и десног бирачког тijела. Процес регулисања положаја бивших носилаца станарског права до данас није завршен на праведан
и прихватљив начин.
Заједничко вијеће општина
(ЗВО) није успjело да зашти-

Већина политичких опција кроз које Срби у Хрватској
данас дјелују настала је као посљедица незадовољства
радом руководства СДСС-а и начином њиховог заступања
српских интереса. Врх СДСС-а је током времена градио
монополску позицију и успоставио контролу над свим српским
организацијама и институцијама.
Оно што је још већи проблем је чињеница да највећи број
Срба гласа за грађанске опције, прије свега СДП. Међутим,
ова и друге странке немају довољно политичке коректности
и не заступају припаднике српске заједнице у домену
остварења националних права. СДСС је са непринципијелним
коалицијама додатно збунио гласаче. Ове године на
националном нивоу основана је нова политичка опција –
Демократски савез Срба, са претензијом да конкурише
СДСС-у у заступању српске заједнице на свим подручјима
гдје Срби живе и на националном нивоу.

ти интересе српске заједнице
на простору двију жупанија
за које је основана (Вуковарско-сремска и Осјечко-барањска). Разлог за то дјелимично
се налази у чињеници што су
услови и атмосфера у којој Срби живе произвели проблеме
које ни много снажнија институција не би могла ријешити.
Другим дијелом, проблем је у
опструкцији рада ЗВО од стра-

ОБРАЧУН ЉЕВИЦЕ И ДЕСНИЦЕ ПРЕКО СРПСКИХ ЛЕЂА
Питање двојезичности више је коришћено за обрачун између
хрватске љевице и деснице, него што је било ствар поштовања
људских права, у овом случају Срба. Од права на двојезичност у
Вуковару, данас постоје само двије табле на једној државној згради
и право градских вијећника да добију двојезичне материјале. А
посљедице те хајке и кампање на права Срба и на атмосферу у
Вуковару су катастрофалне.
На власт је дошла десна опција која је одмах укинула стипендије
студентима који се школују у Србији и смањила српским
удружењима. Поред тога, запослили су 18 људи у градској управи
без поштовања принципа заступљености Срба. Припадници
српске заједнице изузетно су толерантни и избјегавају сваку
могућност конфликта, па и на своју штету, јер се одричу права која
имају по закону.

не државе и власти на свим
нивоима. Државна власт није
испунила своје обавезе у погледу регулисања правног статуса ЗВО у складу са Ердутским споразумом као мањинске српске институције. Исто
тако, није прихватила ни све
оне надлежности које је ЗВО
Ердутским споразумом добила, као ни питање финансирања, тако да је ЗВО данас регистровано као удружење грађана. Приједлози који долазе од
ове институције често се не
уважавају и игноришу. Јачи
утицај ЗВО није одговарао ни
некима у српској заједници
због конкуренције. Српско наеодно вијеће на чијем је челу
Милорад Пуповац добијало је
из буџета пет пута више новца него ЗВО, чији је годишњи
буџет око милион и по куна.
За нас је ЗВО изузетно значајна установа и регулисање његовог положаја мора бити један
од најважнијих циљева. Значајан је допринос ЗВО на подручју
образовања на српском језику
и писму, културе те информисања (издају лист Извор).
Нажалост, српске институције и политички представници нису никада успјели да
озбиљније организују помоћ
осумњиченим и оптуженим
Србима за ратне злочине, као
и низу других животних проблема српске заједнице. Али,
зато су дали сагласност за затварање Поглавља 23. "Људска права и правосуђе", иако
права Срба нису ни приближно остварена.

ВЛАДЕ НАС ИГНОРИШУ

ПРОМЈЕНЕ У ШКОЛСКИМ СТАТУТИМА

Владе Зорана Милановића и Тихомира
Орешковића не признају Србима право
да именују четири помоћника министра, у
министарствима науке, образовања и спорта,
унутрашњих послова, правосуђа и културе,
како је то предвиђено Ердутским споразумом.
Поред тога, изгубили смо позицију савјетника
министра унутрашњих послова, који је
био распоређен у Вуковарско-сријемској
полицијској управи. Изгубили смо и посљедње
мјесто директора основне школе у Вуковару.
Неколико српских општина затражило је да се
оснивачка права школа са жупаније пренесу
на општине. Међутим жупанија то упорно
игнорише и не ставља на дневни ред.

Упркос свим законским одредбама, власт у
Вуковарско-сријемској жупанији врши притисак
на директоре школа да у школске статуте упишу
формулације које доводе у питање карактер
ових школа као српских. Проблем постоји и
код именовања чланова школских одбора који
би требало да одражавају националну структуру
ђака. Међутим, то често није случај и жупанија
поставља људе по свом нахођењу. У Вуковару
немамо ниједног директора основне школе из
српске заједнице, иако се у три школе од укупно
пет настава одвија на српском језику по моделу
А. Често припадници српске заједнице из реда
техничког особља оду у пензију, али на њихово
мјесто долазе припадници већинског народа.

ових пет година број становника опао на око 2.100 становника. Срби чине већину, са удјелом од 90% у становништу.
Старосна структура је неповољна, јер је трећина становништва старија од 60 година.
Став српске заједнице је
да Ердутски споразум није
документ за једнократну употребу, каквим га сматра Влада РХ. Потребно је стално актуелизовати његову примјену, постигнуте резултате и
тада бисмо видјели да нисмо
далеко одмакли.
На подручју општине
реализовани су одређени
облици двојезичности: називи улица, стручних тијела
општине и сл., али присутна је опструкција предузећа

„Хрватске цесте”, које одбија поставити двојезичне натписе на улазима и излазима
из насеља.
На подручју општине дјелују три црквене општине
СПЦ и оне за сада споро, али
успјешно рјешавају проблем
одузете имовине након Другог свјетског рата. Храмови су
у доброј мјери обновљени од
прилога вјерника, општине,
али и државног буџета.
Подручје Маркушице у
потпуности је покривено
основном инфраструктуром:

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 160 ОСНОВАЦА
На подручју општине ради једна основна школа у Маркушици,
као матична и двије подручне у насељима Острово и Габош.
Укупно броје око 160 ученика. Већина ученика, њих око
95%, похађају наставу по српском програму. Општина је
упутила захтјев Скупштини Вуковарско-сремске жупаније за
пренос оснивачких права на општину Маркушица, али она
до данас нису ни уврштена у дневни ред, упркос чињеници
да испуњавамо све услове. Преузимањем оснивачких права
стекли би се услови да школу региструјемо као мањинску
школу, а то би увелико допринијело на побољшању како саме
наставе, тако и сарадње с нашом матичном државом Србијом.

јемо изградњу мреже.
Лоши односи између
двије државе значајно утичу на Србе на овом подручју, јер свако „затезање односа” ствара додатну напетост, која се путем медија
преноси на сваког човјека
и генерално за Србе то није добро.
Данас је тешко кроз неку политичку партију остваривати национални интерес,
посебно ако сте мањина, јер
све је више оних с политичким амбицијама који стварају себи простор на све могуће начине. Они на то имају право, а изборни систем у
РХ тако је дефинисан да Срби кроз 12. изборну јединицу
(мањинску) имају обезбијеђена три посланика. Мислим
да треба, заједно с нашом матичном државом, радити на
успостављању јавних институција које би окупљале изабране политичке представнике, национална удружења, интелектуалце и слично
и која би свој рад усмјерила
на развој српске заједнице у
Хрватској, кроз остваривање њихових људских, грађанских и националних права,
као и питања њиховог идентитета.

МИЛЕ ЗЛОКАПА, НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ШОДОЛОВЦИ

Родитељи губе интерес за српски
СТРАХ ДА ПИСМОМ НЕ ИСПРОВОЦИРАМО ХРВАТЕ
Н
а подручју општине Шодоловци дјелују двије подручне школе у насељима Силаш и Шодоловци у којима
се изводи настава на српском
језику до четвртог разреда
основне школе. Наставак школовања (од петог до осмог разреда) спроводи се у основним
школама Ернестиново и Тења,
гдје је такође дјеци, припадницима српске националне мањине, омогућено праћење наставе по српском програму. У
посљедње вријеме видљиво је
да становништво не користи
право које им је омогућено
имноги своју дјецу уписују у
школу гдје се настава изводи
по хрватском програму.
На подручју општине постоје три парохије Копривна,
Петрова Слатина и Силаш. Црква у насељу Копривна датира
још из 14. стољећа и регистрована је као споменик градитељске баштине. Током ратних
дешавања црква је разрушена
и доведена је у изузетно лоше
стање. Министарство културе
и Рестаураторски завод спровели су поступак обнове цркве. У насељу Силаш освештана је црква у јуну 2015. године,
док у насељу Копривна постоји само богомоља. До сада није било проблема око очувања
и заштите црквене имовине.

Уставним законом о правима националних мањина омогућена
је двојезичност за припаднике националних мањина, али у
пракси не постоји интерес становништва. Могући разлог за то
је што постоји бојазан да би то могло дјеловати припадницима
хрватског народа као провокација. Управо из тога разлога у
насељима на подручју општине Шодоловци нису постављене
двојезичне табле с називима насеља и појединих улица у
насељима на оба језика и писма.

Док се општина Шодоловци бави рјешавањем проблема водоснабдјевања, насеља
мјеста са хрватским становништвом већ имају ријешено или су у фази рјешавања
проблема канализације.
Само на подручју источне
Славоније постоји пет странака
које носе српски предзнак, између којих, уз одређене изнимке, уопште нема комуникације. Велики дио српског гласачког тијела разочаран је таквим
стањем, па из тих разлога или
не излази на изборе и не судјелује у избору својих представ-

ника на државном и локалном
нивоу, или се окреће на другу
страну и гласа за представнике СДП-а. Подршка из Србије
често изостаје, дијелом и нашом кривицом. Већим ангажовањем у пројектима прекограничне сарадње могао би се
тај однос унаприједити.
Задовољан сам сарадњом
са Заједничким вијећем општина и њиховим ангажманом у заштити српских интереса, посебно када је ријеч о систему образовања и
школства дјеце са ових подручја у Србији.

ЂОРЂЕ ЋУРЧИЋ У ГУЖВИ ЗБОГ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ
У жељи да нашим читаоцима предочимо што комплетнију
слику данашњег живота у источној Славонији, позвали смо
и замјеника жупана Вуковарско-сријемске жупаније Ђорђа
Ћурчића, који је уз извињење рекао да због великих обавеза
усред изборне кампање нема времена.
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Нека нам Италијани буду примјер!
СРПСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У БЕЛОМ МАНАСТИРУ
Г
рад Бели Манастир је културно и административно
средиште регије Барања и налази се у источном дијелу Републике Хрватске. Од 1945.
године постаје општинско
средиште у саставу Хрватске, а од 1993. године Град
Бели Манастир је јединица
локалне самоуправе у склопу Осјечко-барањске жупаније. У саставу Града, поред
Белог Манастира, налазе се
четири насеља: Бели Манастир, Брањин Врх, Шећерана и Шумарина.
Пољопривредно индустријски комбинат Беље до
рата је запошљавао око 8.000
радника. Након приватизације и увођења нових технологија данас запошљава око
1.500 радника, док је на подручју Барање тренутно око
6.000 незапослених. Уједначен привредни развој, социјална и демографска политика, одговорност су државе, али и основа која треба
да обезбиједи перспективу
развоја Славоније и Барање,
то у својим изјавама истичу
готово сви претенденти на
највише функције у држави, али само током предизборних кампања.
Сваке године обиљежава се годишњица потписивања Ердутског споразума и
на тим свечаностима закључује се да је настао застој његовог спровођења након одласка УНТАЕС-а и преузимања подручја од стране хрватских власти и институција.
На подручју Белог Манастира налазе се двије основ-

Град Бели Манастир уступио је српској заједници на трајно
коришћење зграду која је средствима града, жупаније и државе
реконструисана и дограђена. Корисна површина простора
повећана је са некадашњих 250 на 400 кадрата. Зграда Српског
културног центра површином и квалитетом простора пружа
изузетно добре услове за рад свих српских организација, а то
су: Вијећа српске националне мањине, СКУД Јован Лазић, СКД
Просвјета – Пододбор Бели Манастир, Удружење родитеља и
дјеце Пчелице, Коло српских сестара Св. Јелена Дечанска и
Српско удружење жена Дукат. Градска организација СДСС-а има
простор ван зграде Српског културног центра.
Вијеће српске националне мањине и друге организације
српске заједнице, организују током године бројне програме
намијењене припадницима наше заједнице и широј јавности,
као и обиљежавање најзначајнијих вјерских празника и датума
из НОБ-а. Најмлађи припадници наше заједнице од 2011.
године учествују у Кросу РТС-а за дијаспору и једини смо град
из Хрватске који учествује у Кросу РТС-а.

не и три средње школе. Више је разлога због којих родитељи дјеце предшколског
и школског узраста имају негативан однос према спровођењу образовања на језику и
писму националне мањине.
Један разлог је јавно жигосање дјеце која припадају срп-

СТАТУС ЈЕ МОГАО БИТИ РИЈЕШЕН, АЛИ...
На основу Ердутског споразума одлуком Владе у октобру 1997.
године основано је Заједничко вијеће општина (ЗВО), тијело
са статусом правног лица које усклађује интересе српске
заједнице у већинским српским општинама. Међутим, до
данас ЗВО нема ријешен статус, нити обезбијеђен трајни извор
финансирања. Може ли институција српске заједнице која
нема ријешен статус и обезбијеђена средства финансирања
реализовати програмске активности у складу са повјереним
надлежностима?
Не тако давно, гласови политичких представника Срба
коалиционим споразумом обезбиједили су ХДЗ-у већину у
Сабору, што је био повољан тренутак да се ријеши статус ЗВО-а,
али очигледно ЗВО није био довољно на листи приоритета
СДСС-а.

ској мањинској заједници, а
други је увјерење родитеља
да допунски програм на језику и писму националне мањине представља додатно оптерећење за ученике.
Срби и организације српске
заједнице Белог Манастира окупљају се у Српском културном
центру. Намјера није гетоизација, затварање у свој простор, него управо супротно – отворена
комуникација и доступност широј јавности и различитим културним програмима.
Парохијска црква, посвећена Светом архангелу Михаилу, изграђена је 1771. године. Од 2009. године у неколико фаза извршена је њена
реконструкција унутрашњег
простора и уређено је двориште. Остало је да се подигне
нови парохијски дом. Обнова постојећег, који је изграђен 1905. године, због дотрајалости није исплатива.
Уједињени српски гласови
на локалним изборима могу
да обезбиједе број мандата у
Градском вијећу који би био
кључан за састављање већине. Та позиција омогућила
би битно другачију перспективу српској заједници у Белом Манастиру. Постизање
тог циља биће могуће када на
локалне изборе будемо изашли са једном листом на којој ће, поред чланова СДСС,
бити и нестраначки припадници наше заједнице.

ЗОРАН БАЋАНОВИЋ, НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БОРОВО

СПЦ је кључна за наш опстанак
ПРЕСУДЕ СРБИМА У ТРПИЊИ ИЗАЗВАЛЕ ШОК
Д
о данас је направљено
неколико корака који
су могли да доведу до регистрације мањинских школа,
али су они остали мртво слово на папиру.
Законска формулација
гласи да ако су испуњена
два услова жупанија је дужна у року од 60 дана донијети одлуку о преносу оснивачких права. Први услов је
да се настава у тој образовној институцији одвија на
језику и писму националне
мањине, а други да је у тој
јединици локалне самоуправе у службеној употреби језик и писмо те националне
мањине.
Како су у општини Борово испуњена оба услова, општина је поднијела захтјев
за пренос оснивачких права
Вуковарско-сријемској жупанији 30. јануара 2015. године. Нажалост, од тада до
данас овај захтјев није стављен на дневни ред сједнице скупштине. Упутили смо
неколико дописа министарствима управе и културе са
захтјевом да нешто предузму по том питању, али до
сада нисмо добили никакав одговор.
Према законским одредбама двојезичност се поштује у општинама са већинским српском становништвом као што је општина Борово. Иста законска
одредба се не примјењује у
граду Вуковару, јер не постоји воља владајуће већине.
СПЦ има кључну улогу у
опстанку српске заједнице у
РХ. Имовина СПЦ се постепено враћа и служи као до-

и друге проблеме који се посљедично надовезују.
Барања је специфична кад
је у питању српска популација због проблема запошљава-

НАЈБОЉА ЗАШТИТА – ВАНСТРАНАЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
У циљу заштите и очувања српског националног интереса у
Хрватској сматрам да је потребно дјеловање кроз засебне,
ванстраначке институције, које ће се бавити заштитом слобода
и права Срба у Хрватској, као и о очувањем традиције, културе,
историје, језика, писма и обичаја. Сигуран сам да би такво
дјеловање окупило и заштитило пуно већи број припадника српске
националности, а самим тим би имали пуно већи политички утицај.
Нажалост, и ЗВО (Заједничко вијеће општина) и СКД Просвјета који
би могли бити јаке полуге тренутно су далеко од тога.

бар ресурс за заснивање радних мjеста, претежно у пољопривреди. Нажалост, има
и примjера да су поједини
свештеници давали земљу
из поврата великим пољопривредним компанијама, а
не српским домаћинствима.
Вjерујем да је доласком нових људи на чело појединих
eпархија дошло вриjеме да
СПЦ и припадници српске
заједнице удруже снаге и заједнички раде на опстанку
Срба на овим просторима.
Прослава Бадњег дана у
Борову, литијом до цркве у
колони од стотињак аутомобила и паљењем бадњака са

Институција ЗВО из године у годину доживљава слабљење
утицаја и већ сада је изгубила свој смисао због којег је
установљена. Њена улога је да чува и штити права која
смо добили у поступку мирне реинтеграције. Нажалост, та
права се све мање поштују. ЗВО као институција никада
није прихваћена од стране припадника већинског народа
као релевантан фактор заштите мањинских права, него се
схвата као културно-умјетничко друштво. Већи је проблем
што је институција ЗВО кроз проток времена то и постала.
Неопходно је ЗВО вратити на мјесто које јој и припада, а то је
кровна институција Срба у РХ.

Учење на екавици супротно је културном насљеђу
С
ња. Наиме, велики број радника српске националности
добио је отказе током и након завршетка мирне реинтеграције 1998. године.
Углавном се радило о
радницима Беља и државних служби. Још увијек у општини осјећамо посљедице
тог „чишћења”, јер се и данас новозапослени примају уз лобирања синдиката и
радничких задруга, а како у
њима нема пуно Срба мале
су шансе да неко „извана” добије посао.
Комунални стандард у општини је доста квалитетан.

Пресудом дванаесторици мјештана општине Трпиња изречене су
вишегодишње казне затвора за кривична дјела ратних злочина.
Велико је питање на основу којих је доказа ова пресуда изречена
и да ли су докази вјеродостојни. Ради се озбиљним казнама и
животима цијелих породица које преживљавају казну са људима
којима је она изречена. У сваком случају, она изазива невјерицу
код припадника српске заједнице за све људе који су деведесетих
година били пунољетни и налазе се у потенцијалној опасности да
на основу изјаве једног или два човјека, без других материјалних
доказа, буду осуђени на казне дуготрајног затвора. Признаћете
да то није баш демократски, како се често представља, и да није у
складу са тековинама ЕУ, на које се често позивамо.

ЗВО СЕ ПРЕТВАРА У ФОКЛОРНО ДРУШТВО

АНЂЕЛКО БАЛАБАН, НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЈАГОДЊАК

рпска заједница има
школске програме у
мјестима с већинским српским становништвом који
су прије резултат политичких одлука него академске
струке и саме сврхе очувања богатог научног и културног насљеђа.
У нашој општини дјеца
уче српски језик на екавици, што је у супротности са
насљеђем. Такве политичке одлуке одвраћају родитеље да уписују своју дјецу на
програму на српском језику
и писму. Проблем школства
је комплексан и обухвата низ
питања која морају укључити толеранцију и суживот,
наставак школовања и фокусирање на битне наставне
садржаје.
Да водимо рачуна о томе, имали бисмо више дјеце
у општини која познају српски језик, културу и обичаје,
историју и ћирилично писмо.
Досадашњи једноумни приступ овом проблему дао је
лоше резултате, а потпирује

СРПСКО КОЛО август 2016.

Имамо солидну мрежу цеста, тротоара, водовода, читава општина има гасоводну
мрежу. У Јагодњаку све улице имају најмодернију јавну расвјету, дјечији вртић,
игралишта, обновљене домове културе, споменике,
уређена гробља. Одмах по
реинтеграцији било је знатних проблема у реализацији
ових пројеката, јер је постојао дискриминаторски однос
према тзв. „српским општинама”, али то се постепено
ублажавало.
Прошле године смо уз помоћ Министарства културе РХ
обновили и торањ на цркви Св.
Николаја у Јагодњаку. Иначе
је имовина враћена СПЦ, тако
да се црква дијелом финанцира од земљишне ренте и најма
некретнина.
Црквени обичаји и традиционалне прославе се обављају без већих инцидената, а мање изгреде прије бих
приписао неодговорном понашању појединаца у стању
неурачунљивости.

свим обиљежјима постала је
боровски бренд.
Од односа Србије и Хрватске директно зависи положај припадника мањинских заједница. Када ти односи иду силазном путањом,
одмах се Србија потенцира
као агресор, а Срби у Хрватској као продужена рука матице.
У РХ постоји неколико
политичких странака са српским предзнаком и декларативно све оне заступају
интересе припадника српске заједнице. Често пута у
стварности то не буде тако.
Најзначајнија и најбројнија политичка странка СДСС
има највећи утицај, а све
остале странке су на маргинама политичког збивања,
често и дјеловања. Српској
заједници у РХ је неопходно јединство које мора бити
праћено подршком матичне земље и СПЦ и које морају предводити људи који
живе у реалности са својим
народом.
Сарадња са матичном државом је добра, али није довољна. Чињеница је да је Република Србија главни политички фактор у региону и да
је и сама изложена бројним
проблемима и изазовима, али
је потребно да нађе снаге и
заштити припаднике српске
заједнице у региону. Када кажем заштити, мислим првенствено на добре односе са Републиком Хрватском, заједничка улагања у повратничке
средине и стварање стабилних политичких прилика у
овом дијелу Европе.

ЈУГОСЛАВ ВЕСИЋ, НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЕРДУТ

Хрватска је лукаво
подијелила Србе
Е
рдутски споразум је мртво слово на папиру, јер
у стварном животу Срби су
и даље грађани другог реда
у Хрватској. На нашем подручју велики проблем су
регистрације српских школа. Међутим, за разлику од
других крајева Хрватске, овдје бар постоје.
У општини Ердут постоје
ћирилични натписи од 1997.
године, међутим на само 20
километара од нас, у Вуковару, то је дежурна тема за прикупљање политичких поена. Нових
повратника нема.
СПЦ има проблем
око поврата имовине,
али на овом подручју Срби могу да славе празнике. На територији
општине Ер-

дут нема тензија, мислим
да је разлог томе што су Срби већина.
На нашу жалост и у Хрватској су Срби разједињени.
Држава Хрватска је на врло
паметан и лукав начин дала
Србима велики број разних
институција, које се међусобно супротстављају једна
другој и на такав начин додатно дијеле Србе
Матица Србија би могла
на квалитетан начин да се
укључи у живот Срба у
РХ. Потребно је да се
изборимо за она права
која имају друге националне мањине.
ЗВО се као институција заиста труди,
али проблем је што
финансијски
зависи од државе која нема намјеру
да истински
помогне.

АКТУЕЛНО

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

КАКО ЈЕ МЛАДИЋУ ИЗ ПЕРНЕ ОДЛАЗАК НА СЕОСКУ СЛАВУ ЖИВОТ ПРЕТВОРИО У ПАКАО

елика се бура дигла
ових дана на друштвеним мрежама, али и појединим хрватским порталима, у вези Милана Бусића,
младића из Перне код Топуског, на Кордуну. Наиме, њему се на терет ставља да је 19.
августа на прослави празника Преображења Господњег у
Рујевцу код Двора на Уни са
кокардом на глави и српским
обиљежјима на мајици нарушио јавни мир и безбједност.
У прилог томе иде и фотографија и видео снимак који је
поставио на свој профил на
друштвеној мрежи Фејсбук.
Он је исте вечери приведен, а од тада његов живот
се претвара у пакао. По његовим ријечима, прво га је у
полицијској станици испитивала полицијска службеница
Катица Федербар, за чије методе испитивања Бусић каже
да су више личиле на гестаповске, него на нормалне за
једну демократску државу,
чланицу ЕУ.
На његову примједбу да
је у посљедње вријеме усташки поздрав „За дом спремни” општеприсутан у Хрватској, према његовим ријечима, полицијска службеница
му је одговорила да је њен

ФОТО: ФЕЈСБУК

МИЛАН БУСИЋ: Нисам четник
већ обичан човјек који држи
до својих обичаја и традиције
В

» СПОРНА СЛИКА: На мањој фотографији Бусић се налази скроз десно
ПОРУКА ЗА ФБ ГРУПУ: УЗДРЖИТЕ СЕ ОД КОМЕНТАРА
Бусић апелује на чланове групе на друштвеној мрежи Фејсбук
под називом Сви смо ми Милан Бусић, а која је отворена у знак
подршке њему, да не постављају фотографије полицијске
службенице Катице Федербар и њене породице и да се уздрже
од пријетњи, четниковања и сличног јер би то само могло
погоршати већ тешку ситуацију у којој се налази. Захваљује
се свима на подршци, али моли све да остану суздржани и
смирени.

дјед био усташа из Лике и да
је она Хрватица, а да су они
увијек за дом спремни.
Наредних дана вијест о
овом инциденту процурила
је у јавност и објављена је на
неколико хрватских порта-

ла који су позивали на линч
Милана Бусића. Томе су се
придружили и људи који су
у коментарима испод текстова пријетили Бусићу смрћу,
а притисак се из дана у дан
повећавао.

Бусић је још неколико пута привођен на информативни разговор.
Грб и мајица са истим
грбом Србије коју је носио
на збору у Рујевцу нема везе са четничком кокардом,
већ, како Бусић истиче, то је
обиљежје старо вијековима,
још од доба Немањића, Обреновића, Краљевине Србије, Краљевине Југославије,
државе Срба, Хрвата и Словенаца у ком је уз њега била
и шаховница.
Бусић је огорчен двоструким аршинима јер како је могуће да мајица БиХ,
Њемачке и других земаља
не представља проблем, а
мајица Србије представља
гријех?
Како каже, Хрватска је
његова земља у којој живи
и коју поштује, али не може да се одрекне мајке Србије, крсне славе и обичаја.
Милан каже да је он обичан
мали човјек, Србин који држи до својих обичаја и традиције, воли свој крај и свој
народ, а да су од њега медији направили великог човјека
и великог Србина и тако додатно подгријали већ усијану антисрпску атмосферу у
БАНИЈА ОНЛАЈН
Хрватској.

ПОМОЋ ЗА СРБЕ У СИСКУ, ГЛИНИ И МАЛОМ ГРАДЦУ

ДРАГАН ВАСИЉКОВИЋ ЗАВРШИО У СПЛИТСКОЈ БОЛНИЦИ

Порфирије: Вјерници
на ивици егзистенције

Капетану Драгану
уграђен стент
Д

Њ

егово преосвештенство
митрополит загребачко-љубљански Порфирије
подијелио је хуманитарну
помоћ Србима у Сиску, Глини и селу Мали Градац, и истакао да је уочено да многи
вјерници у Хрватској живе на
ивици егзистенције.
Митрополит Порфирије је истакао да је ово само
почетак хуманитарне акције помоћи српском становништву, саопштила је Српска
православна црква /СПЦ/.
– Нарочита пажња биће
усмјерена на помоћ Србима
који живе на подручју Баније, Лике, Далмације, Западне
Славоније, навео је митрополит Порфирије, и додао да
ће на овом пољу заједнички сарађивати архијереји чије су епархије на територији
Хрватске – рекао је владика
Порфирије.
Митрополит Порфирије захвалио је свима који су
препознали значај хуманитарне акције и позвао оне који могу да помогну да се придруже овом подухвату.

Социјално угроженим
српским породицама уручени су хуманитарни пакети са
храном и средствима за хигијену, које је, уз помоћ дародаваца, обезбиједила Митрополија загребачко-љубљанска, наведено је на сајту СПЦ.
Хуманитарна акција почела је са подјелом помоћи
Србима у Сиску, који су пакете примили у Порти Цркве Свете Петке у овом граду. Најугроженијима је подијељена и помоћ у виду бијеле
технике – машина за прање
веша и шпорет.
Хуманитарни пакети уручени су и Србима из Глине,
који су митрополита Порфирија дочекали у Цркви Успења пресвете Богородице.
Са локалним свештенством митрополит је затим
обишао породицу Дрекић, која живи у селу Мали Градац,
десетак километара од Глине.
Породица која углавном
живи од пољопривреде, осим
намирница и средстава за хигијену, на дар је добила и мотокултиватор.
СРНА

рагану Васиљковићу, званом Капетан Драган, уграђен
је стент у болници у Сплиту, због проблема са срцем.
– Могу само да потврдим да је Драган Васиљковић
примљен у Клиничко-болнички центар /КБЦ/ Сплит, гдје је
подвргнут ендоскопском захвату због проблема са срцем –
рекао је шеф сплитског КБЦ-а Иво Јурић.
О детаљима здравственог стања Капетана Драгана, који је
из истражног затвора у Сплиту превезен у болницу, сплитски
љекари нису жељели да говоре.
Нису били објављени ни детаљи који су претходили
захвату који се користи најчешће након инфаркта, као ни
информације о Васиљковићевом опоравку.
До сада, Капетан Драган није имао већих здравствених
проблема у сплитском затвору Билице, гдје му је позлило
јуче ујутро.
Чувари су одмах позвали дежурног љекара који је прегледао
Васиљковића и упутио га на хитан пријем у болницу.
– Све је урађено по правилима, а шта ће даље да буде, у
овом тренутку не могу да предвиђам – рекао је портпарол
сплитског Жупанијског суда и судија, који би требало 20.
септембра да суди Васиљевићу због оптужби за ратни злочин
Дамир Ромац.
Васиљковић се током љета жалио на велике врућине које
су владале у затвору који није климатизован.
Међутим, затворске услове је добро подносио, а био је и
под сталном љекарском контролом.
Жупанијски суд у Сплиту потврдио је у јуну оптужницу
против Драгана Васиљковића, познатијег као Капетан Драган,
која га терети за ратни злочин над хрватским војницима и
цивилима током рата у Хрватској.
Оптужница га терети за убиство цивила у акцији
јединице Книнџе у околини Глине 1991. године,
за малтретирање хрватских заробљеника у јуну
и јулу исте године на Книнској тврђави, као и
за мучење и убиство два заробљена хрватска
војника код Бенковца.
Васиљковић се раније изјаснио да није
крив и није прихватио било какве разговоре о признању кривице са хрватским тужилаштвом. Ухапшен је у Перту
у Аустралији 2006. године, а
Хрватској је изручен у јулу
прошле године и од тада
је у истражном затвору у
Сплиту.
СРНА

ШУШЊАР: ВЛАДИКА АТАНАСИЈЕ СЛУЖИО
ПАРАСТОС ЗА 5.500 СРПСКИХ ЖРТАВА НДХ

2. 8. 2016. Његово преосвештенство епископ бихаћко-петро-

вачки Атанасије, уз саслужење свештенства ове епархије,
служио је на Шушњару у Санском Мосту парастос за жртве
усташког покоља на Илиндан 1941. године.
Члан Предсједништва БиХ из Републике Српске Младен
Иванић рекао је да се обиљежава 75 година од једног од
највећих страдања Срба на простору бивше Југославије.
– Овдје је 5.500 људи убијено и то је био један од покушаја НДХ да заплаши Србе, да их стави под потпуну контролу. Сански Мост увијек је био слободарски град, град који је
знао да се бори за истинске вриједности – рекао је Иванић
СРНА
новинарима у Санском Мосту.

ВЛАДИКА ГРИГОРИЈЕ: НАЈХРАБРИЈИ
СРБИ ДАНАС ЖИВЕ У ПРЕБИЛОВЦИМА

6. 8. 2016. У Пребиловцима код Чапљине, у присуству вели-

ког броја људи, служена литургија и дат помен за 4.000 Срба
из Пребиловаца и Доње Херцеговине које су усташе убиле
и бациле у јаму прије 75 година.
Владика захумско-херцеговачки и приморски Григорије рекао је да најхрабрији Срби данашњице живе у мјестима попут Пребиловаца, у Далмацији, на Косову и Метохији и да
су дјеца и њихове породице које живе у повратничким подручјима хероји данашњице. Српски члан Предсједништва
БиХ Младен Иванић скренуо је пажњу на важност повратка на прератна пребивалишта и позвао све нивое власти у
СРНА
БиХ да помогну повратничкој популацији.

ПАРАСТОС ЦАПРАШКИМ СРБИМА

21. 8. 2016. У присуству више стотина људи у београдском

насељу Калуђерица у храму Светих праведника Јоакима и
Ане служен је парастос убијеним невиним српским цивилима цапрашких села на Банији у Хрватској 1991. године.
Међу присутнима су били представници Скупштине Србије, Скупштине АП Војводине, предсједник бивше Скупштине Републике Српске Крајине Миле Паспаљ и предсједник
бивше Скупштине Цапраг Милан Живковић и представници двадесетак сродних удружења. Организатор је Удружење
избјеглих, расељених и досељених лица „Завичај“ из БеоБАНИЈА ОНЛАЈН
града.

ДУКИЋ: ДОНИЈЕТИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗАКОН
О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА
Савеза логораша Републике Српске тражиће доношење заједничког закона о постављању спомен-обиљежја страдања српских жртава на територији Федерације БиХ /ФБиХ/
и Српске, одлучило је у Бањалуци Предсједништво Савеза.
Предсједник Савеза Бранислав Дукић подсјетио је да се Савез већ залагао за ову одлуку код представника заједничких институција на нивоу БиХ, те код власти ФБиХ и Републике Српске.
– Овај закон, нажалост, још увијек не постоји – рекао је Дукић новинарима и додао да се више не могу трпјети поступци невладиних организација из ФБиХ које на перфидан начин покушавају да бијелим чаршафима, тракама и конопцима обиљеже страдање својих жртава, постављајући их чак и
на споменике који су изграђени прије 70 година.
Дукић је истакао напоре Предсједништва Савеза да буду
спријечени појединци који користе српске жртве да би постали популарни.
– Тако је режисер Данис Тановић добио Оскара за свој филм
у којем је користио наше жртве и патње – рекао је Дукић, коментаришући питање политизације Сарајево филм фестивала, који је, како је навео, искоришћен да би се бројним свјетским и регионалним звијездама показала само стратишта
СРНА
бошњачких жртава.

10 У ПОСЈЕТИ
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СРЂАН СИМИЋ, ГОВОРИ О ПЕРСПЕКТИВАМА БАЧКОГ ПЕТРОВЦА КОЈИ БИ МОГАО ДА ПОСТАНЕ ЦЕНТАР НАУТИЧКОГ И ЕТНО ТУРИЗМА

Кулен фест
– празник
за гурмане

С

рђан Симић са навршених 27 година убједљиво је најмлађи предсједник општине у Србији.
У разговору за Српско коло
Симић као најалармантнији
податак износи чињеницу да
је у претходне четири године
у потрази за бољим животом
чак 2.000 становника отишло
из Бачког Петровца.
Упркос овим забрињавајућим показатељима, Симић је
оптимиста и вјерује да ће се
у наредном периоду ситуација у општини поправити.
Према његовим ријечима, чувени петровачки кулен, по коме је овај крај познат, требало би да се промовише кроз традиционалну
манифестацију Кулен фест,
који би постала права атракција за праве гурмане.
Симићева визија је да се
Бачки Петровац у будућности не смије ослањати на
издавање земљишта, већ да
се мора направити озбиљна
стратегија развоја пољопривреде, док би се повољан географски положај могао искористити за изградњу индустријске зоне у Бачком Петровцу и Маглићу.
Бачки Петровац је од раније познат по Аква парку
Петроленд, за који многи кажу да је највећи и најљепши у
земљи, па је управо туризам
једна од грана на којој Симић
гради визију будућности ове
општине. Марину у Гложанима Симић препознаје као
праву прилику за развој наутичког и етно туризма.
z
Ваша општина је мултинационална
средина. Како бисте описали однос
међу народима који ту живе?
– У општини Бачки Петровац влада складан однос
међу грађанима. Већину
становништва чини словачка национална мањина, која је присутна на овим просторима више од 250 година.
Осим њих, овдје живе и друге националне мањине и сви
смо навикнути на различите
културе и обичаје. Исти живот живимо, исте бриге дијелимо и међу грађанима Бачког Петровца нема разлике.
z
Вјероватно сте најмлађи предсједник
општине у цијелој Републици. Да ли
Вам та чињенива помаже, или одмаже у руковођењу?
– Истина је да сам најмлађи предсједник општине у
Србији, али то ми само може
бити отежавајућа околност, с
обзиром на одговорност коју
носим према грађанима који су ми дали подршку, као

и према колегама, односно
сарадницима. Ипак, никада
се не бих прихватио овог посла да нисам сматрао да сам
спреман за такав изазов. Заједно са својим тимом желим
да допринесем развоју општине на најбољи могући начин. С обзиром да сам у претходном мандату био одборник Скупштине општине, добро ми је познат рад управе,
као и цјелокупно стање саме
општине. Ту мислим на стање у пољопривреди, привреди, спорту, култури, школству итд. А има много простора да се све то побољша.
z
Од тренутка када сте дошли на мјесто
првог човјека општине, које сте проблеме уочили као најприоритетније?
– Оно што је кључни проблем у општини Бачки Петровац је недостатак привреде, празне индустријске
зоне и незапосленост. Да би
тај проблем ријешили, неопходна је изградња саме комулане инфраструктуре, што је
предуслов за даљи развој. Генерално, грађани се највише
жале на лош квалитет воде за
пиће, недостатак канализације у насељу Бачки Петровац и путну инфраструктуру. Приоритет је да изградимо канализацију, избушимо
нове бунаре, као и да урадимо реконструкцију водоводне мреже.
z
Бачки Петровац је у непосредној близини Новог Сада. Да ли се та чињеница може искористити за градњу инсутријске зоне?
– Бачки Петровац налази
се на само 20 километара од
Новог Сада и аутопута Е 75,
што омогућава лакши приступ теретног саобраћаја. У
наредне четири године ставићемо акценат на изградњу
индустријске зоне у Бачком
Петровцу и Маглићу. Изградњом зоне у Бачком Петровцу отворио би се приступ за
обилазницу око самог насеља. То би омогућило приступ
са регионалног пута Магли-

ћу, јер се налази тик поред
регионалног пута Нови Сад–
Сомбор.
z
Шта можете да понудите потенцијалним инвеститорима?
– Кад нема привреде, нема ни спорта, ни културе...
Податак који нас опомиње
је чињеница да је у претходне четири године око 2.000
људи из Бачког Петровца
отишло за бољим животом.
Разлог за одлазак јесте посљедица неразвијености општине, а томе су допринијеле претходне структуре
власти. Људи кад једном
оду, тешко се враћају. Морамо то спријечити, како
због очувања наше српске
заједнице, тако и због очу-

» Петроленд је највећи и најљепши аква парк у Србији

вања словачке националне
мањине. За сваког озбиљног
пословног партнера Влада
Војводине ће пружити сваку врсту подршке.
z
Годинама уназад помињала се могућност јачања наутичког туризма и
градње марине на Дунаву, као и недовољна искоришћеност пловних капацитета. Да ли би туризам могао да постане једна од развојних грана Бачког
Петровца?
– У Бачком Петровцу налази се Матица словачка,
као и Словачко војвођанско позориште. Излаз на
Дунав је у Гложану; највећи аква парк у Србији, Петроленд, у нашој је општини; као и један од двораца
Дунђерских, некада Стратимировић, који се налази
у Кулпину. У Маглићу постоји спортско-рекреативни центар са три отворена
базена и спортским теренима. Све су то потенцијали за развој туризма, али се
до сада није темељно радило на томе. Туристичка организација као да није постојала. Изградњом марине
у Гложану, поред наутичког,
могао би се развити етно
туризам, што би отворило
простор многим породицама да се тиме баве. У плану

Чарнојевић уступио имање словачким досељеницима
У првој половини 18. вијека дошло је до сеобе Словака на Доњу земљу. 1747. доведени
су први Словаци у Бачку на имање Чарнојевића у Футогу, гдје им је он уступио дио старе општине Петровац у којој је било 19 српских породица. Први словачки досељеници
потичу из новохрадске столице. У 18. вијеку
и 19. вијеку овдје је било велико властелинство, футошко, које је обухватало Гложан и
Петровац. Први подаци о броју становника
датирају из 1772. Године из времена Марије

Терезије и у Петровцу је побројано 423 породице од чега 37 српских, а скупа је било
2. 000 становника. У 18. и 19. вијеку постаје
највеће словачко насеље у Бачкој. Послије је наишло доба стагнације усљед одлива становништва у Срем и за вријеме рата
у Чехословачку.
Бачки Петровац је имао знатан допринос у
борби са окупатором и то у оквиру Новосадског партизанског одреда, све до коначног
ослобођења 1944. године. Новембра 1944.

године у Бачком Петровцу је формирана
Четрнаеста војвођанска (словачка) бригада, састављена од припадника словачке
националности.
Међу знаменитијим споменицима историје је споменик објешеним првоборцима 1941. године и стара црква из 1813. у
Кулпину. У Бачком Петровцу су познати
Словачка гимназија, Галерија Зуске Медведјове, Народни музеј и друге образовне и културне институције.

„

Кад нема привреде,
нема ни спорта, ни
културе....
Податак који
опомиње је чињеница
да је у претходне
четири године око
2.000 људи из Бачког
Петровца отишло за
бољим животом
је и припрема пројекта бициклистиче стазе Еуро вело
6, која иде уз Дунав, а алтерантивна рута је Гложан–
Бачки Петровац–Кулпин.
z
Постоји ли стратегија везана за пољопривреду и пласирање чувеног Петровачког кулена?
– Стратегија за развој пољопривреде још увијек не
постоји, јер до сада нико није правио детаљне планове.
Наша општина се највише
ослања на пољопривреду и
морамо да донесемо план
развоја, а не да нам приоритет буде издавање земљишта. Моја идеја је да
се у Бачком Петровцу направи једна велика манифестација Кулен фест, која
би окупила многе произвођаче. То би био најбољи начин да промовишемо кулен
као већ познати петровачки
бренд, а увјерен сам да би
таква манифестација брзо
постала традиција.
z
Један број наших људи из бивших југословенских република пронашао је
у Бачком Петровцу нови дом. У којој
мјери су они утицали на развој општине и да ли су сачували своје коријене?
– Послије Другог свјетског рата много људи са простора данашње Републике

Српске дошли су у Маглић,
а након несрећних ратова на
простору бивше СФРЈ многи
су свој нови дом пронашли
у Бачком Петровцу, Кулпину и Гложану. И моји коријени су из Модриче, гдје је рођен мој отац који је као беба
од годину дана дошао овдје
са оцем и мајком. Многи су,
као и ја, дјеца родитеља који
су или рођени са оне стране
Дрине или су им баба и дједа
дошли у ову општину. Својим
животом и радом они су дали пун допринос развоју општине. Неки од њих су били
републички посланици, државни секретари, одборници
и чланови извршне власти у
локалној самоуправи... Наше коријене морамо да сачувамо због себе и потомака, али исто тако поштујући своје обичаје и традицију
боље ћемо разумјети и друге народе.
z
У којој мјери је у Бачком Петровцу
спроведен програм регионалног стамбеног збрињавања за избјегла лица?
– У претходном периоду
доста породица је од стране
Комесаријата за избјеглице
и миграције добило помоћ
у грађевинском материјалу
за градњу и обнову кућа. У
плану је изградња 20 нових
кућа из средстава које обезбјеђује Комесаријат за породице, који још увијек немају
свој дом.
z
Са којим сте градовима у братским
односима и да ли сем културне сарадње постоји и привредна?
Партнерски градови општине Бачки Петровац су:
Нитра, Ружомберок, Стара
Љубовна из Словачке, Вуковар из Хрватске и Бабушница
из Републике Србије. Осим
културне сарадње, још увијек не постоји привредна.
ТРИФКО ЋОРОВИЋ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ЈОШ МАЛО О НАДБИСКУПУ ЗАГРЕБАЧКОМ ВЈЕКОСЛАВУ АЛОЈЗИЈУ СТЕПИНЦУ

Степинац је маштао како ће и
Србија бити католичка земља
КРСТИО ДЈЕЦУ ИЗ ЛОГОРА

ВЕЉКО ЂУРИЋ МИШИНА

З

а Хрвате је веома битан
надбискуп загребачки и
кардинал Алојзије Степинац јер му је намијењено
да буде интегративни камен
у темељу на коме треба да почива модерна нација која ће
обновити независну Хрватску. То се правда чињеницама о његовом удјелу у припремама и постојању Независне Државе Хрватске – у
околностима када је, како је
он говорио, важна држава а
не политички систем у њој!
За Србе, надбискуп је саучесник у спровођењу планираног и озакоњеног државног
злочина који се спроводио
ради затирања српског народа, које су починили припадници војних јединица Независне Државе Хрватске. Популаризација у стварању култа надбискуповог мучеништва започела је у периоду
наглашеног ватиканског антикомунизма и припрема за
нову источну политику која
је требало да се оконча рушењем Совјетског Савеза. Исти
тренд се наставио и у годинама отопљавања односа Ватикана и Југославије, нарочито
послије пада Александра Ранковића 1966. године који је
означио почетак краха централистичке државе.
Мада још увијек нема довољно доступне релевантне
архивске грађе о улози језуите др Крунослава Драгановића, нарочито послије његовог
добровољног (и договореног)
повратка у Југославију 1967,
могуће је започети са слагањем чињеница о једном очигледном процесу дугог трајања: Декларација о положају хрватског језика 1967, Масовни
покрет 1971. и конфедерализација Југославије послије доношења Устава 1974. године.
Некако паралелно тече процес појачавања култа мучеништва кардинала Степинца који је окончан његовим проглашењем за блаженог, што је 3.
октобра 1998. године урадио
папа Јован Павле II на еухаристијском скупу у Марији Бистрици код Загреба.
Блаженство, као први степеник посвећења, правдано је
надбискуповим бригама за Римокатоличку цркву у почетку
комунистичке владавине, наглашавана је његова вјерност
папској столици.
Поједини хрватски аутори,
као некадашњи писци хагиографија, помињу да је надбискуп Степинац био противан
предлогу Јосипа Броза Тита
о удаљавању од Ватикана. У
том контексту наглашавају његову наводну претпоставку да
ће сљедећи корак бити поправослављење Хрвата, а њихова
србизација крајњи циљ! При
том наводе његове ријечи: „Ја
ту видим великосрпство и комунизам удружене у истом ци-

» Павелић кумовао Степинац крштавао дхе

У записима Диане Будисављевић, Њемице
удате за Србина, о њеним активностима на
спашавању српске деце из концентрационих
логора, остало је трага о њеним директним
молбама упућених надбискупу Степинцу
за помоћ и његовом одбијању. Схвативши
сасвим друге могућности о употреби
малишана – стварању савремених јањичара
– нешто касније дао је сагласност да ту
сирочад смјештају под окриље хуманитарне
организације Каритас и у хрватским
породицама. На филмским тракама остало
је забиљежено да је на Каптолу лично
крстио десетине те дјеце у присуству кума
поглавника Павелића. Нови римокатолици
добили су и нова имена – Антонија и Анте
– док је 10. „травањ” уписиван као датум
рођења

ПОМИЊАО 244.000 ПРЕКРШТЕНИХ „ГРКО-ИЗТОЧЊАКА”
Степинац је подржао Независну Државу Хрватску и препоручио
подређеном свештенству да помогне нову власт. Помогао је
пријем поглавника Павелића код папе Пија XII у Ватикану; као
предсједник бискупских конференција учествовао је у припреми
и доношењу бројних аката о прекрштавању православних Срба и
римокатолизацији појединих Јевреја (нарочито оних који су били
у породичним везама са Хрватима); знао је многе чињенице о
великим злочинима над Србима и уништењу Српске православне
цркве (свештеника, објеката, културно-историјског блага); у писму
папи 9. маја 1943. године поменуо је 244.000 прекрштених „гркоизточњака” и изразио бојазан о њиховој судбини у случају да
пропадне Независне Држава Хрватска…

љу.” Занимљиво је у овом контексту подсјетити на пропаганду из времена Независне Државе Хрватске о србочетничко-комунистичкој сарадњи на
остварењу заједничких циљева као и на савремену о србо-четничком нападу на Хрватску због њеног одвајања 1991.
године од Југославије!
Цитиране ријечи показују
надбискупово до лудила неразумно антисрпство. Није схватао да међу Србима није било неког ко би саставио такав
план у савременим историјским околностима – у диктатури наметнуте кривице о великосрпству као највећем разарајућем злу СФР Југославије.

ВЕЗА СА НАЦИСТИМА

Надбискупов однос према
Српској православној цркви
је прост и у духу је ватиканске стратегије на Балкану, то
јест на простору који је одавно означен као terra misionis.
Прекретница је услиједила послије пригодних ријечи папе
Пија XI приликом уручења
кардиналских знамења дотадашњем нунцију у Краљевини
Југославији Херменегилду Пелегринетију. Тај говор односио
се на одбачени Конкордат а објављен је 17. децембра 1937. у
ватиканском службеном гласилу Osservatore Romano, наговијестио је будућу казну која
ће бити извршена над српским
народом. Било је то пророчанство о злу које је остварено у
Независној Држави Хрватској
1941–1945. године.
Поменуте папине ријечи и
одлазак у Ватикан 1938. године

били су повод надбискупу загребачком да започне отклон
од Хрватске сељачке странке и
приклањање усташкој организацији Анте Павелића. Поглавника су углавном подржавали
фрањевци из далматинских и
херцеговачких самостана.
Послије формирања Бановине Хрватске 26. августа
1939, што је означило федерализацију Краљевине Југославије по диктату британске
балканске политике, надбискуп загребачки и остали бискупи нису се огласили јер су
се, на основу онога што је дошло послије 6. априла 1941.
године, приклонили екстремнијој варијанти рјешавања хрватског питања и у знатно ширим границама.
Постоји неколико подробних извјештаја Богдана Рашковића, нарочитог изасланика
Црвеног крста из Београда, о
његовим разговорима са надбискупом на Каптолу у којима
је правдао своју немоћ.

ИЗВРШИЛАЦ, А НЕ СТРАТЕГ

Надбискуп је знао за све активности Крунослава Драгановића, било да се радило о
његовом учешћу у Министарству привреде, о изради планова о чишћењу Подриња (које
је спровела Црна легија Јуре
Францетића у првом половини 1942) или Козаре, о контактима са британским и америчким обавештајним официрима у Риму од доласка у Ватикан 1943. до завршетка нарочите операције „пацовски
канали” 1946. године. Игром
случаја, у времену када су и

посљедњи нацисти и усташе
пловили ка Јужној Америци, у
Загребу, на Каптолу, ухапшен
је надбискуп Степинац. Данас
у Хрватској сматрају да је тога
дана започео његов „крижни
пут” који мора да се оконча његовим проглашењем за свеца
Римокатоличке цркве.
Приликом хапшења од надбискупа одузет је његов руком
вођени дневник исписан у пет
књига. То петокњижје послужило је за освјетљавање лика
и дјела надбискупа. Тако би се,
на примјер, читањем одређених дијелова уочила геополитика и геостратегија Римокатоличке цркве. На примјер, у
биљешци учињеној по повратку из Београда 1934. године:
„Да је више радника у винограду Господњем, и Србија би
за 20 година била католичка!”
Но, надбискуп није био стратег, већ извршилац оног што су
припремили други, на примјер
поменути Драгановић.
Мада је својевремено папа
Јован Павле II (који ће остати
запамћен као саучесник у рушењу комунизма) надбискупа прогласио блаженим, садашњи папа Франческо је зауставио процес, иницирао разговоре са архијерејима Српске православне цркве. И стекао омразу код
Хрвата! Имајући у виду његове
године и повремене здравствене
проблеме, могуће је претпоставити да се посвећење неће окончати за његова живота.
Посвећење може да допринесе релативизацији геноцида
Независне Државе Хрватске, а
то би довело спирања крви са
руку знатног дијела припадника Римокатоличке цркве који
су учествовали у великом злочину. (Посвећење папе Пија
XII би спрало његову историјску кривицу због сарадње са
нацизмом.) При том се превиђа да у свему томе Јевреји имају негативно мишљење.
Посебна прича настала је оног
момента када је Српска патријаршија о свом виђењу случаја
надбискупа загребачког и кардинала Алојзија Степинца упознала све помјесне сестринске
православне цркве.
НОВА СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО

СПАСИЛАЦ КОЈИ ЈЕ ПЛИЈЕНИО ИМОВИНУ

ПРОТИВНИК ХРВАТСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Има тврђења да је надбискуп интервенисао за извјестан број
ухапшеника, али не за њихове животе, већ против нехуманих
услова у којима држе те несрећнике. Касније је помогао неколицини
загребачких Срба а они су у међувремену пристали да се одрекну
имовине у корист државе, додуше одласком у Србију спасили су
живе главе. Интервенисао је и за оне Јевреје, који су уочи примања
римокатоличанства своја богатства остављали држави.

Ни службени Ватикан ни надбискуп загребачки нису јавно
подржали стварање Хрватске православне цркве проглашене
априла 1942. године. Та псеудоцрквена заједница била је
дио планова пацификације српског народа које су разрадили
њемачки геостратези. Хрватска православна црква
представљала је корак у похрваћењу остатака српског народа у
тој усташкој држави.

ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА У ПЕРНИ

„Гротуља" и сад мирише

С

игурно има већих зборова на православну
Велику Госпу: Драготина,
Утиња Врело, Доњи Кукурузари, Негославци, Маркушица, Гомирје, Крупа!
За нас Перјане у сјећањима, иако је на њој подебљи слој вишедеценијске патине – ниђе љепше
гротуља не мирише, него на перјанском цинтору (игралишту)!
Легенда каже да су стари сељани из доњег дијела
села на Госпој’ну знали за
„ћемере” затаћи погачу и
тако је носати збором показујући тиме своје богатство јер ето „сваки дан једу бјели кру’!” Отуда настаде назив „погачари”,
помало погрдан и поспрдан, који је живио и живјеће колико и овај народ овдје. За разлику од „погачара”, нас из горњег дијела
села смјештеног уз шуму
назваше „ресуљари!” Такође помало и погрдно и
поспрдно, алудирајући на
чињеницу да је горњи дио
села био знатно материјално сиромашнији. Вербалних, а и других дуела
„ресуљара” и „погачара”
више нема јер нема више
ни наших стараца. Други
дуели биле су момачке туче којих није фалило на
збору. Без обзира на разбијене носеве, сутрадан
послије Госпој’не није било мржње, и сви су настављали живот у другарству
и међусобном испомагању. Годинама је прво питање дан након збора било: „Jе л’ се ко тук’o и како је прош’o?”
Нема ни биртије Весели
Перјанин у којој су се мјештани окупљали и која је
свакодневно била пуна. Власница, тетка Драгица, одавна није више међу живима,
као ни њен супруг Матија.
Као ни Пајкан Бабура, човјек који у биртији никад није сјео на столицу јер је бирао чучање у ћошку. Нема
ни некадашње сеоске трговине у којој су некад давно
радили чика Маћан Кљајић,
па потом Јека, Дуда, Милка,
Нада, шерет и шармер покојни Милош Ћота… Данас
је зграда трговине, дућана
или „задруге” како су је старији звали уређена и претворена у друштвени дом.
Нажалост, једини друштвени догађај који се одвија у
друштвеном дому су задушне вечере након сахрана. Лани је било, а ове го-

СВИЈЕЋЕ И ЦВИЈЕЋЕ
На мјесни споменик који
његује сјећање на око
500 мјештана убијених
у Другом свјетском рату
представници Мјесног
одбора и замјеница
начелника општине
Топуско Јелена Рокнић
положили су вијенце и
запалили свијеће.

дине су изостали лицитари
са својим „гротуљама” – колачићима обојаним у спектар боја нанизаним на конац. Нажалост, нема више
ни Миладина Микија Божића, једног од изданака
Божића лозе, који је у избјеглиштву умро прије непуна два мјесеца. У његову част организован је први
меморијални турнир назван
његовим именом. Међу пет
екипа најбољи су били млади Топличани!
Иако бројем мања, перјанска Госпој’на је и ове године, осим што је вратила у
сјећања и осим што је наставак традиције, спојила родбину. комшије, пријатеље,
путнике намјернике. Марко Орешчанин – Тепеш „запуцао” је из Италије у своје село. Пар сати дружења
и одмах назад. Капитализам не познаје носталгију.
Са њим и „мали” кум Никола Цвјетичанин – Ликан.
Традиционално из Њемачке
Миодраг Војновић – Вила и
његова фамилија, Љубиша
Лончар – Биштек из Канаде,
Љубан Божић из Градишке.
Богдан Бакић – Баја и његов
презимењак Пајо, Милан
Кљајић и моја маленкост –
некада смо у пару попуњавали двије школске клупе,
састадосмо се након низа
година. Паде идеја да се догодине окупи генерација ђака који су мјесну осмољетку
завршили прије 32 године!
Ни ове године нису изостале
Линте; кордунашко-личка
фамилија Душана и Софије, који и своје кћери Нину
и Марину од малих ногу уче
и одгајају да, иако живе на
београдском асфалту, знају ђе су им корјени. Комшиница Драгана Орешчанин – Дада своју Жељану и
Илијану по први пут доведе
преко океана у мамино село да виде и буду на сеоском
збору. И наравно сви ми домаћи који у селу и око њега
живимо, животаримо и обитавамо – од Госпој’не до Госпој’не!
БОРО РКМАН

ПРОТА РИСТИЋ: МИ СМО ЖИВА ЦРКВА
У времену садашњем била је служба на цинтору на којем
је некад стајала велелепна црква саграђена и посвећена
Успењу Богородице. Службу, ломљење славскога колача
и пригодне ријечи мјештанима водио је и упутио парох у
Топуском протојереј Миле Ристић.
– Ако и немамо цркву у физичком смислу, коју су спалиле
усташе, ми смо жива црква и док год се овдје окупљамо,
чувамо сјећања на нашу светињу у којој су се некада
Перјани, Маличани, Пећани, Црнопоточани и остали који
су чинили ову парохију вјенчавали - рекао је прота.

12 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

СРПСКО КОЛО август 2016.

Са територије РСК, коју је заузела хрватска војска,
протјерано је преко 220.000 Срба. Међународни суд
правде фебруара 2015. године одбацио је међусобне
тужбе Хрватске и Србије за геноцид, утврдивши да су
се током и након операције Олуја догодили злочини
који би могли бити елементи геноцида, али да није
доказана специфична геноцидна намјера.

ОПЕРАЦИЈА ОЛУЈА је била војна акција
Републике Хрватске у августу 1995. године.
Циљ ове операције је био заузимање највећег
дијела територије Републике Српске Крајине.
Операција је званично трајала 4 дана, завршила
се падом Републике Српске Крајине и
успостављањем контроле Републике
Хрватске над том територијом.

ЦЕНТРАЛНО ОБИЉЕЖАВАЊЕ ДАНА СЈЕЋАЊА НА ЖРТВЕ ОЛУЈЕ ОДРЖАНО У ЗЕМУНСКОМ НАСЕЉУ БУСИЈЕ

ФОТО: Т. ЋОРОВИЋ

Вучић: Никада више нећемо
дозволити никакву „Олују”!
» БУСИЈЕ, 4. АВГУСТ 2016. ГОДИНЕ: Недељко Тењовић,

Милорад Додик, Маја Гојковић, Александар Вучић,
Милорад Пуповац, Игор Мировић, Александар Вулин,
Ивица Дачић, Зорана Михајловић, Зоран Ђорђевић

Ц

ентрална државна
манифестација обиљежавања 5. августа
– Дана сећања на страдање
и прогон Срба, одржана је
у насељу Бусије, у Земуну.
Патријарх Иринеј служио
је парастос жртвама, а окупљенима су се потом обратили: премијер Александар Вучић, предсједник Републике
Српске Милорад Додик и дјевојка из колоне избјеглица,
др Јелена Шарић.
– Овим молитвеним чином изражавамо тужно сјећање оних који су настрадали бјежећи од онога што их
је чекало у својим домовима,
на својим огњиштима и које су силом прилика морали
да напусте и потраже друго
мјесто живљења – поручио
је послије парастоса патријарх Иринеј.
Он је потом споменуо и
српске жртве из Другог свјетског рата, за вријеме усташке
владавине.
– Акција прогона обухватила је простор сјеверне Далмације, Лике, Кордуна и Баније, простор Српске Крајине. Циљ прогона био је протјерати Србе са својих вјековних огњишта и Хрватску
очистити од Срба и православља. То је био план усташке хрватске и врха тадашње

» Патријарх Иринеј служио парастос пред десетинама хиљада грађана
римокатоличке цркве. У тој
идеји жртвовано је и милион
српских цивила у Јасеновцу
и осталим логорима, као и
јамама у које су Срби живи
бацани и умирали страшном
смрћу – рекао је патријарх.
Он је нагласио да су „овакву историју доживјели само
Јевреји, Јермени и ми Срби,
од усташа”.
– Нажалост, и акција Олуја

1995. године имала је за циљ
да протјера Србе из Хрватске
и да је очисти од присуства
православних Срба. Оно што
се данас догађа у Хрватској је
величање и слављење познатих злочинаца, оживљавање
осуђене усташке и фашистичке идеологије. Ћутање уједињене Европе, чији је члан Република Хрватска, на ове појаве и ставља нас пред озбиљ-

ДОДИК: СРБИ ПОБЈЕДНИЦИ ЈЕР СУ ПРЕЖИВЈЕЛИ
Предсједник РС Милорад Додик је рекао да оно што Срби данас
траже од западног свијета јесте да објасне зашто су примили
Хрватску рушећи своје принципе Европе, да ријеше проблеме
проганих, Срба прије свега, из Хрватске, да врате оно што је српско.
– Овај народ вјерује да је оно што је отето проклето. Република
Српска је вратила 99% имовине другим народима на њеној
територији. Зашто Хрватска није вратила имовину Србима?
Зашто сте нам то отели? Како можете да живите са тим?
Како можете да својатате Николу Теслу кад сте истјерали и
бомбардовали његове потомке?
Како мислите да ће вам опростити што сте нас побили и у Даљу,
гдје је велики знаменити научник Срба Миланковић прославио
ову нацију широм свијета, као и Никола Тесла? – пита Додик.
Предсједник Републике Српске поручио је да је Српска једнако
домовина Србима протјераним из Републике Српске Крајине,
као што је и његова и да жели да тако и остане, јер се тако јача
национални и државни идентитет.
Oн је навео да са ових простора Срби никада неће отићи и да ће
се бранити јер тако бране част и достојанство српске историје
која је чиста.
– За све Србе преко Дрине и свуда изван граница Србије постоји
свето мјесто у које се заклињу, у које вјерују, које воле – а то је
Србија - поручио је предсједник Републике Српске.

» АлександарЦицовић,МлађенЦицовићиУгљешаМрдић » Миодраг Линта и Александар Вулин

» Владимир Цуцић

но питање да ли је оправдана
наша жеља и напор да постанемо њен члан. Нас озбиљно
забрињава и мук католичке
цркве и њених представника
на оваква савремена збивања
и на сва досадашња трагична
збивања на просторима Хрватске – истакао је патријарх
и додао:
– Добро је и потребно
је памтити, но још боље је
опраштати. Људски је гријешити, а божански је праштати, томе нас учи сам Христос
и вјера наша. И ми смо позвани да опростимо, али да
не заборавимо, да се зло не
би поновило. Сви смо позвани да градимо мир и пријатељство – завршио је бесједу патријарх Иринеј.
Манифестација је настављена интонирањем химне
Боже правде и минутом ћутања, одавањем поште за све
страдале у погромима над
српским народом.
– Не бих вољела да се ово
деси било ком народу, желим
да живимо у миру и слози, уз
узајамно поштовање, али да
заборавимо никада нећемо,
нити можемо, нити смијемо
– рекла је др Јелена Шарић,
која се захвалила Вучићу и
Додику на „креирању модерне демократске и привредно
јаке Србије и Српске”.

ВУЧИЋ: ИЗВИНИТЕ ШТО СУ НЕКИ ОКРЕТАЛИ ГЛАВУ
– Извините што су постојали они у Србији који су у тренутку
злочиначке акције Олуја окретали главу од вас и нису довољно
водили рачуна о свом роду. Оно што хоћу да вам кажем је да
„Олује” више неће бити, Србија је довољно јака да брине о свом
народу и никоме више никада неће дозволити такав погром.
Данас на 21-годишњицу вашег погрома и наше туге желим да
говорим о кривици, стиду и поносу. Кривица никако не припада
вама, већ разним политикама. Протјерани сте, избачени са своје
земље, зато што је неко помислио да ће бити већи, јачи и бољи
и да ће га бити више ако вас нема и вас и нас, Срба – рекао је
Вучић и наставио:
– Страдали сте због сумануте шовинистичке политике која не
признаје туђе жртве. Ви сте само обични добри људи који су
исто тако обично и добро живјели на својој земљи. Немате чега
да се стидите тиме што они не умију да се стиде, што своју срећу
покушавају да изграде на туђој несрећи. Ја, који не вјерујем у
колективну кривицу, за разлику од оних који су вас протјерали,
никада нећу дозволити да лажем да су за вашу несрећу криви
сви Хрвати, нису, а колико је таквих немамо намјеру да бројимо.
То тек треба да ураде Хрвати у Хрватској. Због њих имам право
то да кажем, јер смо ми у Србији тај посао обавили и настављамо
да га обављамо. Наш је захтјев да се неко коначно постиди
због ваше и наше крви на њиховим рукама. За један просјечан
људски вијек број Срба у Хрватској је смањен 10 пута, зато што
то више није политика, то је истребљење једног народа, то је
коначно рјешење и то је злочин – нагласио је Вучић и рекао:
– Немамо намјеру да о томе ћутимо зато што смо ту историју
доживјели, ову историју смо доживјели прије 21 годину, и бјежање
на тракторима, аутобусима, „заставама”, „тамићима”. Србија је
довољно велика и за вас и за све друге народе који у њој живе и не
треба нам територијално већа, треба нам јача. Ова земља је највећа
по свом памћењу, требало би то да запамте они који се ничега не
стиде и са њима хоћемо најбоље односе. Добили сте Србију, Србија
је добила вас и поново сте у својој кући и опет имате чиме да се
поносите. Србија је саздана на сјећањима на вашу жртву. Никада
више никакву „олују” никоме дозволити нећемо.

» ИванБошњак,СинишаЉубојевић,ДраганСтанићиСрђанМилаковић

» Ђорђе Радиновић, Слободан Гвозденовић
и Милан Ковачевић

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 13

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

5.

АВГУСТ

у Хрватској се слави
као "Дан побједе
и домовинске
захвалности" док
у Србији и Републици
Српској као Дан
сјећања на страдање
и прогон Срба

ХАШКА НЕПРАВДА: НИКО НИЈЕ КРИВ ЗА ПРОГОН СРБА?!
МеђународникривичнитрибуналзабившуЈугославију је операцију Олуја у првостепеној пресуди из априла
2011. године хрватским генералима Анти Готовини и
Младену Маркачу окарактерисао као удружени злочиначки подухват, са циљем трајног и присилног протјеривања највећег дијела Срба са простора бивше
Републике Српске Крајине. Међутим, у другостепеној
пресуди из новембра 2012. године су такве тврдње од-

бачене и генерали су ослобођени услијед политичких
притисака на пороту чиме је направљен међународни
преседан и изгругивање правди и жртвама. У Хрватској и западном дијелу Босне и Херцеговине и хрватској дијаспори ова одлука је дочекана са неописивим
слављем.ХрватскеоптуженикеуХашкомтрибуналутоком суђења подржавали су хрватски државни и војни
врх и Римокатоличка црква у Хрватској.

ФОТО: Т. ЋОРОВИЋ

ДАН СЈЕЋАЊА У БЕОГРАДУ ПАРАСТОС У ЦРКВИ СВЕТОГ МАРКА, УЛИЧНА ШЕТЊА И МЕМОРИЈАЛНА АКАДЕМИЈА У САВА ЦЕНТРУ

» Владика Арсeније

» Многобројни грађани и представници државних институција присуствовали су парастосу у цркви Светог Марка

» Миодраг Линта, Александар Вулин и Владимир Божовић

И СРБИ СУ ЖРТВЕ
Д

ан сјећања на 21-годишњице од страдања Срба у злочиначкој
акцији хрватске војске и полиције Олуја започео је парастосом жртвама у београдској цркви Светог Марка.
У препуној цркви парастос је служио викарни епископ Арсеније, који је у обраћању окупљеном народу рекао да треба опраштати, али
не заборављати.
– Протеклих 20 година
је прошло са болом и празнином које ништа не може попунити, али са надом
у васкрслог Христа надамо
се да ћемо се поново сусрести у његовој радости – рекао је владика Арсеније, те
додао да се данас треба сјетити свих страдалих Срба,
који су животе дали за слободу штитећи своје домове
и животе.
Из Београда је упућена
порука да све док званична
хрватска политика настави
да негира страдања Срба, а
највеће етничко чишћење у

Европи након Другог свјетског рата назива својом највећом побједом, тешко ће
доћи до помирења.
– Док се не промијени
политика која не признаје
српске жртве, која сада већ
отворено заговара повратак
усташтва у којој се највиши
званичници сликају са усташким симболима, како можемо говорити о помирењу?
– пита Александар Вулин,
министар за рад, запошљавање, социјална и борачка
питања у Влади Србије.
Тачно у подне одржана је
шетња под називом И Срби
су жртве. Овом шетњом послата је порука међународној заједници да не може бити помирења и трајног мира
у региону ако се фаворизују и
увећавају хрватске, бошњачке
и албанске жртве, а понижавају и негирају српске жртве.
Учесници шетње су носили транспарент са натписом
И Срби су жртве, а предводили су их Чувари Христовог гроба, обучени у препо-

» Учесници програма Меморијалне академије у великој дворани Сава центра

знатљиву ношњу, народни
посланик Миодраг Линта и
представници избјегличких
и завичајних удружења.
Шетња се одвијала београдским улицама од Храма Светог Марка до новобеоградског
Сава центра у коме је одржана
меморијална академија под називом И Срби су жртве. На почетку меморијалног скупа, након интонирања химне Србије
Боже правде, присутни су минутом ћутања одали почаст страдалим Србима.
Услиједио је умјетнички
програм у коме су наступили
ансамбл: Видовдан и оперски
солиста Ана Синицки; глумци
Јасмина Стојиљковић, Маја
Колунџија Зорое и Иван Вучковић; пјевачка група Српски
гласови и Културно-умјетничко друштво Крајина.
Глумци су казивали одломке из драмског текста
Ђе ћемо сад?, те Исповијест
крајишке мајке, Разговор са
кнезом Лазаром, а пјеване
су традиционалне и духовне пјесме.

Меморијална академија
у београдском Сава центру
одржана је у организацији
Коалиције удружења избјеглица у Србији и Савеза Срба из региона.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Миленко Савановић, који је присуствовао
Меморијалној академији рекао је да се српски народ деведесетих година поново нашао на удару усташтва.
– Народ који се показао
као најискренији и развио
живи осјећај за све вриједности цивилизације, дошао
је под удар нацизма, фашизма и усташке државе, која је само заспала кратким
сном од 1945. године и поново се пробудила деведесетих година у намјери да се дефинитивно обрачуна са српским живљем, посебно у Хрватској, што им је и успјело.
Унапријед се знало ко је злочинац, а ко жртва – истакао
је Савановић.
На Меморијалној академији пред више од 1.000
прогнаних Срба и њихових
пријатеља били су присутни, између осталих: савјетник предсједника Владе Републике Србије Владимир
Божовић, министар рада и
борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске Миленко Савановић,
шеф Представништва Републике Српске у Београду
Млађен Цицовић, савјетник

» БОЖЕ ПРАВДЕ: Петар Лукић, Миодраг Линта, Миленко Савановић,

Млађен Цицовић , Владимир Божовић и Миленко Ристић у Сава Центру

ЛИНТА: КАКО МОГУ ДА СЛАВЕ ЗЛОЧИНАЧКУ АКЦИЈУ?
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта апелује на
међународну заједницу да затражи од Хрватске да престане
да слави војно-полицијску акцију Олуја, да казни починиоце
бројних злочина против српског народа деведесетих година,
да нареди плаћање новчане одштете породицама жртава,
да ријеши питање несталих и да обезбиједи поштовање
људских права српским повратницима, као и стотинама
хиљада протјераних Срба. Акција Олуја није била никаква
ослободилачка акција, већ удружени злочиначки подухват,
чији је главни циљ био протјеривање Срба са својих вјековних
подручја. Током и послије акције Олуја дошло је до масовног
убиства Срба, пљачке и паљења српске имовине и планског
спријечавања повратка Срба, доношењем дискриминаторских
закона и насељавања Хрвата у српске куће и станове

српског члана Предсједништва БиХ Миленко Ристић,
потпредсједник СНВ Светислав Микеревић, замјеник
жупана Вуковарско-сријемске жупаније Ђорђе Ћурчић, потпредсједница Скупштине Града Београда Андреа Радуловић, секретарка
за социјалну заштиту Града
Београда Наташа Станисављевић, старjешина Саборне цркве у Београду, протојереј-ставрофор Петар Лукић и други гости.

» КОЛОНА СЈЕЋАЊА УЛИЦАМА БЕОГРАДА: Народни посланик Миодраг Линта, чланови избјегличких и завичајних удружења и грађани у шетњи од цркве Светог Марка на Ташмајдану до Сава центра на Новом Београду

» Чувари Христовог гроба
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СРПСКО КОЛО август 2016.

СТОГОДИШЊИЦА БИТКЕ НА ДОБРУЏИ
26. 7. 2016. Амбасада

Србије у Букурешту 26.
јула ове године организовала је служење
парастоса и положила вијенце за погинуле српске ратнике који су страдали за слободу у биткама за Добруџу које су се одигравале у периоду од
25. вгуста до 12. октобра 1916. године.
Почаст српским јунацима одали су и чланови Савезa удружења потомака ратника (СУПРС) 1912–1920.
Споменик од мермера налази се на православном гробљу,
на узвишици до које води Алеја српских јунака у Меџидији.
Споменик је у облику бијеле пирамиде, а подигао га је румунски краљ Фердинанд и његов зет Александар I Карађорђевић 7. септембра 1926. године. О споменику већ 90 година пажљиво брину православни Румуни.
О овој бици веома мало се зна, као и о чињеници да током
вијекова, од свих комшија једини са којима наша земља
никада није била у оружаном сукобу, били су Румуни. Прва
српска добровољачка дивизија основана је 16. априла 1916.
године. Команда над дивизијом повјерена је генералу Стевану Хаџићу. На Солунски фронт стигло је око 12.500 војника – добровољаца из Прве српске добровољачке дивизије.
ДОБРИЛА УЗЕЛАЦ

ПРОСЛАВА СВЕТОГ ИЛИЈЕ У КАШИЋУ

2. 8. 2016. Равнокотарска мјеста Ислам Грчки, Ислам Латин-

ски, Доње Биљане и Кашић код цркве Св. Илије у Кашићу,
прославили су крсну славу. Традиционално окупљање за
Светог Илију организовало је Удружење Равни Котари и СКД
Просвјета. Након вечерње литургије, културно-умјетнички
програм отворили су фолклораши СКД Просвјета – подобор
Мали Градац и подобор Огулин, са заједничким извођењем
српских игара из Буковице. Исти пододбори измјењивали
су се у извођењима српских игара са Баније, Шумадије, Лесковца и Пчиња, пред мноштвом публике. Прослава програма наставила се до касно у ноћ уз живу музику.
Скуп је поздравио предсједник СКД Просвјета Синиша Љубојевић, који је изразио задовољство учешћу Просвјете у
манифестацији и исказао вољу да СКД Просвјета и убудуће
судјелује у одржавању највеће манифестације српског живља у Равним Котарима.
У име организатора Удружења грађана Равни Котари скупу
се обратио Јовица Радмановић поздравивши све посјетиоце и захваливши се свим људима који су до сада помагали и учествовали у организирању прославе Св. Илије у Кашићу, нагласивши да, иако су расељени широм земаљске
кугле, Равнокотарани ту љубав једноставно осјећају и поносно носе у својим срцима.
ПРОСВЈЕТА.НЕТ

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА У МАНАСТИРУ КРКА

У периоду од 11. до 18. 8. 2016. манастир Крка традиционално
је био домаћин сликарима. Умјетничко братство манастира
Крке окупља се већ више од двије деценије и својим радовима који имају завидан умјетнички квалитет представљају манастир као мецену ликовне културе.
У ликовној колонији 2016. године учествовали су: Дарко Омчикус, Никола Марчета, Вукашин Делић и Дејан Крга. Oргaнизaтoри кoлoниje су Умјeтничкo брaтствo мaнaстирa Кркa,
Српскo културнo друштвo Зoрa Книн–Бeoгрaд и Зaвичajни
клуб Книнскa крajинa из Бeoгрaдa.
Кoлoниja сe oдржaвa уз пoдршку Кoмeсaриjaтa зa избјeглицe и мигрaциje Рeпубликe Србиje, Упрaвe зa диjaспoру и сaрaдњу сa Србимa у рeгиoну, Удружeњa рaтних и мирндoпских вojних инвaлидa и других институциja и брojних пojeдинaцa из Србиje и Eпaрхиje дaлмaтинскe СПЦ, сa сјeдиштeм у Шибeнику.

ОБИЉЕЖАВАЊЕ 75 ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА ГЕНОЦИДА НАД СРБИМА, ЈЕВРЕЈИМА И РОМИМА

ДОДИК: РС је створена да се
Јасеновац никад не понови!
У
Спомен-подручју Доња
Градина одржана је централна манифестација обиљежавања 75 година од
почетка геноцида над Србима,
Јеврејима и Ромима у Концентрационом логору Јасеновац у
коме је страдало 700.000 људи.
Обиљежавање је почело интонирањем химни Српске и Србије, те историјским часом професора Горана Латиновића са
бањалучког Филозофског факултета. Он је рекао је да је вјековна тежња римокатоличких
Хрвата била истребљење српског народа и геноцид.
Према његовим ријечима, кулминација хрватских
вјековних тежњи догодила се
1941. године формирањем
концентрационих логора смрти Јасеновац и осталих логора, чији је циљ био уништење
логораша.
– По окрутности, звјерствима, системи концентрационих
логора у Хрватској превазишли су до тада све почињене
злочине које памти модерно
друштво – рекао је Латиновић.
Предсједник Републике
Српске Милорад Додик поручио је да је Српска створена као израз воље српског народа у БиХ, те као институционална заштита народа над којим је у Другом свјетском рату први пут почињен геноцид.
Он је истакао да је Српска
институционална заштита народа који памти и који више
нема право на историјске заблуде и наивност, те да је услов
и гаранција српског опстанка
на овим просторима.
– Зато нас не питајте стално зашто нам је важна Република Српска. Да бисте то
схватили морате доћи овдје
у Доњу Градину, обићи ових
105 масовних гробница, погледати скромне табле са
бројем побијених. Схватићете онда и због чега нам је
важна, зашто је неуништива,
али и да никада нисте видјели мању државу у чије темеље је уграђено више жртава
– рекао је Додик.
Он је подсјетио да је Васо
Ђенадија из Кнешпоља, из дубичке општине, према причама народа овог краја, први регрут који је отишао на одслужење војног рока 1951. године.
– Није Дубица чекала свог
првог војника због тога што
нико није хтио да служи војску. Козарска Дубица више
година од краја Другог свјетског рата није имала кога да
пошаље у војску. Пред Други свјетски рат ова општина
је имала око 33.000 становника, а из рата је изашла са
18.495 становника мање – навео је Додик.

У ЈАСЕНОВЦУ УБИЈЕНО 700.000 ЉУДИ

Систем концентрационих логора Јасеновац представља највеће
стратиште у Другом свјетском рату на територији некадашње
Југославије. Према процјенама стручњака, у периоду између
1941. и 1945. године у том логору убијено је око 700.000 људи,
највише Срба, Јевреја и Рома.
Овај систем са средиштем у Јасеновцу, основан 21. августа 1941.
године, сматра се мјестом најмонструознијег убиства више
стотина хиљада људи, међу којима и 19.544 дјеце млађе од 14
година. Након више неуспјешних покушаја пробоја из логора,
преостали логораши су 22. априла учинили још један напад
који је донио слободу мањем броју њих. Већи број је страдао у
борбама са логорским чуварима.
Логор у Старој Градишки, дио јасеновачког комплекса, ослобођен
је 23. априла 1945. године, а трупе југословенске Друге армије ушле
су у напуштени Логор Јасеновац 2. маја исте године.
Прије него што су напустиле логор у Јасеновцу, усташе су
ликвидирале све преостале заточенике, девастирале дио
грађевина и покушале да униште трагове својих злочина.

ДОДИК И ВУЧИЋ ПРИСЛУЖУЈУ СВИЈЕЋЕ
Свијеће код „Тополе ужаса” у Доњој Градини у помен
невиним жртвама геноцида почињеног у Јасеновцу заједно су
прислужили предсједник Републике Српске Милорад Додик и
премијер Србије Александар Вучић, члан Предсједништва БиХ
Младен Иванић, министри Српске и Србије и други званичници
који су присуствовали том комеморативном скупу.

Он је подсјетио да су усташе на најсвирепији начин побиле више од 55% српског становништва ове општине која ни до данас није уписала
број становника који је имала прије геноцида који је починила НДХ.
– Одговор зашто Дубица,
тек тада шаље свог првог војника, дјелимично је на овом
страшном мјесту на којем стојимо, а дјелимично недалеко
одавде на територији Хрватске. Тамо гдје су зли људи, злог
времена замислили да се један народ може истријебити
само ако фабрика смрти буде радила у три смјене – рекао је Додик.
Предсједник Републике
Српске упозорава да крвник
није престао бити крвник, а
жртва – жртва, упркос деценијама прећуткиване истине
о овом стратишту и насилног
заборава, а све у име просперитета некадашњег југословенског друштва.

Он је поновио је да посљедњи грађански рат на
простору некадашње Југославије био крвав за све њене народе, да је страдања било на свим странама и да су
страдали и Срби.
– Прођете ли кроз Подриње у јулу или за вријеме православног Божића? Наведе ли
вас пут 26. марта у Брод до Сијековца? Мора да сте бар некад прошетали Добробољачком улицом, знате ли гдје је
Шаранова јама, јесте ли чули за Гаравице, Јадовно, Паг?
Знате ли да је у Бихаћу у јуну
1941. живјело 16.000 Срба, гдје
сте и гдје су вам преци били у
августу 1941? – пита Додик.
Предсједник Владе Србије
Александар Вучић изјавио је у
Доњој Градини да Србија никада више никоме неће дозволити Јасеновац, Јадовно, Јастребарско, али ни Олују.
– Србин више неће у јаму,
Србин више неће беспоговорно у смрт, Србин више не-

ће и не може без своје њиве,
имања, куће, огњишта – истакао је Вучић у Доњој Градини, гдје је присуствовао централној манифестацији поводом обиљежавања 75 година
од почетка геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима
у Концентрационом логору
Јасеновац.
Он је рекао да Србија никад више неће бити слаба да
гледа, ћути и допушта уништење, погром дијела сопственог
народа.
Вучић је истакао да Срби
никоме не пријете и да хоће
мир и најбоље односе, чак и
са онима који су хтјели да Срба нема.
– Tакву политику сматрамо дијелом своје будућности,
али бићемо своји на своме, да
живимо своје обичне животе
у својим опанцима и под својим небом – истакао је Вучић.
Он је подсјетио да је Доња
Градина једно од 1.000 стратишта на коме је српски народ патио и страдао, а да никада није утврђено колике су
биле размјере тог уништења.
– Пред институцијама Србије и Републике Српске стоји задатак да се утврде тачна
имена страдалих Срба на територији Независне Државе
Хрватске /НДХ/, јер ни послије више од 70 година није прецизно утврђено колико је Срба убијено у овој нацистичкој творевини. Tо морамо да
урадимо и због повампирења
усташке идеологије у савременој Хрватској, која се огледа у ревизији чињеница које је
историјска наука већ прихватила – рекао је Вучић.
Он је рекао да српски народ неће никада заборавити
злочин који је почињен у Доњој Градини и Јасеновцу.
– Ступаће Србија и Република Српска напријед, дигнуте главе занавијек са поносом
дједе жртве, а не дједе усташе
– рекао је Вучић.
Манифестацији су присуствовали: премијерка Српске Жељка Цвијановић, члан
Предсједништва БиХ из Републике Српске Младен Иванић, предсједник Народне
скупштине Републике Српске
Недељко Чубриловић, министри у владама Српске и Србије, министар иностраних послова БиХ Игор Црнадак, шеф
Представништва Републике
Српске у Израелу Арие Ливне,
предсједник Српског народног вијећа Милорад Пуповац.
У културно-умјетнички
програму учествовало је Српско-пјевачко друштво Јединство из Бањалуке и глумци
Горан Јокић и Тихомир Станић.
СРНА

ИВАНИЋ: ДА СЕ НЕ ПОНОВИ ВРИЈЕМЕ ЗЛА

ВУЧИЋ: РУКЕ СУ ИМ ОГРЕЗЛЕ У КРВ...

Члан Предсједништва БиХ из Републике Српске Младен Иванић
изјавио је у Козарској Дубици да на мјестима страдања, посебно
из Другог свјетског рата, на којима је било толико жртава и
убијања треба бити стално присутан.
– Ове године сам био и у Јадовну, Пребиловцима, Шушњару и
у Доњој Градини, и својим присуством тим мјестима настојимо
да дамо већи значај и тежину тим жртвама него што је то
уобичајено – рекао је Иванић и додао:
– Драго ми је да је било толико људи и да се на прави начин
посвећује пажња људима који су страдали у том ружном и
тешком времену за које бих волио да се никад више не понови,
а да се не би поновило то вријеме - ми морамо стално да будемо
присутни – нагласио је Иванић.

Вучић је навео да смо свједоци како се из понора историје на сцену
враћају идеје некадашње НДХ, али да ће Срби све истрпити.
– Много смо наших глава и људи изгубили да бисмо се више
плашили нових Лубурића - Максових месара, кољача и убица
које свакодневно промовишу као националне хероје – нагласио
је премијер Србије.
Он је рекао да сваки пут када је долазио у Доњу Градину, у глави
му је одјекивала реченица из књиге пророка Исаије: "Руке су
им огрезле у крв, а прсти у безакоње, са усана им силази лаж,
а недјела са језика". Вучић је подсјетио и да је у Доњој Градини
убијено више од 30.000 српске дјеце. "И ја и ви данас стојимо
на овом месту гдје се на 1,2 метра испод земље налазе дјеца",
рекао је Вучић.

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 15

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ОД КАДА ПОСТОЈЕ СРБИ У ДАЛМАЦИЈИ СПЦ ЈЕ ЧУВАРКА НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

ОСВЕШТАН ХРАМ СВ. МАРКА У ДАБРУ

Бити Србин у Буковици двије
деценије послије „Олује“
И
ако је од рата на простору данашње Републике Хрватске прошло
више од двије деценије, ратни
ожиљци и ране и даље се виде и осјећају. Тако је, нарочито, на оним територијама које су биле насељене већинским српским становништвом. Избјегло
крајишко становништво користи љето
да посјети свој завичај, нарочито у сјеверној Далмацији, која се купа у веселим бојама и звуковима зрелог љета, у
тромјесечју јуна, јула и августа. Буковица – брдски троугао између Бенковца, Обровца и Книна, довољно далеко од
историјског Јадранског мора, сачувала
је вјековне обичаје православног поријекла. Некако и љетњи сабори, односно
празници посвећени сеоским храмовима у овим далматинским просторима,
падају у љетње време.

ПОВРАТАК КУЋИ

Избјегли Срби, који су за ових двије
деценије успјели да се скуће у Срему или
другдје, од далеке Канаде и Аустралије,
чак и који раде и живе у Русији, обновили
су своје прадједовско огњиште, поправили порушену кућу и окућницу. Морамо
признати да се мало младих људи враћа, не у оноликој мјери колико би се негативан демографски тренд могао спријечити, али њима није пружена шанса да
се до краја осјећају сасвим слободно и
равноправно у земљи која сваке године,
са невјероватном еуфоријом прославља
Олују, највеће етничко чишћење у Европи након Другог свјетског рата.
Континентална Далмација, она „православна” о којој је писао епископ Никодим Милаш, љети слави своје духовне тријумфе. У каменитим црквама, можда најстаријим сачуваним парохијским

богомољама Српске православне цркве,
узносе се молитве Господу Богу, приноси бескрвна жртва. Крајем јула, почетком августа, у хрватским медијима већ
се потпаљује реторика деведесетих, инсистира на „праведном” домовинском
рату, распреда се о протоколу прославе у
Книну, о Томпсоновим концертима у Чавоглавама... Историјска подсјећања иду
и даље и дубље. Иако званично забрањена, иконографија и симболика Независне
Државе Хрватске сурово бљесне у црним
усташким униформама и у злобним паролама „За дом спремни”. Све је то психоза и атмосфера живота Срба у Хрватској, али тај дуализам славља „других” и
истинског славља, црквеног торжества –
прослављања Бога у „светима својим” долази до изражаја свакога љета.

ЦРКВЕНЕ СЛАВЕ

Црквени празник Петровдан (посвећен успомени на Свете апостоле Петра
и Павла, 12. јул) у Буковици, тачније у
Парохији кистањској, карактеристичном
мјесту по историји, култури и етнографији, био је нарочито свечан. У сусједном
Биовичином Селу, гдје је црква посвећена поменутим светим апостолима, народ окупљен на Светој Литургији молио
се Богу, предвођен свештенцима: протојерејем-ставрофором Славком Зорицом,
протојерејема Ђорђем Веселиновићем и
Владом Вукосављевићем и јерејем Бојаном Савићем. Биовичино Село историјско је мјесто бунтовника. У њему је парох прије три вијека био чувени Петар
Јагодић Куриџа, предводник чувене со-

цијалне буне из 1704. године, због које је
40 година био у млетачкој тамници. У том
мјесту је, каже се, епископ Никодим Милаш састављао своје монументално дјело Православна Далмација. За Петровдан
2016. године са пјевнице су поменутим
свештеницима одговарали дјечији гласови ученица другог разреда Музичке школе Коста Манојловић из Земуна, Ксеније
и Софије Пилиповић.
Црквени празник Илиндан (посвећен успомени на Св. Пророка Илију,
старозаветну и есхатолошку личност,
2. август) у сусједним Ђеврскама, у сеоској цркви посвећеној овом борцу вјере у Бога живог и истинотог, био је величанствен ове године. Свету архијерејску литургију служио је његово преосвештенство епископ далматински господин Фотије. У чин ђакона рукоположен је Милан Кадијевић, који је два дана касније, на Благу Марију (4. августа)
у манастиру Драговић рукоположен за
свештеника и сада је парох у Врлици.
Као и много вијекова раније Српска
православна црква је и данас чуварка
националног идентитета српског народа. Око ње се свија културни, друштвени
и просвјетни живот Срба, како у матици, тако још више и у региону. За Србе
у Далмацији љетњи сабори су начин духовног укрепљивања, тајна над тајнама,
која развија понос, бодри дух и напаја
чудесном имунологијом љубави. Само
тако се побјеђује мржња, а онај камен
вјере, далматински камен старог Пилипенде ни врата пакла неће надвладати
(Мт. 16, 18).
РАДОВАН ПИЛИПОВИЋ

28. 8. 2016. Епископ бихаћко-петровачки Атанасије осве-

штао је обновљени Храм у Дабру, а након тога служио Свету
архијерејску литургију уз саслужење свештенства Епархије: протојереја-ставрофора Петра Миловца, јереја Владимира Максимовића и епархијског ђакона Николе Перковића.
Храм Св. Апостола и Јеванђелиста Марка у Дабру саграђен
је 1891. године, а освештан 1894. године. У септембру 1995.
године храм је спаљен, а 2008. године почело је прикупљање
средстава за његову обнову. Храм је у потпуности обновљен
и опремљен и предат вјерницима на употребу.
Након литургије, уз пригодну бесједу о празнику Успења пресвете Богородице, епископ Атанасије посебно је нагласио
значај духовне обнове и снаге коју пружају овакви догађаји,
када се вјерни народ сабира око својих храмова и огњишта.
Куму храма, Обраду Црномарковићу, епископ Атанасије уручио је архијерејску захвалницу, а поменути су и похваљени
сви добротвори, чланови Одбора за обнову и сви они који
су дали допринос и подржали обнову Храма. РАЈКО МИЉЕВИЋ

КАНАЂАНИН МЕТ САВЕЛИ КРСТИО
СИНА НА СЛАВИ ЛИВАЊСКЕ ЦРКВЕ

28. 8. 2016. Велики хришћански празник Успења пресвете

Богородице – Велика Госпојина – дан је када се српски православни народ Ливањског поља традиционално окупља
око својих храмова. Централни и најстарији храм у Ливну и
посвећен је овом празнику. Тако је ове године обиљежена
слава овог храма, саграђеног пре 157 година. Свету Литургију служио је парох лијевањски Жељко Ђурица, који већ 15
пуних година уздиже молитву Господу у овој светињи. Инспирисан дружењем са Србима у својој далекој земљи, кроз
које је и упознао православну вјеру, Канађанин Мет Савели
одлучио је да се баш на овај велики празник крсти у Ливну. Кум му је био његов дугогодишњи друг и колега, Милош
Дамњановић.

СЛАВА ЦРКВЕ У ГУБИНУ

ПОРУКА МИТРОПОЛИТА АМФИЛОХИЈА НА ОСВЕШТАЊУ КРСТОВА ЗА ЦРКВУ СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА У ЦРНЧИ

Саборно мјесто православног народа у Полимљу
М
итрополит црногорско-приморски
Амфилохије и епископ будимљанско-никшићки Јоаникије освештали су
13. августа крстове за Цркву Светог Јована Крститеља у Црнчи код Бијелог
Поља, коју су недавно становници овога краја обновили. Ову светињу православни народ никад није напустио већ
се вјечно ту сабирао, богу се молио, свеће палио и утјеху и благослов добијао.
Митрополит Анфилохије вјерницима је поручио да на дан освештања цркве буде и саборно крштење од најмање 100 старије и млађе дјеце.
– Бог вас благословио и у славу Божју
на благослов предака и радост потомака, амин, Боже дај – рекао је митрополит Амфилохије.
На овом црквено-народном слављу
у Црнчи учествовали су народни гуслари Рајо Војиновић, Павле Фемић као
и пјесници Вуко Шћекић, Радован Обрадовић, Дара Трифовић и Дарко Јововић. Наступили су и Хор Свети Никола
из Бијелог Поља и етно група Ђурђеви
ступови из Берана. Свечаном чину присуствовала је и делегација Савеза удружења потомака ратника Србије 1912–
1920, општинска Организација Бранко
Вукосављевић из Земуна. Предсједник
ОО СУПРС 1912–1920 Земун Радован
Обрадовић уручио је предсједнику црквеног одбора за изградњу храма Или-

ји Марковићу Завет ратника Србије и
Црне горе 1912–1918. и икону Св. Јована Крститеља, коју је као дар манастиру приложила Добрила Узелац, секретар удружења.
Према народном казивању село је
добило име по великом броју калуђера који су живјели у манастиру Светог
Јована, који се налази на раскршћу између Црнче, Ивања и Радулића. Због
великог броја црних мантија у овом
крају, мјесто се прозва Црнча. Прича
се да је на брду Градина живјело 12 калуђера који су служили у цркви Светог
Јована, па је по томе извор на брду Кулине добио назив Калуђеровац. Према
подацима из 1266. године, у Манастиру Светог Јована боловао је и упокојио
се насљедник Светог Саве, Свети Арсеније Сремац други Архиепископ Српски, чије се мошти налазе у манастиру

Ждребаоник код Даниловграда. По очуваном предању међу српским живљем
у Црнчи Архиепископа Арсенија су на
рукама пренијели од Црнче до Пећи.
Манастир је био метох манастира
Жича, а касније Пећке Патријаршије и
духовни центар овог дијела Црне Горе.
Црква Светог Јована откривена је
1922. године, а сматра се да потиче из
11. или 12 вијека и представља остатке
древног немањићког манастира који у
себи чувају памћење вијекова.
Обнову Манастира Светог Јована Крститеља, након археолошког испитивања и реконструкције темеља, почела је
са благословом владике Јоаникија 2014.
године. Приликом ископавања пронађен је значајан број црквених реликвија, дио очуваних фресака, а пронађена
је и оловна кутија са светим моштима.
Д. УЗЕЛАЦ

28. 8. 2016. Слава цркве у Губину и ове године прослављена
је уз велики број вјерника који су се сабрали поводом великог празника, Успења пресвете Богородице, коме је ова црква и посвећена. По устаљеној традицији, народ парохије губинске окупља се да прослави своју храмовну славу, дан по
Великој Госпојини, на дан који је црква посветила Нерукотвореном образу Господа Исуса Христа, у народу познатом
као Убрус. Пред великим бројем вјерника Свету Литургију
служили су: отац Слободан Кљајић, парох гламочки, отац
Саша Црљић, парох дрварски, отац Савко Плавшић, парох
граховски, те надлежни парох, отац Жељко Ђурица. За пјевницом су одговарали: парох Срђан Белензада, парох веселињски, и отац Синиша Сердар, парох дрварски. Кум славе
био је Мирко Јурић из Губина.

РАДОВИ НА СПОМЕН-КОСТУРНИЦИ
Почетком августа почели су радови на капели и спомен-костурници Св. великомученице Марине у
Ливну, који обухватају обимне радове на спољашњости овог храма. Овим радовима биће ријешени проблеми са пробијањем воде у
костурницу, који су проузроковани
како дотрајалошћу појединих елемената на капели, тако и одређеним пропустима начињеним у различитим фазама од почетка градње објекта до касније обнове. Са поносом можемо истаћи да је већина средстава за
извођење ових радова обезбијеђена добровољним прилозима чланова Удружења Огњена Марија Ливањска и нашег
народа, чији преци овдје почивају.

16 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
БЕНКОВЧАНИ У БЕОГРАДУ НА ПАРАСТОСУ
НАРОДНОМ ЈУНАКУ СТОЈАНУ ЈАНКОВИЋУ

СРПСКО КОЛО август 2016.

У ГАРАВИЦАМА ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ ПОМЕН ЖРТВАМА УСТАШКОГ ТЕРОРА

Остали су само
стубови од храма...

Н
27. 8. 2016. У присуству Бенковчана из Буковице и Равних

Котара у Београду служен парастос је сердару Стојану Јанковићу, који се прославио као вођа далматинских Срба у
борби против Отоманског царства. Борио се у више ратова
против Турака, међу којима су најпознатији Кандијски (16451669) и Морејски рат (1683-1699). Погинуо је 23. августа 1687.
године током напада на Дувно.
Парастос се традиционално служи последње недеље августа у Храму Светог Ђорђа, јер је управо овај светац пороК. НОВАКОВИЋ
дична слава Јанковића.

УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ИЗ ХРВАТСКЕ
ПОСЈЕТИЛО АПАТИН, ПРИГРЕВИЦУ...

24. 7. 2016. Удружење пензионера из Хрватске Београд

је наставило са путовањима под мотом: “Упознај Србију
да би је више волио”. Овај пут су обишли подручје града
Апатина. У Пригревици пензионери су посјетили библиотеку, коју су мјештани изградили као споменик погинулим борцима у Другом свјетском рату. Аутори монографије о личким селима (Дивосело, Читлук и Орнице у времену
и трајању и Голубић оаза у Книнској крајини) који су уједно и чланову Удружења пензионера овом приликом даровали су библиотеци вриједну књигу. Посјета Апатину не би
била комплетна без обиласка Бање Јунаковић у којој је госте примио предсједник Скупштине општине Апатин Милан
Шкрбић. Он је уједно и предсједник Удружења Никола Тесла
које његује традицију и обичаје Личана. Овом приликом договорена је сарадња ова два удружења.
Ј. КАБЛАР

ПЕТРОВДАНСКО САБОРОВАЊЕ У
СЕЛУ ЛУЖАНИ КОД САНСКОГ МОСТА

22. 7. 2016. По десети пут у подргрмечком селу Лужани оку-

пили су се његови некадашњи житељи, њихови потомци и
бројни пријатељи. Опет је у Лужанима дисало преко 200 "душа" као што је то било пре 1995. године и прогона српског
живља са својих вишевековних огњишта.
Ово мало село у долини Сане одувек се издвајало слогом својих житеља, заједништвом и јединством. За ово саборовање
Лужанчани су отишли и корак даље промовишући монографију села какву немају ни многи градови. На тај начин подигли су споменик и селу и свим његовим житељима за сва
времена. Књига исписана на 520 страна садржи историјске
податке о настанку села, његовом развоју, географски и етнолошки приказ села, биографски део у коме су подаци за
све његове житеље уназад 200 година и, оно што највише
интересује све његове житеље, порекло сваке од лужанских
породица са родословом. Публикација садржи преко 700 фотографија и представља својеврсан лужански фото албум.
Монографију је приредила Душанка Марковић рођ. Миланко, рођена Лужанчанка, која, ни након 32 године школовања
и рада у Новом Саду, није заборавила своје корене. Књигу је
насловила „Лужани код Санског Моста – прецима и потомцима“ и, како сама каже, књига треба да буде почаст прецима, а наук и путоказ потомцима. Поред ауторке о књизи
су говорили проф. др Владимир Лукић, један од рецензената, и Остоја Шобот, Лужанчанин и члан Уређивачког одбора.
Домаћини су, као и у свих претходних девет састајања, били Нена и Раде Кондић који су се вратили на своју очевину и баве се баштованством, држањем пластеника, и пчеларством. Мора се истаћи да је најзаслужнија особа што је
догађај беспрекорно организован Дујо Миланко, директор
Комуналног предузећа у Приједору, који не крије свој понос
што потиче из овог места. У музичком делу учествовали су
Д. СРДИЋ
група Јандрино јато и хармоникаш Бобан.

а трећем километру
магистралног пута од
центра Бихаћа према
Плитвичким језерима и Карловцу, у Гаравицама је 6. августа одржан традиционални
помен Србима, Јеврејима и
Ромима Бихаћа и Бихаћког
краја, страдалим током јуна,
јула и августа 1941. године.
Организатор овог помена, поводом 75 година страшног злочина, је Одбор Гаравице 1941. Завичајног удружења Уна из Бањалуке. Ово
традиционално обиљежавање симболично је везано за
завршетак такозваног „Великог покоља”, и увијек се организује у прву суботу након
Илијиног дана.
Гаравице су простор западно и сјеверно-западно од
центра Бихаћа. Тамо су се до
маја 1941. г. налазили природни канали и јаруге речице
Клокот, притоке Уне, ливаде
и шумарци. Тај крај био је у
власништву породица добровољаца из Првог свјетског рата, али је одлукама НДХ, одузет без права накнаде и испражњен. Током јуна, а посебно јула и почетка августа, усташке власти предвођене Великим жупаном жупе Крбава и Псат у саставу
Независне Државе Хрватске,
Љубомиром Кватерником и
канале и јаруге напунили су
лешевима становника: Бихаћа, Босанске Крупе, Босанског Петровца, Цазина, Велике Кладуше, али и личких
мјеста: Доњег Лапца, Плитвица, Коренице и Слуња.
Убијени становници Бихаћа и околине били су углавном Срби. Прије рата у овом
граду живјело је око 160 Јевреја и симболичан број Рома. Већина жртава је довођена у затвор у бихаћку Кулу, на превару уз објашњење
да ће ићи на рад у Њемачку. Ту су пребијани и мучени, а затим ноћу камионима
одвожени на стратишта, којих је на подручју Гаравица
и околине Бихаћа било чак
четрдесетак. Мртви и полуживи људи су бацани у ријеку, канале, природна удубљења, ископане ровове, затрпавани земљом, кречом и
речним наносима. Осим Гаравица, вођени су и на друге локације, шуму Осоје код
Врсте, Микуљанове штале,
Уљевите баре, Делића јаму,
Међудражје, Рисовачку ја-

» Споменик из

кога се не
види ко је џелат,
а ко жртва:
Рад Богдана
Богдановића по
мјери "братсва
и јединства"

СПОМЕНИК САКРИО ИСТИНУ О 12.000 ПОБИЈЕНИХ СРБА

» Бошко Стојисављевић
и владика Атанасије

му, Привор код села Винца,
Мало Заложје, Бабину греду, Јанкову њиву у Хргару,
Рипачке Забарице и Чаир,
двослап у Лохову, баре у Рајновцима, Жегар, Приточку
цркву, куће Бубала.
Тачан број настрадалих
није утврђен, а независни
британски извори помињу 14.500 убијених цивила.
Усташки документ, нађен
новембра 1942. за вријеме
Бихаћке републике, помиње бројку 12.000–15.000 ликвидираних „грко-източњака”, што је тада био званичан и озакоњен назив за Србе
православне вјере у НДХ. Такозвани „Велики покољ” догодио се од 28. јула до 4. августа. Свакодневно је током
јула довођено око 400 људи
у Кулу, а потом ликвидирано на Гаравицама.
Програм обиљежавања
почео је парастосом који је
служио владика Атанасије (Ракита). Потом је своје
стихове рецитовао пјесник
Мирко Грубор, а присутнима су се обратили представник јеврејске вјерске заједнице др Ђорђе Микеш, пред-

У љето, 27. јула 1949. године (на годишњицу устанка), десно од
пута је постављен скроман споменик који је објашњавао шта се
ту догодило: „Народ среза и града Бихаћа подиже овај споменик,
као трајну успомену на 12.000 невиних, звјерски убијених Срба
од усташких злочинаца у времену јуна 1941. до септембра 1941.
г. Нека је слава и и трајна успомена палим жртвама.” Услиједиле
су године сукоба са Информбироом, Голи оток, партијске чистке
у СКЈ, а истина је полако сакривана у име „братства и јединства”.
Касније током шездесетих и седамдесетих година општина Бихаћ,
Гаравице на неких 22 хектара, уређује као спомен парк жртвама
фашистичког окупатора. Просторно и архитектонско решење
споменика, који је откривен 1981. г., израдио је чувени Богдан
Богдановић, али без икакве ознаке шта се ту тачно десило, ко су
жртве, а ко џелати.
Споменик из 1949. године је склоњен у двориште злогласне
бихаћке Куле, а 1986. године постављена је камена громада
вајара Владимира Херљевића посвећена „жртвама фашистичког
окупатора”. Опет парадокс, јер су први њемачки војници на овим
подручјима виђени тек јануара 1943. у Четвртој офанзиви.

ставник Ромске заједнице,
предсједник Одбора Гаравице 1941. Небојша Куштриновић, предсједник Удружења
Уна Бошко Стојисављевић, а
епископ Атанасије је одржао
емотивну проповијед.
Међу присутним гостима
били су и високи званичници: савјетник предсједника
Републике Српске Пантелија
Ћургуз, помоћник министра
за борачко-инвалидску заштиту и заштиту цивилних
жртава рата Душко Милуновић, народни посланик проф.
др Крсто Јандрић и савјетник
члана Предсједништва БиХ
из Републике Српске др Младена Иванића, Велимир Са-

КУШТРИНОВИЋ: САЧУВАЈМО НАШУ СВЕТИЊУ
Предсједник Одбора Гаравице Небојша
Куштриновић рекао је да споменички
комплекс због небриге пропада и зараста у
шибље.
– До те мјере се не поштује све оно што
су наши преци тамо преживејели, да је
осим што је спомен-обиљжје разбацано,
оштећено и зарасло у шибље, на мјесту
страдања подигнута и бензинска пумпа, а од
прошле године оближњи мјештани почињу
да саде поврће усред комплекса. Што прије
морамо да се пробудимо и нашу светињу
сачувамо од заборава, са поруком да се
Гаравице никад ником више не догоде –
поручио је Куштриновић.

кан. Обећали су да ће власти
Републике Српске у будућности више пажње посвјетити овоме заборављеном мјесту страдања српског народа.
Завичајно удружење Уна,
на чијем челу су Бошко Стојисављевић и Небојша Куштриновић, годинама покушава да ово стратиште, трећи
по величини подземни град
Срба (послије Јасеновца и Јадовна), отргну од заборава.
Удружење Уна прикупља и
биљежи документа и свједочења о Гаравицама.
Током 2010. године Удружење је организовало Први
округли сто о Гаравицама у
Бањалуци са којег је објављен
Зборник свједочења и докумената на 300 страна. Циљ
Удружења је очување културе
сјећања на ово и слична стратишта, прављење списка свих
жртава, јасно обиљежавање
мјеста и догађаја који су се
ту одиграли, подизање споменика или капеле гдје би
се вршили вјерски обреди.
Помоћ организаторима
помена је пружило Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике
Српске, као и Град Бањалука, који је организовао бесплатан превоз аутобусом до
Гаравица, за потомке страдалих.
ВЛАДИМИР БУРСАЋ

НАЈЉЕПШЕ СЕЛО У ЛИЦИ ОВОГОДИШЊА ЛИТУРГИЈА У ХРАМУ СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ У БИЛА ЈЕ ПОСЕБНА

Илијиним крштењем Крбавица прославила славу
К
рбавица је најљепше село у Лици,
тако бар кажу они који су одрасли
у њему. Са свих страна окружена је брдима која су дјелимично покривена шумом. У подножју Вељуна извире чиста
вода која је одлична за пиће, наставља
свој пут у виду потока и нестаје у понорима.
Ово село које је некада имало више
од хиљаду становника, данас је готово
пусто, са неколицином сталних, углавном старијих, становника.
У Крбавици се налази српска православна црква посвећена Св. пророку
Илији. Црква је зидана каменом и покривена лименим кровом. За вријеме
Другог свјетског рата страдала је и никад није потпуно обновљена. Сваке године вјерници учествују у њеној обно-

ви и онолико колико могу дају прилоге
од срца, свјесни да онај ко даје цркви –
Богу позајмљује, а он ником не остаје
дужан. Ово је била прилика да се наја-

ви ускоро значајнија обнова цркве, нека средства су већ скупљена.
Овогодишњи Илиндан свечано је
прослављен Светом Литургијом, коју
је служио протонамјесник Никола Малобабић. У Крбавици, у којој годинама
није рођено ни једно дијете, јединствен
духовни догађај било је крштење малог
Илије, који је тек напунио годину дана.
Он не живи у Крбавици. Његови родитељи су као дјеца отишли из Лике у августу 1995. године, али је никада нису
заборавили и увијек јој се радо враћају.
У овај крај долази се са разних страна свијета: Србије, Шведске, Њемачке,
па чак и из Америке. Све их веже љубав према малом личком селу, јер само у Крбавици могу бити потпуно своМЛАДЕН ЗАКЛАН
ји.
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ТАМАРА ЋИРИЋ, АУТОРКА КЊИГЕ КОНЦЕНТРАЦИОНИ ЛОГОР МАУТХАУЗЕН – ПОВРАТАК НЕПОЖЕЉАН

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА
УДРУЖЕЊА НОВО ОГЊИШТЕ – БАРАЈЕВО

И

» Љубан Богојевић, Маријана Борковић и Бранко Грчић

Да ли треба се срамимо имена
наших жртава у Маутхаузену?

сторијске чињенице говоре да је у Маутхаузену у Другом свјетском
рату било заточено 7.000 Срба,
од којих је страдало око 4.000.
Та бројка је још неповољнија
када говоримо о Првом свјетском рату, у коме је према званичним подацима умрло 8.000
Срба. Ријеч је о напредној интелигенцији, која је одабирана
од стране тадашњих аустроугарских власти, као потенцијални носилац бунта против тадашње снажне царевине, војним ратним заробљеницима
и сељацима.
Тамара Ћирић, један је од
аутора књиге Концентрацииони логор Маутхаузен –повратак непожељан, тврди да је тај
број неупоредиво већи, јер по
писаним документима за само
након неколико мјесеци у логору је умрло 7.200 Срба. Према њеним ријечима „немогуће
је да је у преостале три године
умрло само 800 наших људи”.
У разговору за Српско коло
Тамара открива да није ни сањала да ће је радозналост око
судбине њеног дједа логораша,
који је из Срема завршио у злогласном логору, одвести у озбиљан истраживачки подухват и
писање књиге.
– На интернету сам отркила да постоји удружење и упознала се са преживјелим логорашем, који ме је упутио на
литературу о Маутхаузену. На
моју молбу да ми прича о логору његов одговор био је кратак: „Док не одеш у Маутхаузен, нећеш имати представу.”
z
Када сте први пут пошли у Маутхаузен?
– У мају 2011. године први
пут сам путовала и то је на мене оставило толико јак утисак
да сам ријешила нешто урадити по том питању.
z
Шта је било оно што је оставило највећи утисак на Вас?
– Стекла сам утисак да се
стидимо наше историје, па самим тим и наших предака и нашег антифашизма. У поређењу
са Шпанцима, Италијанима и
Француизима дјелујемо веома стидљиво, да не кажем незахвално, немарно...
z
Шта је заправо Маутхаузен?
– Људи обично мисле то је
један логор. То је заправо систем логора дуж цијеле Аустрије. Обилазећи сва та мјеста пун
доживљај су ми предочили преживјели логораши Љубомир
Зечевић (са којим сам касније
и написала књигу) Никола Јовановић и Душан Стојиљковић
z
Шта сте сазнали на лицу мјеста?
– Људи овај логор углавном везују за Други свјетски
рат. Међутим, Маутхаузен је
био логор за Србе у Првом
свјетском рату. У њему је било 30.000 Срба, док је у оближњем Ашаху било заробљено
25.000 наших људи. Маутхаузен је основан je као српски
заробљенички логор, с тим
што је у њему било и Италијана, касније је било нешто Руса и других, али наш национални интерес требало би да
буде очување сјећања на српске страдалнике. Не могу се
отети утиску да смо их потпуно запоставили.
z
Зар не постоји неко спомен-обиљежје
на српске жртве у Маутхаузену?
– Српски покојници имају пет камених громада на којима пише: „Овдје лежи 8.000
Срба.” На другој страни сваки

Италијан има свој крст од нерђајућег челика, име, презиме.
z
Постоје ли поуздани извори са списковима наших жртвава?
– Постојала је књига која је
стајала у капели у Маутхаузену, а сада је, мислим, у Заводу
за заштиту споменика. Они су
је преузели да би направили
препис и сачували је од пропадања. Најпрецизнији подаци за
Маутхаузен и Ашах су они који
говоре о војним заробљеницима, док за цивиле имамо само
оквирне податке. Дакле, немамо поименичан списак цивила.
z
Како да утврдимо тачан број жртава?
– Тешко. Арчибалд Рајс и др
Славка Михајловић оквирно су
говорили о цифри за Маутхаузен 30.000, с тим што не знамо
колико је било војника, а колико цивила. Не знамо колико је
било радних команди, које су
све послове обављали.
z
Колико је број српских жртава у Маутхаузену у Првом свјетском рату?
– Званичну цифру од 8.000
преминулих у књизи оспоравамо на основу других података
и тврдимо да је бар око 16.000
Срба преминуло у логору.
z
Како сте извели такву рачуницу?
– Од 30.000 заточених Срба,
а подсјетимо да су први доведени 22. октобра 1914. већ у јулу налазимо званичан податак
да је у првих 8-9 мјесеци умрло 7.200 Срба. Дакле, ако знамо да су били заточени све до
1918. године, немогуће је да је
за наредне три године умрло
само 800 људи. Апсолутно тај
податак не може бити тачан,
једноставно тај период није довољно истражен.
z
Постоје ли релевантни извори у Србији?
– Морам признати што се
тиче тих поименичних спискова да смо се бавили првенствено Другим свјетским ратом. Мислим да би се највише
података за Први свјетски рат
могло наћи у Архиву Србије и
Војном Архиву, које искрено
нисам ни дотакла.
z
Којим изворима сте се руководили?
– Од домаћих извора највише је кориштена Архива Града
Београда. Аустријанци су нам
изашли у сусрет и од њих смо
добили четири списка из Меморијала Маутхаузен и из Музеја Ебензе. Љубомир и ја смо
радили спискове по транспортима, међутим ту се појављују
велики проблеми, јер разлике у списковима варирају и до
80 људи по транспорту. Имате
примјере да појединих имена
нема у изворима у Србији да су
кренули у Аустрију, а онда вам
се појављују њихова имена у
аустријским списковима. Било је и обрнутих случајева да су неки људи кренули са Бањице, али никад нису стигли до Аустрије. Немогуће је да за
пар дана умре толики

УДРУЖЕЊЕ БИВШИХ ЗАТОЧЕНИКА КЛ МАУТХАУЗЕН
Удружење бивших заточеника КЛ Маутхаузен правни је насљедник
Секције заточеника овог логора, која је формирана 1954. у Субнору.
Првих година по повратку из логора постојала су редовна окупљања,
повремени излети и други видови дружења. Први предсједник
Секције био је Апостол Пршендић. Почетком седме деценије прошлог
вијека Секција проширује поље рада, успоставља контакте са сродном
организацијом у: Словенији, Чешкој, Аустрији, Италији и Француској.
Веома је била успејшна сарадња са МКМ. Наши представници у
Комитету били су: Миодраг Милић (1963–1982), Сима Беговић (1982–
1988), Драгомир Петровић – Гема (1988–1989), Љубомир Зечевић
(1988–2014.), Тамара Ћирић (2014– ).

број људи. Јасно је да су подаци у великој мјери непрецизни.
z
Колико је могуће након толико времена средити меморијску грађу?
– Арчибалд Рајс је покушао
да нас научи шта је меморијска
грађа, али нисмо научили за
100 година колико је она битна. У књизи смо све што нам је
било доступно од података искористили и представили смо
доста оригиналних докумената. Консултовала сам и мемоарску грађу зато што ми она
служи као допуна. За нека од
лица која су била на списковима заведена као нестала или
побјегла, на основу мемоарске грађе утврдила сам да су
страдала у бомбардовању. Наиме, када су западни савезници бомбардовали логор, људи
су гинули. Нацисти никад нису нашли њихова тијела и они
су их уписали као нестале. Трагови о њима остали су само захваљујући сјећањима преживјелих логораша.
z
Историчари тврде да су сјећања најчешће најнепоуданији подаци?
– Рецензију монографије

ПЕТОРО ПРЕЖИВЈЕЛИХ
– Колико је мени познато
данас у Србији имамо
још 5 преживјелих
логораша Маутхаузена:
Љубомир Зечевић, Душан
Стојиљковић, Момир
Филиповић, Владимир
Јовановић из Ниша и
Мирјана Ђорђевић из
Краљева. Мирјана никад ни
са ким није хтјела да прича
о логору у који је са девет
година отишла са својом
мајком – каже Тамара Ћирић.

ОЗБИЉАН ПОСАО КОЈИ СЕ НЕ МОЖЕ РАДИТИ КАО ХОБИ
– Не можете да радите тако озбиљну ствар а да то буде хоби и
да радите само из ентузијазма. Вољела бих да наставим даље
истраживање, али... Ја сам незапослени специјални педагог,
породични савјетник и управо завршавам за психотерапеута.
Нисам у могућности да сама финансирам истраживања којима
држава треба да се озбиљно позабави. Прошле године књигу је
финансирало наше ресорно министарство (Министарство рада,
запошљавања и соц. политике – Сектор за борачко-инвалидску
заштиту), мада је било и идеја да читав пројекат финансирају
Аустријанци. Одштампали смо 500 комада књиге, чији је обим 650
страница. Мислим да је књига добра база за даља истраживања.

радили су др Милан Кољанин
и др Венцеслав Глишић и они
су позитивно оцијенили књигу.
Један италијански историчар,
који зна наш језик, био је међу
првим читаоцима у Народној
библиотеци и такође је позитивно оцјенио књигу, а нарочито биографије које су углавном
темељене на мемоарској грађи.
Важно је истаћи да жртве Маутхаузена нису бројке, идеја је
да се у што већој мјери персонализују. У свједочењима преживјелих било је и исказа који
се не поклапају са историјским
чињеницама, па смо такве дијелове изоставили, али доживљаји из перспективе преживјелих имају специфичну тежину.
z
Како су селектовани логораши?
– Са ове тачке гледишта,
кад се осврнем на тај период,
љути ме што су се Јевреји инсистирају на Аушвицу а Срби на
Јасеновцу. Истина је да су Срби
из НДХ таоци, похапшени, па
доведени у логор на Сајмишту.
Они који су били способни за
рад одведени су у Маутхаузен
и друге логоре. Они који нису
били способни за рад враћени
су у Јасеновац или су убијани
на Сајмишту. У Маутхаузен су
одлазили људи у најпродуктивнијим годинама, између 16 и
50 године. Одвођене су цијеле
породице. Смртност у Маутхазену је 56%, што уопште није
мала бројка. Логораши су радили на тешким пословима,
углавном у војној индустрији у
подземним халама. Копали су
Алпе, гранитне стијене, радили
у каменоломима... Суштински
били су до уништења сурово
експлоатисани за потребе њемачке привреде нацистичке
ратне индустрије.
z
Зашто у наслову истичете поруку:
повратак непожељан?
– Нису били пожељни, били су прогањани. За њих је отежавајућа околност што су ту
били заједно. Дијелећи исту
судбину међу логорашима није било подјела на партизане,
комунисте или четнике Драже
Михаиловића. Они су у логору
превазилазили идеолошке разлике и међу њима је завладала солидарност. Разговарајући
са једним од преживјелих, Душаном Стојиљковићем, који је
касније завршио и на Голом
отоку, схватила сам да је то била сабирна база комунистичке
елите. Ријеч је била о људима
који су интелектуално предњачили, а чије су биографије суштински биле беспријекорно
чисте. Поменути Душан Стојиљковић никад није могао да
нађе запослење, а рехабилитован је тек 2010. Коаутор књиге
Љубомир Зечевић био је избачен из партије. Могли бисмо
тако редом набрајати, али јасно је да су преживјели логораши имали јако лош третман.
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

19.8.2016.Удружење избјеглих, прогнаних и досељених грађана

Ново огњиште – Барајево (чланица Коалиције удружења
избјеглица) одржало своју ванредну изборну Скупштину у
просторијама Културног центра у Барајеву. Скупштином је
предсједавала Маријана Борковић, досадашњи предсједник
Управног одбора. Она је на самом почетку засиједања изнијела
разлог сазивања ванредне изборне сједнице, а односи се на
њену немогућност даљњег обављања дужности предсједника
из здравствених разлога опаке болести, са којом се храбро
бори. Сви присутни делегати и гости са дубоким сажаљењем
прихватили су крајње оправдан разлог оставке Маријане
Борковић и једногласно изабрали за предсједника Скупштине
Удружења Бранка Грчића, а за предсједника Управног одбора
Јову Добријевића. Скупштина је изабрала Управни одбор од
11чланова и Надзорни одбор од 3 члана. Усвојен је Извјештај
о раду Удружења, финанцијски извјештај. У име Удружења
додијељене су и захвалнице за успјешну сарадњу, разумјевање
и допринос заслужним организацијама и појединцима, међу
којима је и Маријана као досадашњи успјешни предсједник
удружења. Међу гостима су били присутни: у име Коалиције
Предсједник Миле Шапић; члан Главног одбора Коалиције
Драган Дивјак; предсједник Завичајног удружења Банијаца из
Београда Мирослав Ковјанић; члан Управног одбора Удружења
Граховљана – Београд Борко Вукобратовић. Сви гости су се
обратили присутнима са жељом и надом да са нама заједно,још
дуго у нашим активностима буде и Маријана.

ОДРЖАНА СКУПШТИНА
УДРУЖЕЊА 3. КРАЈИШКЕ БРИГАДЕ

» Генерал Мићо Грубор и Драган Дивјак
20. 8. 2016.У просторијама Субнора одржана је Скупшти-

на Удружења бораца, потомака и поштовалаца НОР-а,
3. Крајишке бригаде, која je формирана 22.августа 1942.
године у селу Каменици (код Дрвара). На самом почетку
интонирана је химна Субнора По шумама и горама..., а
затим су присутни минутом шутње одали почаст погинулим
и умрлим припадницима бригаде. Поред чланова Скупштине
удружења, били су присутни гости и то: замјеник предсједника
Субнора Србије генерал Видосав Ковачевић; потпредсједник
Субнора-а генерал Бранислав Поповић; потпредсједник
Градског одбора Субнора Београд генерал Вадимир Брдар;
ратни генерал Новак Ђукић; предсједник Удружења бораца
6. Личке пролетерске дивизије генерал Андрија Рашета;
делегација Субнора општине Младеновац на челу са
почасним предсједником Миодрагом Гајићем Гајом и др.
Скупштином је предсједавао резервни капетан Драган
Дивјак, а извјештај о раду за прошлу годину поднио је генерал
у пензији Мићо Грубор. У свом излагању нагласио је да су
планирани задаци успјешно реализовани, имајући у виду
материјално и кадровско стање са којим се располагало.
На иницијативу осталих секција крајишких бригада
Скупштина је донијела одлуку и статутарне промјене око
назива удружења како би све бригаде буду у једном удружењу
под називом: Удружење бораца, потомака и поштовалаца
НОР-а крајишких бригада Београд. У свечаном дијелу рада
Скупштине ратни генерал Мићо Грубор говорио је о ратном
путу 3. Крајишке пролетерске бригаде.

ПОЧЕЛА ОБНОВА ХРАМА РОЂЕЊА
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ГЛИНИ
Благословом његовог преосвештенства епископа
горњокарловачког господина Герасима почела је обнова
Храма Рођења пресвете Богородице у Глини.
Храм у Глини изграђен је 1963.г. прилозима браће Срба
расељених по Америци и Канади. С обзиром да је стара глинска
црква послије страшног покоља православног народа (преко
1.560 људи је поклано у њој) срушена од усташа 1941. г., глински православни народ није имао гдје да се молитвено окупља
јер тадашња власт није дала дозволу за изградњу нове цркве.
Тек двадесет година послије рушења старе цркве добијена је
дозвола за градњу нове која је прилозима нашег народа из Глине
и дијаспоре врло брзо изграђена. Нажалост, августа мјесеца
1995. г. нова црква је минирана и том приликом је претрпјела
знатна оштећења. Дио цркве је обновљен крајем 2003. г. ( торањ
и купола), а наставак радова на комплетној обнови почео је ових
дана. Планира се измјена кровишта храма као и комплетна
обнова унутрашњости. Надамо се да ћемо молитвама пресвете
Мајке Божије коме је храм и посвећен завршити обнову до
празника Рођења пресвете Богородице, који је уједно и слава
ПРОТОЈЕРЕЈ СЛОБОДАН ДРАКУЛИЋ
храма.

18 АКТИВНОСТИ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА
ХАПШЕЊЕ МЛАДЕНА ГРАОВЦA НАСТАВАК
ПОЛИТИКЕ ЗАСТРАШИВАЊА СРБА
4. 8. 2016. Предсједник Са-

везa Срба из региона Миодраг Линта оцјењује да
хапшење бившег припадника крајишке полиције Граовaц Младена (52),
према потјерници Интерпола коју је за њим расписала Хрватска, представља наставак дугогодишње хрватске политике застрашивања Срба. Хрватска од завршетка рата константним хапшењима Срба настоји да оправда бесмислену тезу да су Срби
агресори и злочинци а Хрвати жртве који су водили ослободилачки рат. Крајњи циљ јесте спријечити масовнији повратак протјераних Срба својим кућама и одвратити их од
борбе за своја отета имовинска бројна друга права. Младену Граховцу одређен је једномјесечни притвор под сумњном
да је 1992. године тобоже малтетирао један хрватски брачни
пар, иако за то не постоје конкретни докази.
Линта наводи да је Младен Граовац родом из села Смилчић код Бенковаца. Он је прије хапшења посјетио свој завичај 7-8 пута и није имао никаквих проблема са полицијом.
У Србији му живи суруга и деветнаестогодишња кћи. Залослен је као возач, па је често путовао ван Србије без било
кавких непријатности. Важно је нагласити да није био на
хрватском списку осумњичених, оптужених и осуђених лица којег је хрватско тужилаштво доставило српској страни
2013. године. Дакле, јасно је као дан да није никаква гаранција да крајишки Србин неће бити ухапшен ако га нема на
некаквом хрватском списку.

ЈОВАНОВИЋУ, КАКО ТЕ НИЈЕ СРАМОТА ДА СЕ
ХВАЛИШ УЧЕШЋЕМ У ЗЛОЧИНАЧКОЈ ВОЈСЦИ
29. 8. 2016. Предсједник

Савеза Срба из регионаМиодраг Линта оцјењује
као срамну одлуку члана
Социјалдемократске партије Хрватске Жељка Јовановића, иначе српске
националности, да јавно
подржи свог предсједника странке Зорана Милановића, који је у говору са представницима хрватских ветерана Србе уврједљиво назвао шаком јада и рекао да га
није брига за фашистички поздрав „За дом спремни”, под
којим је убијено стотине хиљада Срба. Поред тога, Јовановић се бесрамно хвалио да је хрватски ветеран и да је био
посланик у Хрватском сабору 1990. године, када се тобоже
стварала слободна Хрватска. Посебно је срамна изјава Јовановића да су на власти у Србији етнотрговци који Србе у
Хрватској користе за разноразна поткусуривања и њихове
унутарстранчке интересе. Премијер Вучић и предсједник
Николић се од доласка на власт 2012. године активно залажу за мир, стабилност и помирење у региону али немају саговорника на хрватској страни за наведену политику.
Линта пита Жељка Јовановића како га није срамота да се хвали својим учешћем у Хрватској војсци која је починила бројне
злочине према припадницима његовог народа у низу хрватских градова, као и током и послије злочиначких војно-полицијских акција. Хрватска војска је имала кључну улогу о остварењу Туђманове злочиначке политике чији је циљ био Хрватска
без или са што мање Срба. Нажалост, многи хрватски војници
и полицајци још увијек нису одговарали за страшне злочине
над српским циливима и заробљеницима о чему Жељко Јовановић ћути. Такође, Жељко Јовановић, док је био хрватски
министар науке, образовања и спорта, није ништа учинио да
се из образовног програма повуку уџбеници у којима се велича улога усташа, поричу злочини над Србима и уништавање
њихове имовине а Србија, која је тобоже водила великосрпску
политику, представља као нацистичка Њемачка. Јасно је као
дан да шовинсти и лажном антифашисти Милановићу, који је
као премијер Хрватске водиo хадезеовску политику цементирања етничког чишћења Срба, требају тзв. подобни Срби да
би показао међународној заједници да је Хрватска тобоже демократска држава, као и да преко њих добије гласове преосталих Срба на изборима.

MИЛАНОВИЋ СМАТРА ДА ЈЕ ВРИЈЕЂАЊЕ
СРБА ДОБИТНА СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗБОРЕ
31. 8. 2016. Предсједник Савеза Срба из региона оцјењује као

примитивну и биједну изјаву лидера СДП-а и бившег премијера Хрватске Зорана Милановића да тобоже није вређао српски народ, већ да се ругао предсједнику Владе Србије Александру Вучићу називајући га силником. Јасно је као дан да је
он дубоко увриједио српски народ називајући га шаком јада и
да никакве јефтине форе не могу да прикрију наведену чињеницу. Посебно је опасна претећа изјава Милановића да српски народ у Хрватској пати због тобожњих емисара и хушкача
у београдској чаршији. Ово је још један доказ да је у Хрватској
и даље доминатно мишљење да су Срби реметилачки фактор и да је оправдано да су некажњено убијани, протјеривани,
дискриминисани, вријеђани и нападани са јасном поруком да
нису добродошли. Очигледно је Милановић добро процијенио
да му честе изјаве које се односе на вријеђање и омаловажавање Срба и Србије, као и истицање дједе који је био у усташама, могу бити добитна комбинација на септембарским изборима за Хрватски сабор.
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ОТВОРЕНО ПИСМО МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ХРВАТСКЕ ВЛАХИ ОРЕПИЋУ

ХРВАТСКА ЈЕ НЕЗАКОНИТО
ИЗБРИСАЛА 50.000 СРБА
П
оводом Ваше инциијативе да се ријеши проблем лажних пребивалишта желим да Вас подсјетим на дугогодишњу дискриминацију коју су чинили и
чине службеници Министарства унутрашњих послова у
полицијским управама према грађанима српске националности у вези пребивалишта. Према нашим подацима
у периоду од 1991. до краја
2015. године Министарство
унутрашњих послова Републике Хрватске је на незаконит начин избрисало из евиденције хрватског пребивалишта преко 50.000 Срба. У
питању нису била лажна пребивалишта, већ су Срби у највећој мјери били пријављени
на својим кућним адресама.
Проблем лажних пребивалишта се односи, прије свега,
на грађане хрватске националности који су пријавили
пребивалишта на кућама или
становима који нису у њиховом власништву или у власништву њихових родитеља.
Хрватски службеници су,
погрешном примјеном члана 13 старог Закона о пребивалишту и боравишту, који је био на снази од средине 1991. до краја 2012. године, избрисали велики број
грађана српске националности. Полицијске управе у жупанијама, односно полициј-

ске станице, позивајући се
на поменути законски члан
масовно су издавале рјешења о брисању Срба из евиденције на основу теренских
провјера својих службеника.
Провјере су, често, обављане
у вечерњим сатима и њоме
би на брзину било утврђено
да ли именовани пребивају
на наведеној адреси. Поред
тога, полиција је обилазила
грађане српске националности старије животне доби и
тражила од њих да поруче
својим синовима, кћеркама
или рођацима, који живе у
Србији или Републици Српској, да у року од десетак дана одјаве пребивалиште или
ће бити кажњени и брисани
из евиденције. Под изговором сређивања пописа бирача хрватски службеници су
дуги низ годинама незаконито брисали Србе из евиденције пребивалишта. Међутим,

у том периоду из евиденције
пребивалишта нису брисани
досељени Хрвати из Босне и
Херцеговине. Стари Закон о
пребивалишту и боравишту
није предвиђао могућност
одјаве пребивалишта лица,
без њиховог личног захтјева.
То су више пута јавно изјавили бивши министри полиције и управе Ранко Остојић и
Арсен Баук.
Хрватски службеници почели су од краја 2012. године,
када је ступио на снагу нови
Закон о пребивалишту, да врше притисак на Србе у полицијским управама и станицама у Хрватској и у конзулатима у Београду и Суботици
да сами одјављују пребивалишта и поништавају хрватске
личне карте или су чак сами, на незаконит начин, поништавали хрватске личне
карте у присуству Срба или
без њиховог присутва. Као
што Вам је добро познато,
нови хрватски закон о пребивалишту омогућава свим
грађанима право на двије
личне карте, под условом
да пријаве тзв. привремени
одлазак на 5 година или живе најмање три мјесеца годишње у Хрватској. Привремени одлазак на 5 година може
се пријавити на основу једног од шест разлога (обнова,
стамбено збрињавање, запослење, лијечење, школовање,

ТВ ДУЕЛ ПОКАЗАО ДА И МИЛАНОВИЋ И ПЛЕНКОВИЋ ВОДЕ АНТИСРПСКУ ПОЛИТКУ

За хрватске политичаре нема
разлике у односу према Србима

П

редсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта оцјењује да ТВ дуел лидера
двије највеће политичке странке у Хрватској, ХДЗ и СДП, Андреја Пленковића и Зорана Милановића, представља још један доказ да између њих нема суштинске разлике
када је ријеч о односу према Србији, ратном
злочинцу Фрањи Туђману и хрватским политичарима, војницма и полицајцима који су
одговорни за бројна убиства и мучења Срба.
И Пленковић и Милановић залажу се за политику условљавања Србије, између осталог,
због закона о универзалној надлежности који омогуђава да српски правосудни органи
суде свим злочинцима, без обзира на националну припадност и мјесто извршења злочина. Такође, обојица се слажу да је ратни
злочинац Фрањо Туђман, који је водио проусташку политику стварања Велике Хрватске, без или са што мање Срба, један од најважнијих личности у хрватској историји. Због
тога не чуди да Пленковић и Милановић јасно кажу да не желе ићи 27. јула у Срб на
обиљежавање устанка српског народа против масовних усташких покоља.
Линта сматра да је избјегавање Пленковића и Милановића да се јасно одреде пре-

ма усташком поздраву „За дом спремни” и
рехабилитацији усташтва у Хрватској један
од непобитних доказа да је хрватско друштво дубоко профашистичко и антисрпско.
То јасно говори да обојица хрватских лидера добро знају да недвосмисленом критиком усташке и антисрпске хистерије не би
могли рачунати да ће на септембарским изборима за Хрватски сабор добити подршку
већине хрватских бирача. Из наведенеог се
може извући логичан закључак да су већина
Хрвата усташе који мрзе све што је српско и
који геноцидну НДХ сматрају темељем данашње Хрватске.

Tакмичењe у пљувању Срба и Србије
П
редсједник Савеза Срба
из региона оцјењује да су
уврједљиве и безобразне изјаве лидера СДП-а и бившег
премијера Хрватске Зорана
Милановића на рачун српског народа, Србије и премијера Вучића апсулутно очекиване и не представљају никакво изнененађење. Зоран
Милановић с једне и Андреј
Пленковић и остали лидери хрватске деснице с друге
стране добро знају да већи-

на Хрвата гаји мржњу и нетрпељивост према свему што је
српско и сматрају Србе агресорима и злочинцима. Такође, Милановић, Пленковић и
остали хрватски политичари
добро знају да, према истаживању Инситута друштвених наука у Загребу, 71%
ученика завршних средњих
школа имају позитивно мишљење о геноцидној НДХ и
поглавнику Анти Павелићу.
Због тога се у предизборној

кампањи такмиче ко ће више
пљувати по Србима, Србији
и српском руководству да би
могли рачунати на побједу
на изборима. Поред тога, већина хрватских интелектуалаца, бискупа, свештеника и
других јавних личности сматрају да су Срби колективни
кривци за сукобе у 20. вијеку
и да због тога морају да прођу катарзу и суоче се са тобожњом великосрпском идеологијом.

издржавање). На тај начин
највећи дио прогнаних Срба
је спријечен да, поред српске
личне карте, задржи хрватску личну карту, због рјешавања имовинских и бројних
других проблема, што представља директно кршење Закона о пребивалишту.
Тражим од Вас да Влада
Републике Хрватске усвоји
Одлуку којом ће омогућити
свим грађанима српске националности, који су на незаконит начин избрисани из евиденције хрватског пребивалишта од 1991. године до данас,
да поново пријаве пребивалиште на својој кућној адреси,
изваде хрватске личне карте
и пријаве привремени одлазак на 5 година. То би значило да и прогнани Срби имају
право да, у складу са Законом
о пребивалишту, пријаве привремени одлазак изван Републике Хрватске на пет година
и на тај начин задрже хрватску
личну карту, као што то право масовно користе грађани
хрватске националности који
живе у иностранству. У хрватском Закону о пребивалишту
нигдје не пише да посједовање
српске личне карте спречава
прогнане Србе да пријаве привремени одлазак изван Републике Хрватске на 5 година..
С поштовањем,
ПРЕДСЈЕДНИК САВЕЗА СРБА

ИЗ РЕГИОНА МИОДРАГ ЛИНТА

ХАПШЕЊЕ НОВИЦЕ
БЕРБЕРА ДОКАЗ
АНТИСРПСКЕ
ПОЛИТИКЕ
Предсједник Савезa Срба из региона Миодраг Линта оцјењује да хапшење Бербер Новице
представља још један доказ да
Хрватска наставља у континуитету од 1990. године и да води
агресивну антисрпску политику. Бербер је крајишки Србин,
родом из села Перушић код
Бенковца, којег је, по хрватској
потјерници, средином августа
ухапсила бјелоруска полиција
приликом уласка из Русије у Бјелорусију. Жупанисјко тужилаштво у Задру је Бербера и још
15 лица, сви са Бенковачког подручја, оптужило да су тобоже с
циљем освајања територија Хрватске, протјеривања хрватског
становништва, стварања РСК и
њеног припајања Србији починили више кривичних дјела против човјечности и међународног
хуманитарног права.
Линта истиче да крајишки Срби
нису освајали никакву Хрватску,
него су се дигли на устанак против проусташке Туђманове власти
чији је циљ био рушење Југославије и стварање етнички чисте хрватске државе без Срба, у складу
са програмом усташког поглавника Анте Павелића – трећину побити, трећину протјерати а трећину
покатоличити. Нажалост, велике силе су стале на страну оних
који су почетком деведесетих година службено рехабилитовали
фашизам и на тај начин отворено помогли Туђмановом режиму да оствари сан стварног идола Анте Павелића. У реализацији усташког програма током деведесетих година хрватске војне и
полицијске формације починиле
су страшне злочине над српским
становништвом.
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ПРЕДСJЕДНИК САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА ПОДРЖАВА ОДРЖАВАЊЕ РЕФЕРЕНДУМА

Народ Српске има право да
одлучује о Дану Републике
П
редсједник Савеза Срба из региона Миодраг
Линта сматра да народ
Републике Српске има право
да одржи референдум на коме ће одлучивати о Дану Републике. Све је почело 26. новембра 2015. године када је
Уставни суд БиХ гласовима
двоје судија Бошњака и троје
међународних судија тј. прегласавањем одлучио да 9. јануар прогласи неуставним за
обиљежавање Дана Републике Српске.
Тада је наложена измјена
Закона о празницима Републике Српске с намјером да
се оспори 9. јануар 1992. године када је Скупштина српског народа у БиХ прогласила Републику српског народа, из које је настала данашња Република Српска. Линта поздравља чињеницу да
су поводом наведене одлуке
Уставног суда БиХ, предсједници свих релевантних политичких партија из Републике Српске, представници институција власти Српске, као

ЛИЦЕМЈЕРНЕ ИЗЈАВЕ
МИРЕ КОВАЧА
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта оцјењује врхунским лицемјерјем изјаве министра спољних послова Хрватске у техничком мандату Мире
Ковача да Хрватска неће трпити
никакве провокације и застрашивања својих грађана какве спроводе власти у Србији и да ће увести противмјере због прогона хрватских ветерана. Добро је познато да је Хрватска у претходне
двије деценије водила политку
застрашивања протјераних Срба и српских повратника. То се
најбоље може видјети из чињенице да је на основу потјерница
ухапшено чак 158 Срба, од којих
велика већина нису учинили никаве злочине.
Линта позива хрватске званичнике да престану обмањивати
хрватски народ како ће Хрватска тобоже да натјера Србију да
укине спорни закон о процесуирању ратних злочина. Србија
је главни темељ стабилности у
региону и има, између осталог,
цивилизацијску обавезу да гони све ратне злочинце без обзира на националну и вјерску
припадност.

и представници Републике
Српске у институцијама власти на нивоу БиХ потписали
заједничку изјаву, свега три
дана након одлуке Уставног
суда БиХ.
У тој изјави се, између
осталог, тражи да Уставни
суд БиХ поништи Одлуку од
26. новембра прошле године,
као и да представници Републике Српске захтјевају од
Парламентарне скупштине

БиХ да у року од 120 дана
усвоји Закон о Уставном суду БиХ по којем исти неће
имати стране судије у свом
саставу.
Линта осуђује одлуку бошњачких политичких странака у Парламентарној
скупштини БиХ да блокирају усвајање Закона о Уставном суду БиХ, којим би биле
смијењене међународне судије. Из тога разлога Скуп-

штина Републике Српске донијела је одлуку о расписивању републичког референдума о Дану Републике. Једино право рјешење новонастале кризе јесте да Уставни суд
БиХ промијени своју одлуку
како не би био потребан референдум о Дану Републике Српске.
У случају да не дође до
промјене, референдум треба да буде одржан. Оно што
изазива тензије јесте чињеница да се у БиХ ниједно важно питање не може ријешити без интервеније странаца
и високих представника који
су често омогућавалаи прегласавње права и интереса
Српске и српског народа. Једино исправно рјешење које
ће обезбиједити мир и стабилност у БиХ јесте досљедно поштовање Дејтонског мировног споразума, према којем постоје три народа и два
ентитета, као и досљедно поштовање принципа који једнако вриједе за Србе, Бошњаке и Хрвате.

ОПАСНА РЕТОРИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦЕ ЋАМИЛА ДУРАКОВИЋА

Најава отцјепљења Сребренице
из РС је најобичнија провокациja

П

редсједник Савеза Срба из
региона Миодраг Линта
оцијенио је као провокацију најаву начелника општине Сребреница Ћамила Дураковића и других бошњачких политичара о могућем
организовању референдума
о оцјепљењу Сребренице из
Републике Српске.
Важно је нагласити да је
територија Републике Српске јединствена и неотуђива и међународним и домаћим правом. Такође, општина Сребреница, као ни било која друга општина, нема никакав правни основ,
нити овлаштења за доношење одлуке о издвајању из
уставно-правног поретка Републике Српске. Очигледно
да Ћамил Дураковић покушава, између осталог, да хомогенизује бошњачко бирачко тијело уочи предстојећих
локалних избора јер је свјестан да су му мале шансе да

остане на функцији начелника општине Сребреница.
Линта подсјећа да су над
српским становништвом сребреничког краја у двадесетом
вијеку у три наврата извршени стравични злочини, као
и на многим другим мјестима западно од Дрине. У Првом свјетском рату из сребреничког среза протјерано
је, исељено и побјегло више
хиљада српских породица,
а број Срба је смањен за више од 50%. У Другом свјет-

ском рату је, према процјенама, убијено најмање 6.000
Срба. Главну власт су имали
муслимани које, према рјечима предсједника Института за истраживање српских
страдања у 20. вијеку Миливоја Иванишевића, у једном НДХ документу усташка
власт хвали јер су сви способни мушкараци узели оружје
или као усташе или као домобрани или као припадници СС јединица.
О страдању Срба у НДХ
свједоче преостали споменици по српским селима. Страдање Срба у сребреничком
крају поново се десило током Отаџбинског рата 1992–
1995. године. Према рјечима Миливоја Иванишевића,
по именима учесника у покољима, пљачки и прогонима види се да све оно што су
почели преци 1914. године
наставили су потомци 1941.
и 1992. године.

СКАНДАЛОЗНА ИЗЈАВА ПОСЛАНИКА СТРАНКЕ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ

предуслова за економски развој западног Балкана.
Линта оцјењује да велики дио бошњачке елите живи у прошлости и не
може да прихвати неспорну чињеницу
да је званични Београд гарант Дејтонског мировног споразума по коме је
Република Српска међународно признати ентитет равноправан са другим
ентитетом и има право на специјалне
односе са Србијом.
Поред тога, велики дио бошњачке
елите и даље упорно инсистира на лажној и бесмисленој тези да се у Сребреници десио геноцид, као и да су Срби
злочинци и агресори а Бошњаци тобоже жртве који су водили ослободилачки
рат. Као један од доказа јесте и скандалозна изјава премијера Кантона Сарајево Елемдина Конаковића, који је најавио промјене у уџбеницима с циљем да

7. 8. 2016. Предсједник Савезa

Срба из региона Миодраг Линта изражава изненађење изјавом предсједника Српског народног вијећа Милорада Пуповца да ни бивши предсједник Хрватске Фрањо Туђман не би под
оваквим околностима отишао у
Книн на прославу 21. годишњице злочиначке акције Олуја. Милораду Пуповцу добро је познато да је Фрањо Туђман
ратни злочинац, који је свој живот посветио остварењу циља Анте Павелића, а то је протјеривање Срба и стварање
етнички чисте хрватске државе или са што мање Срба. За
Фрању Туђмана злогласна НДХ није била фашистичка и злочиначка творевина, већ израз историјских тежњи хрватског
народа за својом државом. Он је дозволио повратак усташа
из емиграције, исплату пензија усташама, увео усташке називе у хрватској војсци, а као средство плаћања усташку куну, толерисао је ратне злочине против Срба и дијелио ордења хрватским злочинцима. У пресуди против лидера Херцег-Босне, који су осуђени на 111 година затвора, јасно се
наводи да је Туђман стајао на челу удруженог злочиначког
подухвата, чији је циљ био етничко чишћење и стварање
Велике Хрватске.
Линта, такође, изражава изненађење изјавом Милорада Пуповца да су због начина на који је ове године прослављена Олуја осрамоћени сви они који су се борили за другачију
Хрватску. Поставља се питање који су то хрватски ветерани
који су се борили за другачију Хрватску? Борба за другачију
Хрватску значи осуду злочиначке акције Олуја и других злочиначких акција, гоњење и кажњавање хрватских ратних
злочинаца и свих оних који рехабилитују усташку идеологију и шире говор мржње, поштовање националних и људских
права Срба, престанак хапшења Срба на основу хрватских
потјерница, с циљем њиховог застрашивања и одвраћања
од повратка; ексхумација посмтрних остатака Срба са познатих гробних мјеста и економски развој крајишког подручја.
Нажалост, изузев малог броја часних појединаца огромна
већина хрватских ветерана слави Олују, не због чињенице
да је престао рат и успостављен мир, већ због протјеривања Срба са својих вјековних подручја. У Хрватској нема готово никаквих шанси да хрватско друштво у догледно вријеме започне процес деусташизације и детуђманизације. Један од доказа јесте да у Хрватској на стотине главних улица
и тргова, укључујући и аеродром у Загребу, носе називе по
доказаном ратном злочинцу Фрањи Туђману, као и да је изграђено на десетине споменика у његову част.

ГОВОР ГРАБАР КИТАРОВИЋ У КНИНУ ДОКАЗ
ДА ХРВАТСКА СЛАВИ ПРОТЈЕРИВАЊЕ СРБА
6. 8. 2016. Предсједник Са-

веза Срба из региона Миодраг Линта оцјењује да је
говор хрватске предсједнице на обиљежавању 21-годишњице хрватске злочиначке акције Олуја у Книну
још један доказ да је Хрватска држава која штити ратне злочинце, понижава српске жртве и слави протјеривање
Срба. Теза хрватске предсједнице да је „Олуја била политички оправдана, етички чиста, војнички бриљантно изведена
ослободилачка и часна побједа за правилан циљ” апсолутна је лаж. Добро је познато да су САД учествовале у обуци
хрватских војника и да су њихови авиони учествовали на
почетку хрватске акције Олуја. Без подршке САД Хрватска
никада не би спровела злочиначку акцију Олуја, која је представљала завршни чин етничког чишћења Срба и остварење једног дијела усташког програма. Једна од потврда да се
у Книну славило оставарење дијела усташког програма јесте и чиљеница да је је Хрватска радио-телевизија директно преносила концерт усташког пјевача Марка Перковића
Томпсона, познатог по усташком поздраву „За дом спремни” и пјесмама у којима слави клање Срба.

ЗАТРАЖИТИ ОД ХРВАТСКЕ ДА ПРЕСТАНЕ
ДА СЛАВИ ЗЛОЧИНАЧКУ АКЦИЈУ „ОЛУЈА“

Садик Ахметовић изазива сукобе
П
редсједник Савеза Срба из региона
Миодраг Линта оцјењује скандалозном изјаву посланика СДА у Представничком дому БиХ Садика Ахметовића да је премијер Александар Вучић
у Поточарима прошле године напао
сам себе јер је тобоже бошњачка маса
сама реаговала због ранијих Вучићевих
изјава о Резолуцији УН о Сребреници,
хапшењу Насера Орића у Швајцарској
и још много тога.
Наведена изјава је једна у низу провокативних изјава бошњачких политичара, вјерских лидера и интелектуалаца које су усмјерене на дестабилизацију региона и изазивање сукоба са српским народом.
Великом дијелу бошњачке елите
не одговора разумна и одговорна политика Владе Србије с циљем очувања мира и стабилности као кључног

ЧУДНЕ ИЗЈАВЕ МИЛОРАДА ПУПОВЦА

3. 8. 2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Лин-

бошњачка дјеца уче о страдању Бошњака у Сарајеву, геноциду у Сребреници и
српским злочинцима. Најављене промјене представљају класичан примјер
ширења мржње према Србима и стварање предуслова за нове сукобе. Истовремено Кантон Сарајево један је од 4
кантона у Федерацији БиХ у којима Срби нису конститутивни, чиме се директно крши Одлука о конститутивности
народа на територији цијеле БиХ, коју
је 2000. године донио тадашњи високи
представник Волфанг Петрич.

та апелује на међународну заједницу да затражи од Хрватске да престане да слави војно-полицијску акцију Олуја, да
казни починиоце бројних злочина против српског народа
деведесетих година, да нареди плаћање новчане одштете
породицама жртава, да ријеши питање несталих и да обезбиједи поштовање људских права права српским повратницима, као и стотинама хиљада протјераних Срба. Акција Олуја није била никаква ослободилачка акција, већ удружени злочиначки подухват, чији је главни циљ био протјеривање Срба са својих вјековних подручја. Током и послије
акције Олуја дошло је до масовног убиства Срба, пљачке и
паљења српске имовине и планског спречавања повратка
Срба доношењем дискриминаторских закона и насељавања Хрвата у српске куће и станове.
Линта истиче да 21 годину послије завршетка рата у Хрватској и БиХ не постоји искрена спремност хрватске стране да
се гоне налогодавци и починиоци злочина над Србима. То
потврђује чињеница да у претходних неколико година није било покретања истрага нити подизања оптужница од
стране хрватског правосуђа против припадника хрватске
војске и полиције у вези за ратним злочинима над Србима.

20 ЗАВИЧАЈ
СВЕЧАНО ОБИЉЕЖЕНО ФОРМИРАЊЕ
ЛИЧКИХ ПАРТИЗАНСКИХ БРИГАДА

СРПСКО КОЛО август 2016.

СЕОБЕ СРПСКОГ НАРОДА: 70 ГОДИНА ОД САВЕЗНЕ КОЛОНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ (9)

Колонисти умиру од
туберкулозе и алкохола
ПРЕНЕСЕНО ИЗ НОВОСТИ – БРОЈ 533

ПИШЕ: ЂОРЂЕ ЛИЧИНА

13. 8. 2016. У препуној сали Дома РВМИ Србије, у Београду

одржана је свечана сједница УО удружења, у проширеном
саставу, уз присуство великог броја чланова удружења и гостију. Повод одржавања сједнице је заједничко обиљежавање формирања партизанских одреда на подручју Лике,
Кордуна и Баније, као и обиљежавање 74. године од формирања личких бригада, од којих је 22. новембра 1942. године, формирана 6. Личка дивизија, а све то је, Удружење
бораца, потомака и поштовалаца НОР-а, 6. Личке пролетерске дивизије Никола Тесла и 35. Личке ударне дивизије, организовало и реализовало у оквиру реализације програма
Ослободилачки ратови Србије – НОР 1941/45 и 6. Личка дивизија, којег је финансијски подржао Секретаријат за социјалну заштиту градске управе Града Београда. Радом сједнице руководио је предсједник удружења, генерал у пензији, Андрија Рашета, који је дао ријеч уводничарима. Ненад
Абрамовић је говорио о Формирању ратних бригада у Р. Хрватској – Узроци и посљедице, др Владимир Пејак је гоборио
на тему Формирање и борбени пут Прве пролетерске бригаде
а др Ђорђе Станић је говорио о Формирању и борбеном путу
Друге и Треће пролетерске бригаде.
Као један од уводничара присутнима се обратио и Вељко
Жигић, који је говорио о штампаном приручнику: 6. Личка пролетерска дивизија Никола Тесла – Од партизанских
одреда, оружаног устанка до бригада, од Лике, преко Босне
и Црне Горе, до Сабџака и Србије.
Поздравне говоре одржали су и гости: Бора Ерцеговац, испред
СУБНОР-а Београда, Властимир Јевтић, испред Удружења
Југословена из Лајковца, Мила Ђорђић, испред жена бораца
НОР-а и други... Потом је услиједила додјела признања. Медаља борца, за допринос удружењу и за његовање традиције
НОР-а, додијељена је др Владимиру Пејаку, а захвалницу удружења добили су сви чланови првоборци и борци НОР-а (укупно 27) поводом обиљежавања 75. година од устанка народа Југославије у Другом свјетском рату. Као дио забавног програма
услиједило је казивање стихова пјесама др Рајка Срдића, као
и наступ женске пјевачке групе Банија и мушке пјевачке груВ. ЖИГИЋ
пе Ћиро Личка Калдрма – Дрвар.

ЉЕТНИ СУСРЕТИ У ЖЕГАРУ

О

штра зима, велике и
простране куће које је
без правог огрјева било готово немогуће загријати, лоша исхрана, недостатак
лијекова и као врхунац свега
разне болести, најчешће туберкулоза, као својеврсна пошаст окомили су се на колонисте већ прве године боравка
у Војводини. Првобитно одушевљење брзо је спласнуло –
Кордунаши, Личани и Банијци туговали су за својим брдима, изворском водом, бистрим
потоцима и ријекама, Далматинци за својим кршем, а Горани за густим и непрегледним шумама каквих у Војводини није било. И климатски
услови су за многе колонисте
постали велик проблем. Тешко су се прилагођавали на
високе љетне температуре и
повећану влагу у зраку. Разне
инфекције, желудачане и очне
болести, уз већ споменуту туберкулозу, одједном су почеле
косити старце и дјецу. Из података Антитуберкулозног диспанзера у Сомбору видљиво
је да се туберкулоза међу колонистима ширила галопирајућом брзином. Само у Бачком
Грачацу била је откривена код
чак 417 особа. На примјеру
пет насеља – Бачког Грачаца,
Кљајићева, Чонопље, Станишића и Риђице – највећа стопа морталитета забиљежена је
у Бачком Грачацу и то на годину 1947. (14%), у Кљајићеву на 1950. (11%), у Чонопљи
на 1947. (18%), у Станишићу
на 1948. (19%) и у Риђици на
1949. (19%). Умирало се и од
алкохолизма, који је најраширенији био међу Кордунашима и Личанима.

МУКЕ ПО ВОДИ

Од 2016. године Петровдан и слава ВСНМ Града Обровца, са
једне, и манифестација Сусрет у Жегару – Задња субота седмог
мјесеца, са друге стране, објединиле су се под покровитељством и у организацији Вијећа српске националне мањине
Града Обровца и Мјесног одбора Жегар. Манифестације које се дешавају усред шпица љетних одмора окупиле су око
2.000 људи, углавном Срба који су родом и поријеклом из
сјеверне Далмације, Буковице и Равних Котара. Овим скуповима редовно присутвују и локални Хрвати и никад није
био забиљежен ниједан инцидент.
Ове године слава ВСНМ Града Обровца Петровдан прослављен је пред више од 400 људи, а међу присутнима су били:
предсједник Вијећа српске националне мањине Града Обровца Симо Милић, предсједник Мјесног одбора Жегар Зоран Перић, предсједник Српског националног вијећа Милорад Пуповац, градоначелник Града Обровца др Анте Жупан и доградоначелник Града Обровца из редова српске националне мањине
Станко Мијић. У културно-умјетничком програму учествовали
су: КУД Жегар из Богатника, КУД Никола Тесла из Крагујевца,
пјевачка група Коријени, извођач етно пјесама Светлана Спајић.
У суботу 23. јула одржан је забавни програм уз новокомпоновану
крајишку пјесму (Миле Делија и Рајко Лалић, гост Емил Бота).
Највећи скуп одржан је задње суботе у јулу (30.7.) на традиционалној манифестацији која се одржала пету годину заредом
коју први пут од ове године организује ВСНМ Обровац и Мјесни
одбор Жегар. У спортском дијелу програма, којим је руководио
Петар Пејо Зелић, одржана су такмичења у боћању, фудбалу и
баскету. У фудбалу је побиједила екипа из Биљана Доњих, а пажњу публике привукла је ревијална устакмица петлића (дјеце
до 8 година). У боћању је побиједила екипа Секулићи–Чавлин.
Атракцију овог турнира представљала је екипа дјечака који су
допутовали из Руме, а организовао их је Раде Кљајић, родом
из Жегара. Турниру је присуствовао и предсједник Боћарског
савеза Војводине Слободан Веселиновић. У културно-умјетничком и забавном дијелу програма, за који је био задужен
Јован Шукара, учествовали су: КУД Жегар из Богатника, Давор Олуић из групе Момци Буковице, Миленко Крндија из груЈ. ШУКАРА
пе Прелџије и Јадранка Поповић.

Посебан је пак проблем
била питка вода. У Кљајићеву су, рецимо, колонисти затекли пет артешких бунара,
дубоких између 120 и 140 метара. У осталима – онима који нису били дубљи од петнаестак метара – вода није била добра за пиће. Чонопља је
имала само три бунара, а најтежи случај био је с Бачким
Грачацем; ту се налазио само
један бунар, дубок 136 метара, из којег се опскрбљивало
цијело село. Вода се превозила колицима у дрвеној буради. Средином 1953. године село је покушало ископати још
један бунар, али им покушај
није успио.
Услиједили су и проблеми друге природе. На примјер, суживот колониста и
домицилног становништва.
У својој студији Најновије насељавање Бачке колонистима
из Хрватске, која је 1960. године у издању Матице српске изишла у Новом Саду, др
Владимир Ђурић – на примјерима села Бачки Грачац,
Кљајићево, Чонопља, Станишић и Риђица – излаже податке о том односу, па каже:
„Однос између досељеника
и домородаца био је испрва нетрпељив. Досељеници
су гледали на домороце као
на богате сељаке, а себе су
сматрали заслужним за на-
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родну револуцију. Домороци су нерадо, критизерски
и с висине, гледали на нове
досељенике. Њихове поступке из првих дана називали су
дивљим, „шумским”. Умјесто
непосредне помоћи и повјерења, дошло је до обостраног
омаловажавања и грубог подвајања. Интересантно је поменути да је у насељима са
већим бројем домородачког
становништва процес прилагођавања у извјесном смислу
ишао теже. То је, без сумње,
посљедица дужег међусобног
трвења и отпора…”

РЕЗЕРВИСАО САМ ТРИ КУЋЕ…

Ђурић тако спомиње примјер Чонопље, гдје је првих
дана до изражаја дошла и национална нетрпељивост, која је каткад знала кулминирати и изгредима. Међутим,
с временом се суживот побољшавао и зближавао људе. Колонисти су се најприје „помирили” с Буњевцима,
а затим и с Мађарима. Почели су се склапати и мијешани бракови – по правилу
колонист је узимао жену из
домицилне куће. Ипак, дошљаци су најчешће склапали
бракове међу собом. Догађало се још нешто што је дотад
било прилично незамисливо
– распадале су се велике породичне задруге, а неки њихови чланови, посебно они
млађи, тражили су свој пут
у потпуном осамостаљивању. Исто тако, поступно су
попуштали традиционални
односи, губили се стари обичаји, опадао утицај религије… Једина ствар које се колонисти нису могли одрећи
била је она исконска жеља
за сталном међусобном повезаношћу. Тако су се у ис-

„

Пошто су у мањини
били насељеници
хрватске
народности, они су
добили предност у
бирању кућа
том селу групирали Банијци
с Банијцима, Личани с Личанима, Далматинци с Далматинцима, Кордунаши с Кордунашима… И мјесне комисије које су додјељивале куће
настојале су да много не нарушавају тај распоред, па су
у исте улице насељавале породице које су у старом крају
биле у сусједству или у родбинским односима.
Ђурићева студија говори,
уз остало, и о бројним сукобима у подјели кућа и земље:
„При диоби кућа дошло
је до првих унутрашњих размирица, које су негдје добиле карактер оштрих сукоба.

ЖИВОТ МИЈЕЊА ГОВОРЕ И НАВИКЕ
Колонисти су у Војводину донијели не само своју културу,
народне и религијске обичаје, навике и стил понашања, већ
и језик. Проучавању колонистичких говора – особито личког,
кордунског и банијског – добар дио свога живота посветио је
и професор књижевности Саво Владетић. У писму које ми је
упутио у септембру 2009. Владетић, на примјеру колониста с
Баније, каже: „Промјене у банијском језику вуковског типа
данас су заиста велике… Говор је постао мало језичко острво,
одсјечено од матице, а освјежење није донијела ни посљедња
избјегличка популација 1995. године. У социјалној стварности
генерације колонистичких потомака су ишколоване на
екавској варијанти српског језика, а јекавски су саобраћали
само у породичном дому са родитељима и рођацима. Говор је
оаза на тлу Војводине окружен бачким српским, шокачким и
мађарским говорима… Унутар језика изгубљени су рефлекси
јата (је и ије). Ми смо данас екавци негдје између екавског
и јекавског изговора, али нас одаје боја вокала која није ни
отворена ни затворена, као у бачким српским говорима. Многа
наша имена и презимена добила су неочекивано војвођански
акцент. Нестабилне форме презимена са редукцијама постала
су стабилна без редукција, а ријетко се чују секундарна
презимена и породични надимци. Остојићи се, рецимо, дијеле
по секундарним презименима на: Рожљичиће, Врајтовиће,
Ковачевиће и друге; Владетићи на Шкариће и Гарине. Нема ни
појединачних надимака Јаребица, као ни групних – Врепци и
Брљци. Лексички фонд примио је много израза из војвођанских
говора и масовних медија. С механизацијом пољопривреде и
урбанизацијом села нестало је наших моба, прела, чијања и
перушања кукуруза. Изворну банијску песму с ових окупљања
данас не можете чути (Ој кишице, ој неоро моја, што ми сада
у неору паде…)” Многе ријечи које су колонисти донијели са
собом у Војводину више се не могу чути, а Владетић наводи и
примјере: „Ријетко ће се у личком говору чути порени, дорени,
одагнати, догнати, стицати, лик, опута, брина или у банијском:
наврзан, накасице, убетно, као и речи са меким спирантима –
седок, сек, седочити – које су потпуно изгубљене, као и јотовани
изрази – ђевер, ћерати, неђеља, ђеца, цура, ћела…”

Пошто су сви били заслужни
борци из народне револуције, а с друге стране куће нису
биле једнако грађене и типизиране, дошло је до надметања и истицања својих заслуга
у рату. Разумије се, у оваквој
ситуацији није се могло свима изаћи у сусрет. Појединци су се нашли понижени и
увријеђени ако им је додијељена кућа од лошијег материјала, поготово ако је та кућа била на периферији села.
Мјесне комисије дијелиле су
најпре куће удовицама-жртвама фашистичког терора,
затим ратним војним инвалидима и носиоцима Споменице 1941. Водило се рачуна
и о националном односу. Пошто су у мањини били насељеници хрватске народности, они су добили предност
у бирању кућа. Понегдје је
при диоби дошло и до злоупотреба. Слате су, на примјер, овакве поруке својим
земљацима: „Резервисао сам
ти три куће. Долази! Бирај!”
У неким селима број досељених домаћинстава био је већи од броја кућа и један дио
морао се иселити у друга села, а други је упорно остајао,
тако да у Станишићу има кућа које дијеле два домаћинства. Земља је дијељена доцније, и то на основу законских прописа. Минимум је
био осам катастарских јутара, домаћинства с пет чланова добијала су још по једно…”

МЛАДИ СЕ ВРАЋАЈУ СТАРИМА

Према подацима Министарства пољопривреде и шумарства НР Хрватске укупно
је било одобрено близу 13.500
молби за колонизацију Војводине. Више од 3.220 подносиоца одмах је, и прије него што
су молбе стављене у поступак,
одустало од пресељења. Након
пресељења у завичај вратило
се поприлично породица. Највише с Кордуна – 263, из Лике
211, из Далмације 183, с Баније 77… Зашто су се враћали?
Најчешће су то објашњавали
здравственим разлозима, али
и чињеницом да у старом крају имају квалитетнија имања
од оних која су добили у Војводини. Било је, међутим, и случајева да су се неке породице
враћале и због спекулативних
разлога. Хтјеле су, наиме, задржати и стара и нова имања.
Постојећа домаћинства су се
цијепала – један дио их је остајао Војводини, а други се враћао на земљу у завичају. То се
настојало спријечити, па породице које доиста нису имале
оправдане разлоге за повратак нису добијале путне карте, а морале су платити храну
и све остало чиме су се користиле у току краткотрајног боравка у Војводини. Наравно, те
су породице губиле право на
колонистичке посједе. Било је
и случајева кад су се за колонизацију обично одлучивали
млађи чланови домаћинстава, док су старији остајали на
ратом опустошеним имањима
у Лици, Далмацији, на Кордуну, Банији… Тек су се касније
те породице спајале. Али тако
да су се млађи враћали старијима!
(НАСТАВЉА СЕ)
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

Удружење Змијање Каћ
дружење грађана Змијање основали смо
У
почетком 2006. године у Каћу, као израз
потребе и тежње људи са Змијања да уради-

КУД Петрова гора - Кордун Београд
УД су 2001. године офор- РС и Крајини. Члан је Саве- а потом и Унеска. Уједно ћеК
мили избјегли и протјера- за аматерских КУД-ова Бео- мо на концерту прославити
ни Срби из Крајине и Хрват- града и Србије. Посебно је 160-годишњицу Светосавске
ске. Основни циљ формирања КУД-а је: чување, његовање и развијање културног
насљеђа Срба Кордунаша и
Крајишника, односно чување и његовање коријена, културног идентитета и вјерно
преношење обичаја на млађи нараштај.
Од свога формирања до
данас КУД учествовало на
многим смотрама и фестивалима народног стваралаштва, како у Србији,тако и
у Црној Гори, РС и Крајини,
гдје је са успјехом приказивало пјесму, игру и народне обичаје српскога народа
Кордуна и Крајине. Културно насљеђе Срба Кордунаша
у укупном колориту српског
културног насљеђа чини вриједност од изузетног знчаја
за српско културно насљеђе у цјелини. КУД је за свој
успјешан рад више пута награђиван и похваљиван. КУД
сарађује са многим културним институцијама у Србији,

добра сарадња са Музичком
академијом и одсјеком етномузикологија, гдје смо снимили многе изворне пјесме
како за потребе КУД-а, тако
и потребе студената Музичке
академије. КУД сваке године
обиљежава свој фестивал под
називом Завичају у срцу те
носим, који посвећујемо нашим истакнутим личностим
у српскоме народу родом са
Кордуна... Претпрошле године смо одржали манифестацију са изложбом посвећену
Сави Мркаљу, аутору српске
азбуке, прошле године манифестацију посвећену Милану Вујаклији аутору Речника страних ријечи и израза. Ове године 17. септембра
окупљамо се у Парохијском
дому у Бусијама на концерту посвећеном кордунашкој
Ојкачи, коју смо номиновали за упис у Регистар нематеријалног културног насљеђа Срба Кордунаша код Министарства културе Србије,

химне. која је настала управо
на нашем Кордуну 1856. године у Цркви Велике Госпојине, у селу Перна под Петровом гором. Химну је извео црквени хор под управом
проте Николе Беговића, који је уједно и један од писаца текста Светосавске химне.
Водитељ на овоме концерту
биће проф. др Димитрије Големовић, редовни профессор
на Музичком факултету, одсјек етномузика, и проректор
Факултета умјетности.
КУД ради у пет секција:
мушка пјевачка група, женска пјевачка група, фолклор,
музичка и рецитаторска секција. Недавно смо отворили
радионицу за учење младих
нараштаја пјевању изворне
кордунашке Ојкаче. Највећи проблем КУД-а од његовог оснивања је простор за
увјежбавање, као и недостатак финансијских средстава.
ПРЕДСЈЕДНИК И ВОДИТЕЉ МУШКЕ
ПЈЕВАЧКЕ ГРУПЕ КУД-А: СТЕВО БЕКИЋ

КУД Вук Караџић - Чонопља
тишина, домаћиниЈнаутро,
-ратници бацише поглед
своје брежуљке, доље, своје њиве и гробље где остају
најмилији, пустише коју сузу за својом бајтом и кренуше „влаком без возног реда”
у непознато. Са завежљајем
и јединим богатством, босоногом нејачи, на Аранђеловдан 1945. стигоше Кордунаши у Чонопљу.
Остали по ко зна који пут
без дjедовине, баштине и новом раном на срцу, али надом да ће им равница донijети срећнији и љепши живот.
Учили су и научили, од мjештана са добро организованим културним животом, како се чува идентитет, како се
живи и обрађује плодна земља
војвођанска, али остала туга за
завичајем, за Кордуном пjесмом опjеваним.
Захваљујући нашим пријатељима, духовницима нашег
народа, чуварима највреднијег блага језика, пjесме, игре
и обичаја, већ 1952. године у
Чонопљи је основан КУД Вук
Караџић, које има узвишени
задатак да чува и његује обичаје Кордуна. Сценским приказима, пјесмом, игром и сталним трагањем и сарадњом са
стручњацима да оставимо записе о култури наших предака, изворна група, носилац
културног дјеловања наступала је на фестивалима од Охрида до Гагенауа, од Суботице до
Теслића, Тополе и Александровца, Баје и Војнића, али и
преузела одговорност за млађе генерације. Наш циљ није
пјесма ради пјесме, игра да

се вилени, већ чување идентитета дуг према коријенима.
Сусретања са културним прегаоцима и визионарима, са креативним људима спремним да дијеле своја знања и искуства, јавила се жеља и потреба да за наше
потомке оставимо у новом завичају, нашој Чонопљи, бар трачак
материјалног и духовног блага,
пренесеног са Кордуна.
Обиљежавајући 50-годишњицу рада КУД-а Вук Караџић
етно-кутак са темом На извору отворен је 2002, са циљем
да се са тавана и бакиних соба
прикупе и изложе сачувани експонати. Емоције и одушевљење наших Кордунаша показале су да морамо учинити корак
даље и оставити материјални
траг прошлости за будућност.
Новом етно-поставком жељели смо да народну традицију
и бурну историју предака ученици не уче, већ упознају, стварајући и активно учествујући
у чувању својих коријена кроз
радионице, изложбе и сусрете
са другим друштвима којима је
традиција императив.
Сваки посјетилац има свој
приступ разгледања и везивања за дио поставке гдје се
емоцјама враћа у младост, од-

мо нешто за родни крај. Идеја о обнови Храма Успења Пресвете Богородице у Соколову
нас је сабрала. Уз благослов владике бихаћко-петровачког господина Хризостома и помоћ градова Бањалуке и Кључа успјели смо
да реализујемо нашу идеју.
Упоредо са обновом цркве обновили смо
прилазне путеве ка цркви, направили нови
пут којим смо повезали цркву са Републиком
Српском. Као значајне пројекте издвајамо и:
изградњу моста на ријеци Козици, обнову артерског бунара у засеоку Плавшићи, обнову
школске зграде.
Као удружење дали смо себи задатак да
радимо на очувању традиције и културе Змијања у Војводини. Водећи се тиме традиционално организујемо: годишње штампање
ревије Змијање, ликовно саборовање, Дани
змијањске културе. Као врхунац дјеловања

удружења, изградили смо Змијањску етно
кућу – брвнару у Каћу, која нам је сједиште
и центар окупљања. Све ове активности организујемо уз велику подршку Града Новог
Сада и Представништва Републике Српске у
Србији, на чему смо им веома захвални.
ПРЕДСЈЕДНИК ЂОРЂЕ ПАНТЕЛИЋ

» ПОДРШКА: Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић (у средини) и директор Представништва РС у Србији Млађен Цицовић (десно)

КУД др Младен Стојановић Бачки Јарак
ултурно-умјетничко друК
штво др Младен Стојановић основано је 1947. године.

носно сјећање на догађаје из
прошлости, јер упознавањем
услова живота, сазнаће и филозофију опстанка једног народа који се има чиме поносити, а изњедрио је свјетске великане: Теслу, Миланковића,
Мркаља Вујаклију, Николиша
и Јакшића, Хајдина и Жежеља
и спортисте свјетског гласа.
Поред обновљене сарадње
са Српским културним друштвом Просвјета из Војнића,
ових дана одржана је у Чонопљи донаторска ликовна колонија За привредник – други сазив, гдје су сликари „доброг срца” своја дјела поклонили Фонду привредника за стипендирање ученика и студената са слабијим материјалним стањем,
знајући да то није довољно, али
са поруком да их подржавамо
и радујемо се њиховом успјеху. Пропитај, истражуј обичаје, прошлост, садашњост за будућност и знаћеш: овај народ
живи, јер народ без традиције
и културе у најширем смислу
ријечи није народ који заслужује поштовање. с надом да ће и
ваша дјеца преузети дио одговорности за будућност успјели
смо у својој мисији.

Првобитна дјелатност овог друштва била је аматерско-драмска секција. Основна област интересовања ове секције била је
сценско приказивање обичаја из
родног краја, пошто је већина
становника Бачког Јарка колонизована из Босне. Своје представе драмска секција изводила је широм Војводине.
Временом, дјелатност
културно-умјетничког друштва се проширује захваљујући ентузијазму учитељице
Лепе Чупић и њеном интересовању за фолклорну кореографију. Фолклорни ансамбл
почео је са радом 1956/57 године, а поред овог ансамбла
настаје и извођачко-пјевачко друштво, које је његовало изворни мелос.
Највеће успјехе фолклорни ансамбл забиљежио је касније, под вођством кореографа Милорада Самарџије, крајем осамдесетих и почетком деведесетих година.

Културно-умјетничко
друштво др Младен Стојановић је, из различитих разлога, имало и дужих прекида у раду, али је успијевало
да опстане захваљујући вољи појединаца и цјелокупног друштва.
Данас КУД броји више од
стотину чланова, који су активни у различитим секцијама (фолклорни ансамбл,
извођачко-пјевачка група и
драмска секција).
Иза себе имамо много наступа и гостовања, а

протеклих година друштво
је организовало неколико
успјешних манифестација од којих су најзначајније пјевачке манифестације:
Ђурђевданак – хајдучки састанак и Митровданак –
хајдучки растанак, Врбица
и фолклорна манифестација Дођи, коло води.
Осим основног циља, очувања културе и традиције,
ово удружење бави се хуманитарним радом, едукацијом
младих и савременим стваралаштвом.

ПРЕДСЈЕДНИК МИЛКА БОСНИЋ

ПОЗИВ СВИМ ЗАВИЧАЈНИМ УДРУЖЕЊИМА ПРЕДСТАВИТЕ СВОЈЕ АКТИВНОСТИ У СРПСКОМ КОЛУ
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Хиљаду спортиста
у борби за наградни
фонд од 35.000 КМ

» Коњичке трке су заштитни знак најстарије олимпијаде на свијету

Т

радиционалним коњским тркама и витешким дисциплинама на
Братачком лугу код Невесиња завршена је 141. Невесињска олимпијада. Током
осам августовских дана у
50 дисциплина наступило
је преко 1.000 спортиста из
читавог региона. Они најбољи освојили су медаље и
вриједне новчане награде.
Организатор Олимпијаде је
општина Невесиње, уз подршку бројних спонзора.
Око 8.000 гледалаца на
Братачком лугу имало је
прилику да прати четири галоперске трке у којима је учествовало 17 грла. Најузбудљивије је било у трци пунокрвних коња, а на крају се радовао
прошлогодишњи побједник Омер Халач из Илиџе. Његово грло Мармарис заслужило је највреднију новчану награду од
4.000 КМ. Друго мјесто
заузео је Силни Вук Сава
Пушице из Пријепоља, а
треће Перидот Дражена
Дунђера из Билеће.
У трци арапских коња
тријумфовао је Синглав легендарног олимпијца Јефта Мучибабића из Гацка,
који и у осмој деценији
долази на братачко поље.
Другу награду заслужио је
Малброк Радована Дунђера, а трећу Газал Нихада
Пељта из Сарајева.
Трка мјешанаца није
привукла интересовање
власника, па су се на старту појавила само два грла.
Рубин Мијата Цвијетића
из Рогатице био је бржи
од Звјездане Јефта Мучибабића.
И у трци босанско-брдских коња прва награда је
отишла у Рогатицу, пошто
је грло Бранислава Вучака прво прошло кроз циљ.
Преостале двије степенице
побједничког постоља заузели су Невесињци Милутин Кљакић и Ђорђо Лакета.
Укупан фонд награда за

ЕКИПНИ ПОРЕДАК
У никад изједначенијој
дисциплини потезање
конопаца славила је
екипа Џими Транс из
Пригревице, која је у
финалу савладала екипу
Стефан и див из Ужица,
док су трећи били Српски
соколови из Невесиња.
У екипном поретку
распоред медаља остао
је као и прошле године.
Наставља се доминација
Џими транса из
Пригревице, друго мјесто
заузели су Крајишки
витезови, а треће домаћа
екипа Српски Соко.

четири галоперске трке износио је 18.500 КМ.
У скоку удаљ славио је
Радован Грозданић из Даниловграда, који је био бољи од Радована Спрема из
Невесиња и Александра
Бундала из Апатина.
У скоку увис из мјеста
са прескочених 149 цм побиједио је Александар Бундало из Апатина, испред
Радована Спрема и Радована Грозданића из Даниловграда.
Трка у џаку је већ по
традицији донијела побједу Радомиру Андрићу, који
је био бржи од Зеничанина
Чамџића Емира и правог
вишебојвца Радована Грозданића.
Радомир Андрић био је
најспретнији и у трци са јајетом у кашици испред Ђорђа Новаковића из Апатина и Невесињца Владислава Граховца.
Јован Ступар из Апатина побиједио је у пењању
на стуб премазан лојем, а
само неку десетинку спорији је био домаћи талкмичар Свето Скочајић.
Рашо Андрић је трећим
мјестом освојио у овој дисциплини освојио и трећу
медаљу и томе обогатио
колекцију одличја у свом
тридесетогодишњем учешћу на Невесињској олимпијади.
Бањалучанин Жељко
Куцаловић био је најспретнији у борбама на брвну,
док је Невесињац Данило Ковачевић био други, а
треће мјесто је заузео Драгиша Ковач такође из Бањалуке.
Мијех није пробио ниједан такмичар, па је времешни Лука Парежанин
добио симболичну награду за најбољи скок.
За нешто више од три
секунде невесињски атлетичар Урош Гутић претрчао је брвно. Друго мјесто
у овој дисциплини заузео
је Абедин Мујезиновић из
Зенице, док је трећи био
Мирослав Андрић из Невесиња.
Далибор Зелен и Далибор Елез из Пригревице сударили су се у финалу потезања клипа, док је трећи био Бањалучанин Горан
Веселиновић.
У дисциплини бацања
камена са рамена најуспјешнији такмичар био је Милош Марковић из Апатина,
који је камен, тежи од седам килограма, бацио 19
метара и 4 центиметра, чиме је поставио апсолутни
рекорд свих времена у овој
дисциплини. Друго мјесто
заузео је Радован Зековић
из Шавника, док је трећи
био Бошко Ковачевић.
РАДИО НЕВЕСИЊЕ

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗАВИЧАЈНИХ УДРУЖЕЊА ОДРЖАН 8. ЛИЧКИ ВИШЕБОЈ У СРБУ

Поповић освојио 4 медаље и
оборио рекорд у скоку у вис
О
дмјеравање снаге и вјештине, надпјевавање и
надигравање, вјечито
су биле неизоставна дешавања прела и сијела, сајмова и
сабора горштака рођених у
кршевитој Лици. Они најбољи улазили су у легенду, били су уважавани и омиљени,
о њима и њиховим подвизима
препричаване су разне приче.
Као такви постајали су главни
заштитници и представници
средина из којих су потицали.
Називани су „харамбашама”.
По узору на живот наших
предака и у знак сјећања на
усташки погром 1941. године, сваке године, прве недеље у августу мјесецу, у селу
Дивоселу, надомак Госпића,
одржавале су се личке сеоске
спортске игре, под називом
ОКЕ, које су осамдесетих година прерасле у једну од највећих културно-умјетничких
и спортских манифестација у
Републици Хрватској и СФРЈ.
По предањима сам назив
ОКЕ потиче од два извора која су се налазила у центру села, а која по свом природном
изгледу су подсећала на „очи
у глави” или како то Личани
из миља кажу „оке”.
Данас два извора „ока” више нема, а село Дивосело је
порушено и спаљено.
У посљедњих осам година
Завичајна удружења Личана
из Београда, на челу са КСИОЦ Тесла, „оке“ организују у
Србу, мјесту смјештеном у долини у којој извире ријека Уна.
Срб се први пут спомиње у документима из 822. године. Из
докумената је видљиво да су
на том подручју и тад били на-

сељени Срби. Према попису из
1991. године у Србу је живјело 5.246 становника, од којих
су 99 % чинили Срби. Данас
ту живи око 470 душа, од чега су 60% Срби. Остатак чине
Хрвати досељени након Олује из Босне.
Основни циљ Личког вишебоја је да се сачува култ Лике и
Личана, култ Тромеђе, култ харамбаше, и створи вјера свих
нас у повратак на наше вјековне просторе. Желимо да они који су се вратили имају вјеру за

опстанак, а избјегли у РС и дијаспору да чувају успомене на
крај гдје су рођени и да богатство личке културне баштине и
љубав према Лици и Тромеђи
преносе на своје потомке
И ове, као и претходних
седам година 30. јула, у парку подно споменика, у Србу у
спортском, витешком, надметању, такмичило се осам мушких и двије женске екипе у
десет дициплина: надвлачење
конопа, обарање руке, надвлачење кличка, бацање камена

БОРБА ГРАЧАНА И ЛАПЧАНА ДО ПОСЉЕДЊЕГ ДАХА
Они о којима ће послије овогодишњег вишебоја са сигурношћу
бити препричаване приче са дивљењем су представници екипе
Грачаца, екипног побједника, и такмичари другопласиране екипе
Доњег Лапца, који су се до посљедње дисциплине равноправно
борили за прво мјесто. Појединци који су обиљежили овогодишњи
вишебој су прије свих легендарни Данијел Поповић, из екипе
Грачац, са четири освојене медаље и рекордом вишебоја
скоком у вис од 156 цм; млађани харамбаша из Грачаца Никола
Драгичевић, побједник на брвну; Александар Милак из екипе
Динара из Книна са три освојене медаље; Горан Ајдуковић из
екипе Доњи Лапац, неприкосновени побједник у ломљењу руке и
свакако браћа Вук и Аранђел Родић, још увијек ученици основне
школе, из екипе Срб и Ћиро – Личка калдрма, који су и ове године
освојили прва два мјеста у пењању уз стожину.
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с рамена, пењање уз стожину,
скок удаљ с места, скок у вис
с места, трчање по брвну, надвлачење куке и трчање у врећама. Посебну драж такмичењу дале су и дјечије екипе које
су учествовале у трчању у врећама и надвлачењу конопа.Најстарији учесник манифестације
био је Благоје Ацан, члан екипе Кореница, који је поред учешћа у спортском дијелу стигао
и да направи велики број фотографија.
Остаје жал што су у посљедњем тренутку своје учешће отказале екипе из Забока, Пригревице, Апатина и
Грахова због дешавања која су
претходила вишебоју.
Надамо се да ће наредни
девети вишебој бити организован у нормалним условима без црних мајица, застава
и мисли људи који не припадају ни Лици, ни Србу, ни нашој игри, и без пријеког погледа пуног презира званичних представника Хрватске,
јер ми нисмо дошли на туђу
„ледину” и у туђе двориште
већ тамо „ђе смо рођени”.
РАЈКО КЕСИЋ

ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ 7. КРАЈИШКИ ВИШЕБОЈ У БАНАТСКОМ ВЕЛИКОМ СЕЛУ, НАДОМАК КИКИНДЕ

Екипа Џими комерца поново убједљиво најбоља
ПРЕЖИВЉАВАЊЕ
К
ако их у народу зову Крајишки витезови и ове године окупили су се у малом
банатском мјесту како би се
присјетили старих обичаја и
своје јунаштво показали кроз
чак осам тешких дисциплина
Да стару традицију својих прадједова и чукундједова брижљиво чувају у Банатском Великом Селу, надомак
Кикинде, по седми пут потврдили су Великоселци кроз
необичну и занимљиву манифестацију Крајишки вишебој.
Баш као што су некада
њихови преци у Босанској
Крајини снагу и издржљивост показивали и демонстрирали кроз изразито тешке дисциплине, ови јунаци
су посљедњим атомима снаге показали шта значи воља,
упорност, вјештина и снага.
Како их у народу зову
Крајишки витезови и ове го-

» Пригревчани скупили више бодова од друге и треће екипе заједно
дине окупили су се у малом
банатском месту како би се
присетили старих обичаја и
своје јунаштво показали кроз
чак осам тешких дисциплина: бацање камена са рамена, обарање руке, пењање уз
стожину, скок у вис из мје-

СТОИСАВЉЕВИЋ: ИМА И ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИГРАЧА
Снажним Крајишким витезовима који су на бојишту крај
завичајне куће показали и умну и физичку снагу, публика је
остала импресионирана изазовима са којима су се сусретали
ови учесници. Како смо сазнали од Борислава Стоисављевића,
предсједника УГ Крајишки вишебој, ова манифестација се већ
седму годину за редом успјешно одржава у Банату:
– Почели смо из захвалности према нашим прецима. Овом
манифестацијом оживјели смо обичаје српског народа
поријеклом из Крајине. Имамо јак спортски кадар, могу да се
похвалим да смо имали изузетно јаку конкуренцију, међу којом
је било и професионалних спортиста – каже Стоисављевић.

ста, скок у даљ, трка по брвну, претезање штапа и развлачање конопца.
Поред витезова који се
већ годинама такмиче на
Крајишком вишебоју ове године су својим присуством
манифестацију увеличала
и позната спортска имена:
олимпијац Александар Бундало из Руме и Милош Марковић, државни првак у бацању диска.
– Народни зборови, лички и крајишки, траже одређене способности које многи
спортисти немају јер се тражи сасвим друга врста снаге,
нпр. многи бацачи кугле не
би освојили медаљу јер су то
дисциплине из залета, а овдје се тражи та „сува” базична скочност – каже Бундало.

Александар Крајишник
из Шапца познат је широј
јавности као побједник
друге сезоне екстремног
ријалитија Сурвајвер Србија
2010. године. Он је изразио
велико задовољство
што се нашао на овој
манифестацији, како каже,
јер је за овакав подухват
потребна воља и истрајност,
што Александру не мањка
након преживљавање у
Сурвајверу.

Поред познатих и мање
познатих спортских имена,
сви такмичари рапосређени
у пет екипа показали су изузетну издржљивост, снагу
и истрајност. Поред домаћина, учешће на овом необичном такмичењу узели
су Крајишници из Руме, Банатског Карађорђева, Пригревице, Шапца и многих
других места. Борба на импровизованом бојишту храбрих и јаких витезова након
вишечасовних исцрпљујућих игара завршена је побједом екипе Џими комерц
из Пригревице, друго мјесто припало је екипи Стефан и див из Ужица, док су
домаћини Крајишници заузели треће мјесто.
ДРАГАНА СТАРЧЕВИЋ / ТЕЛЕГРАФ.РС
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Прва ногометна љевица Кордуна
пребрзо је отрчала у вјечност

У

„Бубамара” окупила Банијце

У

организацији Ногометног
клуба Прва партизанска
гимназија ППГ из банијског
мјеста Рујевац код Двора на
Уни на велики православни
празник Преображење господње (19.8.) одржан је занимљив турнир у малом ногомету! Поред екипа састављених од момака који стално живе на Банији и гостију
из Војнића – НК Петрова Гора на турниру су наступиле и
екипе Завичајног удружења
из Београда и ФК Обилић из
Острова поред Винковаца.
Побjедник турнира управо je екипа из Београда, момци који су рођени у избјеглиштву у Србији, а коријени су
им у банијским мјестима око
Двора!
Поклони су размијењени и
на заједничкој вечери, организованој по завршетку турнира.
Осим поклона жупаније свим
учесницима, предсједник Обилића Ђорђе Лукић уручио је
домаћинима спортске маркeре, као знак почетка будуће заједничке сарадње. Ријечи
захвалности на помоћи замјенику жупана у Сисачко-мославачкој жупанији, Удружењу Банијаца и свим учсницима упутио је секретар ППГ-а
Мирослав Тепшић.
– Данас није само један побједник. Побједници сте сви и

МОНОГРАФИЈА ДВОРА НА УНИ ГОСТИМА НА ДАР
Уочи турнира уприличен је пријем у општини Двор на Уни,
гдје су начелник Арбутина и замјеник начелника Мркобрада,
поред добродошлице, учеснике упознали и са животом и
потенцијалима ове општине. Представљање општине посебно
је било намијењено гостима из Острова од којих су неки први
пут на Банији. Mеђу гостима из овог славонског мјеста било их
је неколицина чији су коријени такође на Банији или Кордуну, а
и њихов тренер је банијски зет! У знак сјећања на овај догађај
начелник је гостима уручио луксузно опремљену монографију
општине штампану у свега стотињак примјерака.

радујем се што смо идеју реализовали у пракси. Прољетос сам се у Београду састао
са Мирославом Ковјанићем,
Милошем Бајићем и другим
сународницима из Удружења
Банијаца. Осим привредних
тема и културне сарадње разгoварали смо и о спорту. Договорили смо да идемо малим корацима без мегаломаније и реализовали смо их уз
помоћ нашег домаћина рујевачког ППГ-а – рекао је у поздравној ријечи Боро Ркман,
замјеник жупана у Сисачко-мославачкој жупанији. Он је
изразио посебно задовољство
што су нове генерација Банијаца, рођене далеко, посјетиле завичај предака.
– Драго ми је да су момци
имали прилике да виде гдје су
им коријени и одакле су им
родитељи протјерани у рат-

ДУЕЛ ПОЗНАНОВИЋА ИЗ ЖИРОВЦА
У екипи Обилића наступио је Стојан Познановић, а у екипи
момака из Београда поријеклом са Баније такође Познановић.
По завршетку утакмице су се упознали. Никад се раније нису
срели. Није требало дуго да се нађе родбинска лоза која обојици
потиче из Жировца!
– Да ништа данас друго нисмо постигли, ово би било довољно
јер смо спојили два млада момка који се нису ни познавали. То
нам и јесте био основни циљ; сарадња, упознавање, дружење и
пријатељство за наредне године – рекао је Ковјанић.

ном вихору. Сигуран сам да
ће након овог сусрета остати у контакту са вршњацима
и бити још поноснији на своју Банију. Пријатељи са истока Хрватске, гдје је српска заједница најбоље организована,
имали су прилику видјети да
и овдје има Срба и да су, иако
живе у тежим условима, политички и на пољу спорта организовани. Вјерујем у успјешну сарадњу Обилића и ППГ
– закључио је Ркман.
Ријечи подршке упутио је и
предсједник Завичајног удружењг Банијаца, потомака и пријатеља Баније из Београда Мирослав Ковјанић и члан овог
удружења и пјесник Милош Бајић, који је најавио наставак сарадње на пољу културе.
– Имамо одличну сарадњу за дожупаном Ркманом,
који је и наш, иако још живимо у избјеглиштву, јер смо
и ми хрватски држављани, а
наши коријени су на Банији
и у нашој жупанији – рекао
је Ковјанић.
Турнир су помогли замјеник жупана Сисачко-мославачке жупаније Боро Ркман,
општина Двор са начелником
Николом Арбутином и Завичајно удружење Банијаца, потомака и пријатеља Баније из
Београда.
БАНИЈА ОНЛИНЕ

знак пијетета према овом
ријетком спортском изданку, у његовој Перни и на
његову Велику Госпојину –
тачно четрдесет дана од смрти одржан је меморијални
турнир.
Од првог плача у родној
Перни у којој је у познатој Божића фамилији као прво дијете Паје и Љубе рођен првих
дана септембра 1963, па до
вјечног почивалишта на инђијском гробљу, прођоше свега 52 пуне године! Заиста прекратак животни период. Али,
као ријетко ко за тако кратко
вријеме корачања животним
путевима – оставио је иза себе много тога. У свим животним сферама. Остварен као,
супруг, родитељ, брат, ђевер, чича, ујак, тетак. Остварен човјек и борац кроз живот. Остварен кроз рано школовање и посао у топличком
ТИМ-у. Кроз узорно Божића
пољопривредно имање. Имање које је на гласу као најјаче
и перјанско најузорније, још
прије онога рата. Прије овога
рата са својим Универзалом,
а након рата Зетором настојао је да ни један педаљ Божића нумера не остане необрађен и да га не „вата” коров и
„куп’на”. Прије рата у паузама
пословних и спортских обавеза, а након рата користећи
сваки моменат да из Инђије,
у коју га је дотјерала Олуја,
долети макар и на пола дана
и своје њиве узоре и настави
традицију „ђеда” Миладина и
„ћаће” Паје!
Можда га је сама чињеница да је рођен којих десет метара од сеоског игралишта на
црквеном „цинтору” у Перни,
од дјетињства предодредила
да му ногометна лопта буде
фетиш. Лопту је волио и поштовао. А и она га је слушала. Као ријетко коме, ма којим темпом и фелшом упућена од саиграча до њега дошла,
мирно му је сједала на широка атлетска прса. Мирно је сједала и трен-два се смирила
на прсима иако је знала да ће
као топовско ђуле излетјети ка
противничком голу кад падне
на његову „љевицу”, која му је
уз специфичну ријетко виђену

БОЛЕСТ – ЈЕДИНА УТАКМИЦА КОЈУ ЈЕ ИЗГУБИО
– Буразеру, никад за своје каријере нисам био повријеђен и
због тога пропустио утакмицу. Ни најмања повреда, Богу хвала,
није ме закачила – причао ми је прије пар година док смо
вршили јечам код његовог брата од тетке Ђуре Љепоте.
– Једине утакмице које сам пропустио биле су због понеког
судијског картона јер нисам волио неправду – казивао је уз
препознатљив широк осмјех, каменчиће својег спортског мозаика.
Човјек без порока, без запаљене цигарете, без капи алкохола и без
грама вишка на аскетском тијелу. Човјек који се поносио својим
српским родом и именом и човјек који је максимално поштовао и
уважавао своје саиграче и пријатеље који нису били његове нације
и вјере. Волио је, поштовао и он њих и они њега. Једина утакмица
коју је изгубио је она животна. Борио се и на том пољу као лав да
остане уз своју фамилију, што је могуће дуже. Борили су се и они уз
њега и за њега до задњег издисаја. Мики је отишао у вјечност! Бог
узима најбоље за своје насеље рајско!

брзину била најбоље спортско
оружје. Епилог је даље познат
– мрежа се тресе и Микијеве
обје руке су уздигнуте у вис.
Уздигните у вис са истим
интензитетом спортског жара и заноса и у моменту када у освит самог рата на зимском турниру 1991. у Карловцу у финалу постиже један од
три побједничка гола, као и у
тренуцима када у својој Перни на мале голиће (најчешће
четири обична штапа или тркље) у игри са својим сином
Миланом, синовцем Немањом и осталом сеоском дјечурлијом, која се током љета поратних година окупља у
Перни, постиже гол. Небитно
је да ли је побједнички или не,
гол је за њега био гол и сваком
се као мало дијете радовао. То
је особина побједника са којом
се човјек рађа.
У великом ногомету оставио je велики и неизбрисив
траг. Велики неизбрисив траг
оставио је и у малом ногомету
којем се такође до максимума
посвећивао. Није било турни-

ЈУБИЛЕЈ ОБИЉЕЖЕНО 70 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА НК ПЕТРОВА ГОРА ИЗ ВОЈНИЋА

Зелена ноћ кордунашког шампиона
К
ордунашки шампион и
легендарни Клуб Петрова Гора 6. августа прославио
је 70-годишњицу постојања.
Прослава великог јубилеја
зеленог клуба започела је
свечаном сједницом на којој су уручене награде и захвалнице заслужним играчима и спортским радницима.
Међу њима је и награђени дугогодишњи играч, тренер и вјерни пријатељ клу-

ба Милош Кресојевић, који
се у кратком говору присјетио златних времена славног
клуба. Уз некадашње тренере
и предсједнике, управа клуба
је због изузетног доприноса
његовом развоју, посебне захвалнице уручила легендарним играчима: најстаријем
играчу Николи Томашевићу,
затим Јовану Косјеру, Бранку
Шушњару, Жељку Кресојевићу и Адаму Ерору. Својим

доласком прославу је увеличао и предсједник Ногометног савеза Карловачке жупаније Невен Шпрајцер и прослављени тренер Петрове Горе Стјепан Бенић. На крају
свечане сједнице, поводом
јубиларне годишњице приказан је и кратки видео исјечак РТВ Ниагаре о историјском путу кордунашког клуба под називом 70 година НК
Петрова гора.
Прослава великог јубилеја настављена је на ногометним теренима у Славском
Пољу, уз утакмице сениора
НК Петрове Горе – НК ППГ
Рујевац; ветерана НК Петрова Гора – НК Кариоке и НК
Савудрије. Након спортског
дијела дружење Кордунаша
и њихових пријатеља наставило се касно у ноћ у Ловачком дому Муљава уз звуке
хармонике и пјевача Моме
Станића.
НИКОЛА ЕРЕМИЋ

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У МИКИЈЕВУ ЧАСТ
У знак сјећања и захвалности према овом ријетком спортском
изданку, у његовој Перни и на његову Велику Госпојину – збор
који није пропуштао – ове године организован је и одржан
Први меморијални ногометни турнир Миладин Мики Божић.
Тачно четрдесет дана од његове смрти. Уз мале организационе
пропусте који ће нагодину бити сигурно исправљени, на
шта се обавезујем, традиција је започела. Побједник првог
меморијала је екипа из Топуског, други су Војнићарци. Награде
побједницима и учесницима обезбједио је ЛДМ Гроуп Душана
Линте, Перјанина из Београда, Микијевог поштоваоца и у задње
вријеме саиграча на Госпојинском турниру. Нажалост, није било
подвикивања, уклизавања, вербалне подршке, гласне критике
и укора за погрешку (при чему је редовно страдавао брат
Матија Матицан) и свега оног осталог што је красило спортисту
Божића! То остаје у сјећању и срцима нас који смо га познавали
и одлази у вјечност наредним нараштајима.

ра којег са својом, најчешће
екипом из села – из своје Перне, модерним жаргоном речено „квартовском екипом” није освајао. Од првомајског турнира у Славском Пољу, преко
љетњег великог турнира у Топуском и Вргинмосту на игралишту поред Абеза. Јаког турнира за некадашњи дан устанка 27. јула у Катиновцу, турнира за Дан борца 4. јула у Пољанима, који је успјешно организовао његов друг „Роко”
и који Мики није пропуштао,
чак ни док је служио војни рок
у загребачкој касарни, као и у
другим овдашњим и околним
срединама.
Посебна му је љубав био
првомајски турнир у његовој
Перни, у чију је и организацију и само такмичење уносио
максималан жар и енергију.
Радило се о трави, макар била
свјеже покошена и оштра или
клизава послије кише, бетону
или „шљаци” какав је био његом домицилни сеоски терен,
па чак и да је играо на „стрништу” – уживао је предриблати,
додати, протрчати са лоптом
поред играча, лопта на једну
он на другу страну и опет се
за дјелић секунде састану, при
чему противник ни не сконта
шта га је снашло. Уживао је
постићи гол јер је био рођени
побједник.
Вриједно је истаћи, уз могуће погрешке, тим Перне који је са њим на челу побјеђивао: Рајко Рокнић (Поповић),
голман, Остоја Вучетић, Матија; Матицан Божић; Сава
Божић; Бранко Златар и наравно Мики. Додајмо овом
„дрим тиму” и Павла Бакића, Николу Златара, Николу Поштића (Девића), Перу
Ковачевића, Марка Поштића, Ђуру Орешчанина (Љепоту), покојног Милана Јањанина (Цвјетоњу), Богдана Бакића (Бају), Миодрага
Линту; ногометаше који нису
из овог села, али са Микијем
су били блиски на терену и
ван терена попут: Симе Тепшића (Шице), Милорада Арлова (Џаје), Ђуре Сијерића и
бројних других који су били
његови саиграчи…
Посебно као саиграчицу и
Микијевог стручног ментора
у овом малом попису „великих имена” уврстимо професорицу, нашу Перјанку Милицу Паић, једину репрезетативку бивше СФРЈ, која је
играјући женски ногомет за
загребачки Лото носила плави репрезентативни дрес! За
памћење и понос Перјанима,
ма „ђе” год данас да се рађају и живе!
Хвала ти легендо! У миру
почивај!
БОРО РКМАН

24 СПОРТ

БРАНКИЦА
МИХАЈЛОВИЋ

СРПСКО КОЛО август 2016.

ssr.org.rs
ТИЈАНА
БОШКОВИЋ

ДРАГАНА
СТАНКОВИЋ

САША ЧАЂО

z
Мјесто рођења: Брчко
z
Датум рођења:

z
Мјесто рођења: Билећа
z
Датум рођења:

z
Мјесто рођења: Љубовија
z
Датум рођења:

z
Висина: 189 цм
z
Клуб: Тјенђин (Кина)

z
Висина: 193 цм
z
Клуб: Езечибаши (Турска)

z
Висина: 195 цм
z
Клуб: Печуј (Мађарска)

13. април 1991.

8. март 1997.

18. јануар 1995.

z
Мјесто рођења:

Сарајево

z
Датум рођења:

13. јул 1989.

z
Висина: 178 цм
z
Клуб: Истанбул (Турска)

СПОРТИСТИ РОДОМ И ПОРИЈЕКЛОМ ЗАПАДНО ОД ДРИНЕ И ДУНАВА ОДУШЕВИЛИ НА ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА

Српска и Крајина славе медаље из Рија

» Одбојкашице Тијана Бошковић и Бранкица

БРАЋА ОД МРКОЊИЋ ГРАДА

Михајловић, кошаркашице Саша Чађо и
Драгана Станковић, као и кошаркаш Милан
Мачван донијели радост својим земљацима
ПИШЕ: ПЕТАР КАРАНОВИЋ

Р

епублика Српска и Крајина имају чиме да се
поносе послије Олимпијских игара у Рио де Жанеиру. Част Републике Српске одбраниле су сребрне одбојкашице Тијана Бошковић
и Бранкица Михајловић, као
и бронзане кошаркашице Саша Чађо и Драгана Станковић. Крајини у част, сребрну
медаљу из Бразила донио је
Милан Мачван, рођени Вуковарац.
Становници Републике
Српске са радошћу су дочекали српске хероине Сашу
Чађо, Бранкицу Михајловић,
Тијану Бошковић и Драгану
Станковић, освајачице медаља на Олимпијским играма у
Бразилу. У њихову част, у Бањалуци, пријем је направио
предсједник Републике Српске Милорад Додик.
– Бранкица је из Брчког, ја
из Билеће, и заиста смо добиле велику подршку од навијача из Републике Српске, што
сигурно много значи. Играма у дресу Србије играмо и
за Републику Српску и наш
народ који у нама има своје
представнике у Рију. Освојене медаље су и за Српску,
а мени је била велика част
што сам у своју Херцегови-

ну и Билећу дошла са сребрном медаљом – истакла
је Бошковићева.
Млада узданица српске одбојке, Билећанка Тијана Бошковић, уједно је и међу најзаслужнијим играчицама које су оствариле тријумфални
резултат на ОИ у Рију. Тијана
је своје прве кораке начинила
у ОК Херцеговац, а послије је
преко београдске Визуре стигла до српске репрезентације. Данас је члан турске екипе Езечибаши. Не треба заборавити да Тијана и данас носи надимак „дјевојка од милион евра”, јер је за сада једина
жена за коју је неки клуб платио тако високо обештећење.
У родној Билећи приређен јој
је и незаборавни дочек.
– Срећна сам, узбуђена,
можда и више него када сам
стигла у Београд. Билећа је
мој родни град. Драго ми је
што сам узор младима у Херцеговини – рекла је Тијана.
Више од 2.000 грађана
Брчког дочекало је одбојкашицу Србије Бранкицу Михајловић, која је на О И
у Рио де Жанеиру
освојила сребрну
медаљу.
– Диван је осјећај. Ријетке су
ситуације када остајем без

РАДУЉИЦА ОД ШИПОВА
Поријеклом преко Дрине и Дунава је и српски
кошаркаш Мирослав Радуљица. Он је рођен
у Инђији, али су његови из села Прибељци,
у Јањском крају, које припада општини
Шипово. Село је и даље неразвијено,
нема асфалтни, већ само макадамски пут.
Родитељи су га као дјечака доводили у
завичај. Његова породица по оцу која
и даље живи у Прибељцима каже да је
Мирослав као дјечак волио да једе домаћи
кајмак, па да је од тога толико и порастао.
Из Јањског краја потиче још познатих
српских спортиста. То је постојбина кошаркаша
Дарка Миличића, некадашњег голмана Партизана
Радета Залада, ватерполисте Николе Рађена и
бивших великих боксера Слободана и Тадије Качара.

Сјајан примјер момака који никада
не заборављају своје поријекло јесу
и браћа ватерполисти Душко и Гојко
Пијетловић, који су на ОИ у Рију
освојили златну медаљу. Рођени су
у Новом Саду, али су им отац и мајка
из Републике Српске, из села Горња
Пецка код Мркоњић Града.
– У Српској имамо много родбине,
а бака нам живи у Бањалуци.
Сваки пут када сам долазио
тамо осјећао сам се као код куће.
Са поносом истичем ко сам и
одакле су ми коријени и никад их
нећу заборавити – тврди Душко
Пијетловић.

текста, а једна од њих је управо овај дочек у родном граду
са предсједником Републике
и свим нашим људима. Срећна сам и поносна. Зато ову
медаљу посвећујем Српској.
Све је много лакше када знате да имате подршку, а ја сам
имала заиста велику. Драго
ми је што није било узалуд –
поручила је Бранкица.
Саша Чађо, која је са реперезентацијом Србије осво-

јила бронзану медаљу у Рију, каже да је Бањалука град
спорта и да овдје сигурно
има много талената. Она је
рођена у Сарајеву, али је каријеру кошаркашице изградила у Борцу из Бањалуке и
Младом Крајишнику, а потом отишла у иностранство.
– Када видите колико дјеца воле спорт и колико њих
се бави спортом, јасно је да
је ово град спорта. Потребна

је само мала подршка да они
остваре успјех. Вјерујем да
ће се спорт у Бањалуци развијати и да ће наш град имати још олимпијаца и након
нас – казала је Чађо.
Град Бијељина организовао је пријем за младу Драгану Станковић. Она је рођена 1995. године у Љубовији. Кошаркашку каријеру
почела је у Бијељини, након
чега је играла у Слободи из
Новог Града.
– Привилегија је за сваког младог спортисту, посебно за мене која имам 21 годину, да учествује на Олимпијским играма, дружи се са
великим спортистима и игра
против њих. Ријеч је о једном
великом искуству. Надам се
да ће спортисти и у наредном
периоду наставити да доносе медаље у Бијељину и Републику Српску – изјавила је
Станковићева.
Милан Мачван био је један од дискретних хероја у
кошаркашкој селекцији Србије. На позицији крилног
центра дјеловао је готово из
сјенке, али његова рука у најважнијим тренуцима никада
није задрхтала. Спасавајући
живу главу његова породица је 1991. морала напустити Вуковар.

МИЛАН МАЧВАН

z
Мјесто рођења: Вуковар
z
Датум рођења: 16. новембар 1989.
z
Висина: 206 цм
z
Клуб: Армани (Италија)

– С обзиром да сам рођен
у Вуковару, прва сјећања су
везана за неко одрастање у
рату. Због добро познате ситуације, морали смо да се селимо из родног града, па сам
са мајком провео један период у Новом Саду. Касније
смо се вратили кући, па сам
у шестој години кренуо да
тренирам кошарку у КК Вуковар. Али ни ту нисмо завршили са селидбама. Поново смо спаковали кофере и
отишли у Бачку Паланку. А
ја сам, наравно, опет био под
обручима у локалном Дунаву. Тако да сам од раног дјетињства знао да је кошарка
моја велика љубав – рекао
је Мачван и додао:
– Није ме било у репрезентацији три године. Драго
ми је да сам се вратио. Човјек и не зна колико му нешто недостаје док то не изгуби. Било ми је тешко што
нисам тада био у репрезентацији са друговима са којима сам дијелио и добро и
зло, побједе и поразе. Зато
ми је сребрна олимпијска
медаља још дража. Хвала
мом народу и мојим Крајишницима што су се будили како би гледали преносе наших утакмица из Рија. Знам да није било лако.
Хвала на подршци, ми смо
заиста осјетили ту енергију
и пренијели је на терен онда када је то било најважније, у четвртфиналу и полуфиналу Олимпијских игара.

