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ПАВЛЕ МАРКОВ

Слободна царинска
зона је магнет за
стране инвеститоре

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

СРЂАН КОЛАРИЋ

Макишко поље
доноси посао за
10.000 људи

ШОК И НЕВЈЕРИЦА ЗА ВИШЕ ОД 200.000 ПРОТЈЕРАНИХ СРБА

Крајишници очекивали
10 милијарди долара, а
дочекали нову превару
» Група Крајишника која живи у САД, уз помоћ Веритаса и
»
»

Саве Штрпца, у име више од 200.000 протјераних Срба
тужила је америч ку фирму МПРИ теретећи је за обучавање
и наоружавање хрватске војске за операцију Олуја
У одштетном захтјеву тражено је да се сваком
Крајишнику протјераном у акцији Олуја исплати
по 25.000 долара од укупно 10,4 милијарди долара
Свјесни одговорности Американци су понудили нагодбу,
а српска страна донијела је несхватљиву одлуку и пристала
на мизерну донацију од 1,4 милиона долара и тиме
испустила прилику да се МПРИ прогласи кривим

ШТРБАЦ:
Успјешно смо
окончали
поступак!

ЛИНТА:
Срамна и
понижавајућа
нагодба!

НА ЈАХОРИНИ ОДРЖАНА ТРЕЋА КОНФЕРЕНЦИЈА СРБА У РЕГИОНУ

БОЖОВИЋ: Србија
позива на јединство

» ПО ПРВИ ПУТ УЧЕСТВОВАЛА И ЗВАНИЧНА ДЕЛЕГАЦИЈА СРБИЈЕ: Савјетник премијера Србије Владимир Божовић,
домаћин скупа Момчило Крајишник и у име Одбора за дијаспору и Србе у региону Миодраг Линта и Иван Костић

БЕЋКОВИЋ У ГОРАЖДЕВЦУ

Косовска битка
једина траје
вијековима,
остало су туче!
СТРАНА 17.

ПИТ МАРАВИЋ

Личанин коме
су се клањали
Американци

СТРАНА 31.

ОДРЖАНА СКУПШТИНСКА СЈЕДНИЦА О ЖРТВАМА ГЕНОЦИДА И ХОЛОКАУСТA

Србија усваја
Декларацију
о геноциду
у НДХ и гради
Меморијални центар

СТРАНА 5.
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КНИНСКА КОМУНАЛНА ФИРМА НА НАДГРОБНИМ ПЛОЧАМА ИЗЛИЈЕПИЛА ОБАВЈЕШТЕЊА О ДУГОВАЊУ

» Пише: Трифко Ћоровић

Пиши ћирилицом да те
цијели свијет разумије

На огради једне основне школе прије три године освануо
је споменик 12 исклесаних ћириличних слова високих 1,4
метра, широких метар и дебелих 25 центиметара у камену.
Читалац се може запитати па шта је ту чудно. Ништа! Ако
се изузме чињеница да је поменута школа у Кочерину код
Широког Бријега.
Познато је да је општина Широки Бријег срце западне Херцеговине и да су се управо мјештани у овој општини за вријеме злочиначке НДХ у највећем броју одазвали поглавниковом позиву. Какав је данас амбијент на овом простору најбоље свједочи податак да је ова општина позната и по „врхунском црном вину хрватских усташа”. Управо такав је слоган за вино Поглавник на чијим се наљепницама налази лик
злогласног Анте Павелића. Овај „бренд” је прије неколико
година патентирао извјесни Божо Пињух из Широког Бријега уз констатацију да није имао никакав проблем са производњом и регистрацијом овог „бренда”. Том приликом виноградар Пињух похвалио се да је „идеалан поклон за сваког хрватског домољуба” по цијени од 7 евра продао свих
300.000 флаша колики су капацитети његових винограда.

„

Морална обавеза свакога од нас је
самопоштовање. Не може нико други
да одбрани наша културна добра
ако то не урадимо сами. Зато, Србине,
за почетак, пиши ћирилицом!
Хрвати у дефиницијама свог наводног ћирилиличног писма
негирају сваку везу са српском писменошћу и тврде „да је
босанчица модификована бугарска ћирилица, под утицајем
глагољске хрватске писмености”.
И док гледамо киоске српске штампе преплављене латиничним писмом, и тврдње „модерних” Срба који се згражавају ћирилице убјеђујући себе и околину како је латинично писмо универзална вриједност, присјетимо се поменутих комшија Бугара.
Већ годинама ова земља је чланица ЕУ. На том путу ћирилица не само да им није била препрека, већ је постала њихов
заштитни знак. Управо је због Бугара на новчаницама евра
одштампана ћирилица, а и Американци су поклекли пред
ћирилицом, па је тако Бугарска преплављена ресторанима
брзе хране на којима стоји натпис „Мекдоналдс”. Уосталом,
Американци су своју практичност показали и у Србији када
је прошле године поводом стогодишњице постојања избачена и серија „Кока-коле” исписана ћирилицом.
Комшије се отимају о српско културно насљеђе, па није чудна ни вијест да Албанци желе да кандидују гусле на листи
Унеска. Да ли ће бити адекватног одговора са српске стране
тек ћемо видјети, али оно што је морална обавеза свакога
од нас је самопоштовање. Не може нико други да одбрани
наша културна добра ако то не урадимо сами.
Зато, Србине, за почетак, пиши ћирилицом!
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Да ли је на помолу етничко
чишћење Срба и на гробљу?
К
нинска комунална
фирма Чистоћа и зеленило је на гробницама с православним обиљежјима полијепила обавјештења о неплаћеним рачунима
за гробну накнаду, уз пријетњу принудног измјештаја
посмртних остатака.
Власници породичних
гробница сматрају да су у
питању неки други критеријуми, сумњајући да су се
надлежни руководили обликом крста и ћириличним писмом на надгробним плочама, указујући на чињеницу
како су опомене биле упућене искључиво православцима.

ФОТО: ПОРТАЛ НОВОСТИ

УВОДНИК

ОПОМЕНЕ И ПЛАТИШАМА

Како пишу поједини медији, било је случајева у којима су упозорења о деложацији гробова добили и они
који су уредно плаћали годишњу таксу, али у оваквим околностима потпуно разумљиво звучи
молба да им се не открије идентитет.
Кнински замјеник градоначелника
Жељко Џепина, из
реда Срба, је у изјави за портал Новости
рекао да је у разговору
с книнским градоначелником Николом Блажевићем закључено да је „овакав
потез био несмотрен”.

77

православних гробова
у Книну излијепљено је
опоменом комуналне
фирме Чистоћа
и зеленило

ПУПОВАЦ: НЕЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ ПОСТУПАК

Милорад Пуповац сматра да је ријеч о скрнављењу гробних
мјеста и застрашивању људи који долазе да посјете гробље.
– Овакво обавјештење је знак непоштовања – истакао је
Пуповац.
– Људи не могу бринути о својим гробовима због масовног
егзодуса и политике спријечавања повратка. То је недопустиво,
нехумано и нецивилизацијски – закључио је Пуповац.

– Ако је проблем био доћи до адреса корисника породичних гробница са намјером да им се испоставе
неподмирени рачуни, за то
се требало обратити Вијећу српске националне мањине у Книну, које би с власницима ступио у контакт
и благовремено их обавијестио о приспјелим, а неизмиреним обавезама – рекао је Џепина.
На питање шта је сљедећи корак у рјешавању новонастале ситуације и колики је рок за подмирење
дугова прије него посмртни
остаци нечијих предака заврше у заједничкој гробници, Џепина није имао никакав одговор.

ЗОРИЋ: СВИ СУ НАМ ИСТИ

Мирослав Зорић, директор комуналне фирме
Чистоћа и зеленило, која је
надлежна за градско гробље у Книну, у изјави за загребачки Вечерњи лист рекао је да не постоји подјела

између укопаних на основу њихове вјере, већ само
на оне који су платили или
нису платили годишњу таксу од 130 куна.
Ипак, прецизно је навео
да је обавјештење налијепљено на 77 православних
и 65 католичких гробова.

МОРАМО НАЋИ ДУЖНИКЕ

Кнински градоначелник Никола Блажевић истакао је како у овом случају не постоје православни
гробови, већ гробна мјеста
за које није плаћена гробна
накнада, нагласивши да том
одлуком град није потенцирао међунационални, међувјерски или било какав други проблем.
– Може се говорити је ли
вријеме прикладно или неприкладно, али одлучено је
да се мора доћи до тих људи – рекао је Блажевић, напомињући да је већина грађана уредна у плаћању гробне накнаде.
С. К.

ДРУГИ ПУТ МОЖДА ЋЕ ПИСАТИ „ЗАУЗЕТО, ХРВАТ!”

СЛУЖБЕНИЦИ ПРЕЋУТКУЈУ ПРОМЈЕНЕ ПРАВИЛА

По традицији идем на Градско гробље са супругом, дјецом,
снајом и унуцима… И, види врага! Имао сам што видјети, а успут
ме пријатељи и познаници упозорише: „Неплатиша” и други
неугодни коментари.
Окренем се око себе и видим: углавном српски гробови
облијепљени са: „ОБАВИЈЕСТ”. Наравно, био сам прилично
изнервиран и љут шта нам раде. Син ме покушао насмијати
доскочицом: „Они куцали, а ти ниси био код куће…” Ја му кажем
кад дође сљедећи пут, можда ће стајати натпис: „Заузето,
Хрват!” – коментарисао је један корисник за портал Трис и додао
да у овоме види покушај једне јавне институције да избрише све
трагове постојања Срба у Книну.

Као и у многим другим случајевима, Хрватска законским актима
и административном праксом отежава живот живим, а ево сад и
мртвим Србима.
– Овакве ситуације могу да настану приликом оставинске
расправе након смрти покојника. Наиме, насљедник породичног
имања мора затражити да му се у наслијеђену имовину урачуна
и породична гробница, што је великом броју људи непознато.
Раније су се у овакве ствари подразумијевале – поучен личним
искуством прокоментарисао је за Српско коло један од Срба из
Книна, који је желио да остане анониман. Он је додао да када су
Срби у питању хрватска администрација примјењује праксу да
нико од надлежних не указује на промјене правила.

РЕАГОВАЊЕ МИОДРАГА ЛИНТЕ, ПРЕДСЈЕДНИКА САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

Премјештање српских покојника
брисање постојања трагова Срба
НAПРEДУJE ГРAДЊA
СТAНOВA У OВЧИ
Рaдoви нa изгрaдњи 235 стaнoвa зa избјeглицe у београдском
нaсeљу Oвчa знaчajнo нaпрeдуjу. Грaђeвинци нa тeрeну рaдe пунoм пaрoм, a прeмa плaну
чeтири згрaдe трeбaлo би дa буду зaвршeнe дo крaja 2017. гoдинe. Стaнoви у Oвчи грaдe сe
у oквиру трећег потпројекта Рeгиoнaлнoг стaмбeнoг прoјекта
Републике Србије и нaмијeњeни су избјeглицaмa из БиХ и Хрвaтскe кoje прeбивaлиштe имajу
нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa.
Вријeднoст прojeктa у Oвчи je
9,8 милиoнa eврa. Oд тe сумe
5,4 милиoнa eврa oбeзбијeђeнo
je из Фoндa РСП, чиjи je нajвeћи дoнaтoр EУ, дoк je други диo
oбeзбијeдиo Грaд Бeoгрaд. Извoђaч рaдoвa je Злaтибoр грaдњa a прojeктoвaњe и нaдзoр врши Сaoбрaћajни институт ЦИП.

П

редсједник Савеза Срба
из региона Миодраг Линта најоштрије осуђује антицивилизацијску одлуку јавног предузећа у Книну Чистоћа и зеленило да ће ради
неплаћених рачуна за гробну надокнаду српски покојници бити премјештени у заједничку гробницу а њихово
гробно мјесто ће се поново
додијелити на коришћење.
Оно што је сигурно јесте да
книнско предузеће Чистоћа и зеленило није самостално донијело наведену одлуку, већ извршава оно што је
одлучено на вишем политичком нивоу. Ово је још један
од бројних доказа да хрватске институције активно раде на брисању свих трагова
постојања Срба у Книну, али
и на подручју читаве Хрватске. Очигледно је да у Хрватској више нема мјеста ни за
мртве Србе.
Линта позива Делегацију

Европске уније у Хрватској,
амбасаде САД, Велике Британије и Њемачке да затраже
од Владе Хрватске да наложи
свим локалним предузећима
да принудно не ексхумирају
српске покојнике због неплаћених услуга гробних мјеста.
Треба узети у обзир чињеницу да је са подручја Хрватске протјерано око 500.000
Срба који живе расијани широм свијета и да нису у могућности да плате гробну
накнаду из разних разлога.
Многи од протјераних Срба

не смију да путују у Хрватску из оправданог страха од
хапшења и покретања судских процеса, најчешће без
икаквих доказа или живе у
трећим земљама или се налазе у тешкој социјално-економској ситуацији.
Брига о српским покојницима требала би да буде циливизацијка дужност хрватске државе, али то није случај. Наиме, Хрватска већ 21
годину од завршетка рата води политику циментирања
етничког чишћења Срба.

АКТУЕЛНО 3

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ПОБЈЕДА МЛАДЕНА ГРУЈИЧИЋА ОБИЉЕЖИЛА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ У БИХ

СНСД ОСВОЈИО ВИШЕ
ОД 200.000 ГЛАСОВА!
Прелиминарни резултати локалних избора у Српској потврдили
су доминацију СНСД као најјаче
српске партије са освојених више од 200.000 гласова!
Опозициони Савез за промјене,
у којем је најбоље прошао СДС
са више од 100.000 гласова, мораће, како су нам рекли високи
функционери опозиције, драстично да промијени приступ и
политички програм, како би се
озбиљније супротставио владајућој коалицији на наредним
парламентарним изборима.
СНСД је највише гласова освојио у Бањалуци, на обрађених
81% бирачких мјеста, имају
28.500. СДС је, по овим подацима, у највећем граду освојио
тек 8.054 гласа.
РС има укупно 63 општине и
града, а кад се саберу гласови
СНСД у 31 граду и општини, гдје
је највећи број бирача, ова партија освојила је укупно 159.123
гласа. ДНС и СП, коалициони
партнери СНСД, такође биљеже раст броја гласова. ДНС је
на општим изборима 2010. освојио 60.000 гласова, а на овогодишњим локалним 80.000.

рби ће први пут након
17 година имати апсолутну власт у Сребреници. Побједу начелника
Младена Грујичића прати и
стабилна скупштинска већина српских партија.
Српска слога исказана на
овим изборима, по ријечима
људи из Коалиција Заједно за
Сребреницу, побиједила је покушај бошњачког инжењеринга и манипулације гласовима из иностранства, а
најављена жалба Ћамила Дураковића ЦИК БиХ и Суду
БиХ је, кажу, очајники потез губитника. Коначни резултати говоре да је Грујичић освојио 4.678 гласова,
а Дураковић 3.910, односно
768 гласова мање.
Српску побједу у локалном
парламенту потврдили су и

ФОТО: РТРС

ФОТО: ПРИНТСКРИН/ЈУТЈУБ

Сребреница добила
српског начелника
С

резултати ЦИК БиХ када је
ријеч о већини. Од укупно 21
одборника у новом скупштинском сазиву српске странке ће
имати 12, а бошњачке девет.

ДОДИК: ГРУЈИЧИЋ ћЕ РАДИТИ У ИНТЕРЕСУ СВИХ
Предсједник РС Милорад Додик рекао је да Бошњаци морају
прихватити пораз у Сребреници. Он је истакао да нико Бошњаке
не тјера из Сребренице, ни Српска нити Грујичић.
– Бивши начелник рекао је да Србин не може да буде начелник.
Да ли је то фашизам, расизам, не знам ни ја, али говори веома
јасно. То сам раније чуо од неких дипломата. И они су говорили
да не смије Србин да буде начелник – казао је Додик за Спутњик.
Додик је казао и да је Грујичић „добар момак који ће радити у
интересу свију народа”.

Дураковићеве жалбе да
је закинут за 2.000 гласова
из иностранства у ЦИК БиХ
су одбили ставом да ти гласови нису уважени јер нису
стигли у предвиђеном законском року.
Грујичић је навео да,
осим примопредаје начелничке дужности, предстоји и
конституисање новог сазива
Скупштине општине и њеног
руководства, а уз све те политичке активности потребно је израдити и Нацрт буџета општине за идућу годину.
– Чека нас велики посао!
– закључио је Грујичић. АГ.

Мањине одлучују ко ће бити власт у Црној Гори

Н

веће изненађење избора су
Демократе, а највећи губитник Позитивна, чији је лидер Дарко Пајовић поднио
оставку због лошег изборног
резултата и неосвојеног ниједног мандата.
Четири опозиционе

странке укупно имају 39
мандата у парламенту, који
броји 81 посланика, тако да
ће коначну ријеч у формирању владе имати мањинске
странке и Социјалдемократе,
настале цијепањем СДП-а.
Чак и ако би се ујединиле

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УСВОЈИЛА ЗАКОН О ДАНУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Дан Републике секуларни празник

Н

ародна скупштина Републике Српске усвојила је
по хитном поступку Закон о
Дану Републике Српске, којим је предвиђено да 9. јануар буде обиљежаван и да
се празнује као секуларни
празник.
Законом је прописано
да Влада Републике Српске
одлуком уређује начин обиљежавања и празновања Дана Републике.
Овим законом одређује се
надлежни орган који уређује на-

чин како грађани, републички
органи и организације, органи
јединица локалне самоуправе,
привредна друштва, установе и
друге организације и лица која
професионално обављају услужно-предузетничке дјелатности
обиљежавају и празнују Дан Републике.
Усвојен је закључак Клуба посланика СНСД-а, којим
Народна скупштина обавезује Владу Републике Српске да
изврши усклађивање Закона
о празницима Српске у дије-

РЕШИЋ: ЕКСПЕРТИ МЈЕСЕЦИМА ТРАЖИЛИ РЈЕШЕЊЕ
Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Лејла
Решић рекла је да је „изабран глас грађана приликом израде овог
закона” и да није истина да не постоји Дан Републике Српске.
– Дан Републике дефинисан је у Закону о празницима
Републике Српске. Представници позиције и опозиције,
те правни експерти, мјесецима су разговарали о могућим
рјешењима у Закону о Дану Републике Српске – рекла је
Решићева у завршној ријечи у Народној скупштини.

Од прошлог броја Српско кола садржи 32 стране и штампа се у
тиражу од 25.000 примјерака. Поред већ устаљених рубрика,
од прошлог броја четири странице нашег листа посвећене
су животу наше браће на Косову и Метохији. Уколико желите
да дођете до свог примјерка јединих новина у Србији које су
на ијекавском изговору писане ћирилицом. јавите нам се
на телефоне 011 3820 250, 021 6613 600 или пишите на мејл
info@ssr.org.rs 

ОТКРИВЕНА БИСТА ГЕНЕРАЛУ ЛИСИЦИ
6. 10. 2016. На Тргу патри-

РЕЗУЛТАТИ ПАРЛАМЕНТАРНИХ ИЗБОРА У ЦРНОЈ ГОРИ ДОНИЈЕЛИ ПОТПУНУ НЕИЗВЈЕСНОСТ

иједан учесник парламентарних избора у Црној Гори, десетих од увођења
вишепартијског система, а
четвртих од обнављања независности, није освојио апсолутну већину, што значи да
ниједна листа не може самостално формирати власт. На
основу 100% обрађеног узорка, ЦДТ је објавио да је ДПС
освојио 35 мандата, ДФ 18,
Кључ девет, колико и Демократе, СДП четири, Бошњачка странка и СД по два мандата, а ХГИ и Албанци одлучно (Форца, ДУА, АА) по један
мандат. Мањинске странке
одлучују ко има већину. Нај-

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЧИТАОЦИМА

лу који се односи на испољавање вјерских слобода, док
нису прихваћени амандмани
НДП-а и Напредне Српске.
У току расправе о овом предлогу закона потпредсједник
Народне скупштине Републике
Српске Соња Караџић Јовичевић је у обраћању посланицима
рекла да парламент није смио
да буде употребљен у дневнополитичке сврхе.
– Налазимо се пред ултиматумом да се одрекнемо
9. јануара онако како је слављен и установљен као Дан
Републике. Ово што се нама
ради јесте класична пакост,
а оваква БиХ због тога неће
имати будућност – рекла је
Јовичевићева, која је изразила жаљење што нису прихваћени амандмани опозиције.
За Закон о Дану Републике Српске гласало је 57 посланика, против су била два,
а три уздржана.

четири највеће опозиционе
партије, које су се јавно декларисале да неће ићи у постизборну коалицију са Ђукановићевим ДПС-ом, оне, као
ни ДПС, тешко могу формирати владу без подршке мањинских странака – Бошњака, Албанаца и Хрвата.
Отуда позиви опозиције мањинским странкама да
добро процијене прије него што одлуче коме ће дати
подршку.
Бирачко право у Црној Гори имало је 528.817 грађана.
На парламентарним изборима учествовало је 17 изборних листа. 
АГ.

јарха Павла у Броду откривена је спомен-биста
генералу Славку Лисици,
једној од најзаслужнијих
особа за ослобођење Брода 1992. године. Спомен-бисту познатом генералу посветила је општина
Брод у сарадњи са општинском Борачком организацијом, у
оквиру традиционалних Октобарских свечаности слободе. Предсједник Борачке организације Републике Српске Миломир
Савчић нагласио је да је генерал Славко Лисица један од најистакнутијих команданата Oдбрамбено-отаџбинског рата. Откривању бисте присуствовао је изасланик предсједника РС
Горан Џајић и чланови породице генерала Лисице, син Ненад и супруга Бранислава, која је захвалила начелнику општине и општинској Борачкој организацији јер су одржали
сјећање на њеног супруга и остају вјерни пријатељи њихове
породице. Након пада Брода генерал Лисица је командовао
операцијом ослобођења Брода, што је успјешно и остварено између 6. и 7. октобра 1992. године. 
СРНА

ПОДИГНУТА НОВА ОПТУЖНИЦА
ПРОТИВ ГЕНЕРАЛА ЂУКИЋА
17. 10. 2016. Жупанијско тужилаштво у Сплиту

подигло је нову оптужницу за ратни злочин
над цивилима против пензионисаног генерала бивше ЈНА Борислава Ђукића, који је
раније оптужен за рушење бране Перућа 1993. године. Уз Ђукића у новој оптужници налазе се и четири пуковника и један
потпуковник бивше ЈНА, пренио је хрватски портал Индекс.
Тужилаштво их, између осталог, терети да су издавали наредбе да се артиљеријом и пјешадијом нападају цивилна насеља на подручју Шибеника, те да су знали да њихови војници чине ратне злочине и нису предузели потребне
радње како би то спријечили. Оптужница покрива период
од августа 1991. до истог мјесеца 1995. године. 
СРНА

ЗАВРШЕН ДРУГИ САСТАНАК КОМИСИЈЕ
О СТЕПИНЦУ, НАРЕДНИ У ФЕБРУАРУ
18. 10. 2016. У Загребу је завршен други састанак заједничке
Комисије Српске православне цркве и Католичке цркве у Хрватској, ради поновног и заједничког утврђивања чињеница из живота Алојзија Степинца – прије, за вријеме и послије
Другог свјетског рата. По завршетку дводневног састанка Комисије, нису се оглашавале ни Српска православна црква, ни
Хрватска бискупска конференција. На сајту Хрватске бискупске конференције само је наведено да ће се идући сусрет Комисије одржати 13. и 14. фебруара 2017. године, у Новом Саду.
Дводневни састанак у Загребу био је на тему Надбискуп Алојзије Степинац и Српска православна црква од 1934. до 1941. године,
а у име Свете столице предсједавао му је предсједник Папског
одбора за историјске науке Бернард Ардура.

СЛИЈЕПИ ПУТНИК

АУТОР: НИКОЛА ВУКОБРАТ – ВУК

4 АКТУЕЛНО

СРПСКО КОЛО октобар 2016.

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.
4 АКЦИЈА

Наведени позив и образац за евидентирање н
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

ДАН ЗА ИСТОРИЈУ ОДРЖАНА ТРЕЋА СJЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ О ЖРТВАМА ГЕНОЦИДА И ХОЛОКАУСТA

Србија усваја Декларацију о геноциду НДХ
и планира да гради Меморијални центар!

ДРЖАВНИ ПРОЈЕКАТ

Потпредсjедник Народне
скупштине Верољуб Арсић
је апострофирао да поједини свјетски центри моћи покушавају да прекроје историју Другог свјетског рата умањујући број жртава злочина према Јеврејима, Србима,
Ромима и другим народима.
– Република Србија се
противи било каквом прекрајању историје. Свакако да би
дозвољавање да се чињенице
везане за злочине у Другом
свјетском рату промијене био
нови злочин према жртвама.
Поздрављам овакав скуп који
опомиње и садашња руководства и будућа покољења шта
све може да се уради уколико погрешна идеологија, заснована на болесним амбицијама, дође у ситуацију да
руководи појединим земљама – рекао је Арсић.
У име Владе Републике
Србије Владимир Божовић,
савjетник премијера Србије
за регионалну сарадњу и односе с вjерским заједницама
је нагласио да Влада активно
учествује у заштити културе
сjећања на све жртве геноцида и Холокауста.
– Мишљења смо да на простору Старог сајмишта тре-

ФОТО: Т. ЋОРОВИЋ

Т

рећа сjедница Одбора за
дијаспору и Србе у региону одржана је у Скупштини Србије у четвртак 6. октобра
на тему Заштита културе сjећања на српске жртве геноцида
и жртве Холокауста. Сjедницу
је отворио предсjедник Одбора
мр Иван Костић, који је истакао да ова сjедница представља
историјски дан за Дом Народне скупштине.
– Срби су многострадални и многонапаћени народ
који је у двадесетом вијеку
био предмет систематског
уништења, почевши од Првог свјетског рата када је страдало 30% српског становништва, па до геноцидне фашистичко-усташке иделогије у Другом свјетском рату –
рекао је Костић и подсјетио
да до данашњег дана нису до
краја истражени злочини у
Јасеновцу, Јадовну, Пребиловцима, Мачви, Срему, Бачкој, јужној Србији и свим другим српским стратиштима.
– Вјерујем да је ово камен
темељац за свеобимну дипломатску мисију, чији циљ треба да буде презентовање овог
пројекта у УН и најутицајнијим међународним институцијама, уз свесрдну подршку
предсједника и премијера Србије, као и од свих државних
институција –закључио је Костић.

»» Владимир Божовић, Верољуб Арсић, Иван Костић, Миодраг Линта, Недељко Тeњовић и Вељко Одаловић

Линта: Оснивање Меморијалног центра српских
жртава у двадесетом вијеку наша је обавеза!
Замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у региону Миодраг Линта рекао
је да је српски народ у 20. вијеку у неколико ослободилачких и одбрамбених ратова
претрпио огромне људске губитке.
– Нажалост, Србија је једина земља у Европи која је толико страдала а још нема Меморијални центар посвећен својим жртвама. Такође, Србија нема цјеловит попис својиих војних и цивилних жртава.
Постоје спискови различитих државних
комисија, али они нису обједињени нити комплетни – рекао је Линта и додао да
један од стратешких циљева Србије треба да буде прикупљање, систематизаци-

ја и објављиње документације са именима жртава нашег народа.
– Због тога је потребно да се оснује Меморијални центар српских жртава у 20. Вијеку, који би се састојао од три дијела: први,
споменички комплекс којим би се одавала
почаст српским жртвама и његовала култура сјећања; други, научно-истраживачки
центар са библиотеком и архивом, гдје би
се вршила истраживања, сакупљала грађа, литература и документација везана за
страдање и организовали округли столови
и научне конференције; трећи, едукативни
центар, који би имао задатак да кроз изложбене поставке и друге начине упознаје

БОЖОВИЋ: ДЕКЛАРАЦИЈУ ПОСЛАТИ ЧЛАНИЦАМА УН
Божовић је додао да је Комисија за утврђивање
програмске концепције и давања предлога модела
управљања меморијалним комплексом на Старом
сајмишту, чији је Божовић члан, предложила да
Народна Скупштина Србије размотри и донесе
текст Декларације о почињеном геноциду НДХ
над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог
свјетског рата.
– Сматрамо да је овом важном питању потребно постићи општи
друштвени и национални концензус, без обзира на политичке
разлике. Декларација би била послата свим државама
чланицама УН, а у сврху превенције ревизије историје и
поновног јављања нацистичких, фашистичких и усташких
идеја које су и довеле до геноцида и холокауста – закључио је
Божовић.

ба да буде изграђен државни меморијални комплекс по
угледу на израелски Јад Вашем, а све послове у вези са
овим комплексом водиће Одбор који ће бити установљен.
Цио пројекат као државни биће провођен уз помоћ СПЦ
и других вјерских заједница,
као и српске и јеврејске дијаспоре – рекао је Божовиоћ.
Он је појаснио да у склопу
државног меморијалног комплекса треба да буде смјештен
музеј српских жртава са посебним павиљоном за јеврејске
и ромске жртве, са музејском
едукативно-истраживачком
формом и функцијом.
– Будући меморијални
комплекс са модерним архитектонским рјешењима по
угледу на европске и свјетске

био би мјесто на коме би страни државници приликом посјете Србији полагали цвијеће и вијенце и одавали пошту
српском народу и свим другим жртвама палим за слободу отаџбине.
Божовић је истакао да би
највећи дио средстава био
обезбијеђен из буџета Републике Србије, а очекује се да
би пројекат помогла српска
и јеврејска дијаспора, СПЦ и
друге вјерске заједнице.
Генерални секретар предсjедника Републике Србије
Недељко Тeњовић рекао је да
је Томислав Николић својом
посjетом папи Фрањи у Ватикану спријечио канонизацију
Алојза Степинца.
– Предсједник Србије у
сарадњи са САНУ предузе-

јавност и посјетиоце са страдањем нашег
народа – рекао је Линта.
Он је истакао да због геноцида који је српски народ доживио у злогласној НДХ, Србија
има националну, цивилизацијску и моралну
обавезу да се у Народној скупштини усвоји
Декларација о геноциду НДХ над Србима,
Јеврејима и Ромима.
– Декларацијом би се, између осталог, дефинисао дан сјећања на жртве геноцида;
одржавање школског часа на дан сјећања;
захтијевала обнова порушених споменика и
спомен-плоча из времена Другог свјетског
рата и обиљежавање свих мјеста страдања
нашег народа – закључио је Линта.

ће све потребне мјере тако
да учесници у овом процесу
могу да очеукују његову пуну
подршку – рекао је Тењовић.
Генерални секретар Министарства спољних послова Србије Вељко Одаловић истакао
је да је ово мисија због будућности и генерација које долазе.
– Морамо да се супротставимо сваком повампирењу
фашизма и усташтва. Били
смо свједоци наизглед баналних рушења табли на српском
језику до величања највећих
злочинаца из Другог свјетског
рата у Хрватској. Ми не смијемо да ћутимо над тиме јер
то дугујемо историји и милионима палих жртава – поручио је Одаловић.

НЕДОВОЉНА ОБИЧНА СМРТ

Одржана је потом пројекција филма Истина о Јасеновцу, а велике аплаузе добила је
и један од актера филма др
Смиља Аврамов, која је присуствовала сједници.
Проф. др Гидеон Грајф,
главни историчар Институ-

„

та за холокауст Шем Олам из
Израела је рекао да су Јевреји
већ научени да бране истину
о холокаусту и да је исти шаблон око заташкавања истине
примјењен у Јасеновцу.
– Њима је била недовољна обична смрт. Требало је
показати садизам и суровост
и патњу учинити што јачом.
Није довољно што су убијали
мушкарце, жене и дјецу него
су суровост спроводили и над
бебама. Не постоји довољно
дебео тепих који би могао да
прекрије страшне чињенице
који су усташе починиле у Јасеновцу – рекао је Грајф, који је потом у веома исцрпном
реферату изнио бројне историјске чињенице које потврђују тежину злочина геноцидне творевине НДХ.
Др Раби Кригер, директор Института за холокауст
Шем Олам из Тел Авива рекао је да порицањем истине
о холокаусту неки људи покушавају да малим измјенама промјене свеукупну историјску слику.

На историјској сједници Одбора за дијаспору
и Србе у региону предочено да ће Србија
на Старом сајмишту градити Меморијални
центар, усвојити Декларацију о геноциду и
22. април прогласити за Дан сјећања
на јасеновачке мученике

– Окупила нас је иста борба у којој ћемо на историјској мапи исписати истину и
јасно казати ко је био убица,
а ко су биле жртве – рекао је
Кригер и поручио „ако задржите сјећање и снажно чувате свој идентитет имаћете будућност”.
Историчар Универзитета
у Регенсбургу др Дарио Видојковић из српске академске
дијаспоре из Њемачке рекао
је да је усташки покрет у њемачком рјечнику Дуден назван „покретом отпора против српског централизма”.
– Та дефиниција била је у
употреби више од 20 година
да би се тек недавно исправила, па сада стоји да су то
„фашисти који су починили злочине над Србима, Јеврејима и Ромима”. Међутим, изостаје ријеч „геноцид”, али како да тражимо
да то уради било ко у свијету ако ми у овоме дому и
поред бројних доказа до данас нисмо те ствари званично назвали правим именом
– запитао се Видојковић, који је предложио да се од УН
затражи да поред помињања фашизма и нацизма инсистира се и на помињању
усташтва чиме би се недвомислено осудио геноцид над
Србима у НДХ и другим народима.

ДАН СЈЕЋАЊА – 22. АПРИЛ

Видојковић је истакао да би
22. април требао да буде дан
сјећања на све српске жртве
у двадесетом вијеку и предложио да се тог дана на реверу
носи стилизовани богородични цвијет христоликог облика.
У наставку сједнице обратили су се још и Мирко Галас са
италијанског Универзитета Удине, Стивен Ханингтон, оснивач и
предсjедник Јединственог свjетског форума за мир из Најробија у Кенији и Драган Станојевић,
предсjедник Скупштине дијаспоре и Срба у региону у техничком мандату. Присутнима
се још обратило неколико народних посланика, бивших логораша и предсједник Удружења Јадовно 1941. из Бањалуке
Душан Басташић.
На крају сједнице председник Одбора за дијаспору и Србе у региону мр Иван Костић
је најавио да ће на једној од
наредних сjедница бити размотрена питања која се односе на оснивање Меморијалног
центра, усвајање Декларацијe
о геноциду НДХ над Србима,
Јеврејима и Ромима, увођењe
Дана сећања на страдање Срба и увођење симбола који ће
подсјећати на страдање Срба.
ТЕКСТ И ФОТО: ТРИФКО ЋОРОВИЋ

ЉИЉАНА НИКШИЋ: ОВО НИЈЕ СКУП ПРОТИВ ХРВАТА

ЛИТУЧИ: ПОСЉЕДЊИ ЈЕ ЧАС ДА СЕ ПРОМЈЕНИ ОДНОС

ТОРЕСЕН: НОРВЕШКА ЗНА ИСТИНУ

Љиљана Никшић из Министарсва спољних
послова рекла је да ово није скуп Срба против
Хрвата.
– Ово је скуп који је против фашисоидних
идеологија. Као дипломате својих земаља дужни
смо да његујемо универзалне вриједности
човјечанства на шта нас обавезује и Повеља УН.
Не смијемо дозволити да нове генерације буду
заведене на погрешан пут, већ их морамо васпитавати у духу
антифашизма. Морамо да се боримо за свијет равноправних –
рекла је Љиљана Никшић, која је нагласила да Србија ову битку не
може да води сама, већ ово треба да буде мултилатерална битка.

Професор Имануел Нес из Њујорка прочитао је
писмо истакнутог члана српске академске дијаспоре
и оснивача Института за Јасеновац из Њујорка
професора др Берија Литучија, који из оправданих
разлога није био у могућности да дође у Београд.
У писму се, између осталог, истиче да је српски
народ платио врло високу цијену зато што није
на адекватан начин одао почаст Јасеновцу и што
није јасно означио оне нације које су учествовале у геноциду.
У писму су наведене активности Института за Јасеновац, а као
једно од највећих достигнућа је обиљежавање Дана сјећања на
жртве Јасеновца и споменик посвећен жртвама Јасеновца.

Кнут Флувик Торесен, историчар Института за
историју из Осла, рекао је да је у Норвешкој
пребачено око 4.000 затвореника из Југославије
као робовска радна снага.
– Преко 93% тих људи били су Срби који су
свједочили о убијању чланова својих породица
у Јасеновцу. Током 2011. требала је да буде
постављена изложба о овим затвореницима на
Универзитету у Ослу, који су требали бити представљени као Хрвати
или Бошњаци. Када је руководство Универзитета обавијештено о
чињеницама, изложба је отказана – рекао је мајор Торесен, који је са
војском спријечио масакр над Србима у селу Чаглавица

6 АКТУЕЛНО
ОДАЛОВИЋ: ЗАКОНОМ РЕГУЛИСАТИ ПРАВО
НА ОДШТЕТУ ПОРОДИЦА НЕСТАЛИХ
12. 10. 2016. Предсједник

Комисије Владе Србије
за нестала лица Вељко
Одаловић изјавио је да би
Србија морала донијети
закон којим би се уредило право на одштету породица несталих у сукобима деведесетих година на простору бивше Југославије.
Одаловић је објаснио да су такве породице до сада могле
да добију ратну одштету само када своје нестале чланове
прогласе умрлим.
– Нови закон требало би да уреди ту материју на мало другачији начин зато што је породицама тешко прихватити да
је нестало лице умрло. Људи овдје вјерују, без обзира на то
што су шансе реално мале, да су њихови најмилији живи –
рекао је Одаловић новинарима приликом посјете Спомен-соби Косметске жртве у Удружењу породица киднапованих
и убијених на Косову и Метохији.
Он је истакао да би новим законом била обухваћена и права породице, дјеце, родитеља, издржаваних лица, имовинско-правни односи, као и уређење власништва над имовином несталих, јер је према постојећим законским рјешењима проглашење несталог носиоца имовине умрлим предуслов за било који оставински поступак.
Одаловић је навео да Србија нема законске форме која би
уредила права породица цивилних жртава рата и указао да
би то био комплексан закон, јер ће морати да ријеши статус
и положај породица избјеглих из Хрватске, БиХ и са Косова
и Метохије, али и да уреди критеријуме.
– Покушаћемо да лица која су нестала третирамо као жртве,
јер они су највећим дијелом страдали после 10. јуна 1999.
године на простору Косова и Метохије. То је и правни проблем због питања одговорности међународне мисије, која од
тог датума преузима одговорност за ту територију, јер су они
били у обавези да обезбиједе сигурност и имовине и људи,
на шта су се они до сада оглушавали – рекао је Одаловић.
Он је навео да се као нестала лица на Косову и Метохији води још 1.664 људи, Срба, Албанаца и других нација, а
посебан проблем је тај што у мртвачници у Приштини има
1.400 тијела или дијелова тијела за које се не може утврдити коме припадају.
Одаловић је истакао да се Србија крајње одговорно односи према питању несталих и одговара на сваки захтјев за
потрагом на својој територији, док друга страна, Приштина, ништа не чини и истакао да се одговори могу пронаћи
и у архивама терористичке Ослободилачке војске Косова /
ОВК/ које српској страни нису доступне.
Он је поручио да породице несталих имају право да сазнају
шта се догодило са њиховим најмилијима, ко је одговоран за
те злочине и да траже да злочинци одговарају за своја дјела.
Предсједник Удружења породица киднапованих и убијених
на Косову и Метохији Симо Спасић поручио је да породице
траже правду и противе се формулацији „нестали”, јер сугерише да нема одговорности за злочин. Он се заложио за подизање споменика цивилним српским жртвама ратова деведесетих година, као и за отварање досијеа ЦИА-е, БИА-е, ВБА-а, НАТО-а, Кфора, Унмика и ОВК, у којима је, како је
изразио увјерење, могуће пронаћи информације о отетим
и убијеним Србима на Косову и Метохији. 
СРНА

СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА ОКО 2.000
УБИЈЕНЕ СРПСКЕ РАТНЕ СИРОЧАДИ
8. 10. 2016. На Дјечијем

гробљу у Сиску служен је
парастос поводом Дана
сјећања на страдање око
2.000 српске ратне сирочади која су у том граду
била заточена од августа
1942. до јануара 1943. године. Предсједник Градског Удружења логораша Другог свјетског рата Бањалука Добрила Кукољ изјавила је да је потребно да младе генерације на којима остаје будућност никада не забораве стравичне
злочине које су усташе починиле над српском дјецом у дјечијим логорима Сиску и Јастребарском у Другом свјетском рату.
Парастосу су присуствовали представници Српског народног вијећа /СНВ/ у Хрватској, Вијећа српске националне мањине Града Сиска, Српске православне цркве /СПЦ/, православни вјерници, чланови Удружења логораша Другог
свјетског рата из Бањалуке.
Обиљежавање сјећања одржано је у организацији СНВ и
Вијећа српске националне мањине Града Сиска.
Усташко-њемачки логор у Сиску основан је 3. августа 1942.
по завршеним операцијама на Козари и Шамарици, а у свом
саставу је имао и посебан логор који се службено називао
Прихватилиште за дјецу избјеглица.
Дјечији логор у Сиску, највећи те врсте у НДХ, налазио се под
покровитељством Женске лозе усташког покрета и Усташке
надзорне службе. Непосредно управљање "Дјечијим прихватилиштем" било је у рукама усташе и љекара Антуна Најжера.
На споменику на Дјечијем гробљу наведен је податак да је
на том мјесту сахрањено око 2.000 дјеце, али због изостанка било каквог систематског истраживања након завршетка Другог свјетског рата не може се сигурно утврдити приближно тачан број умрлих. Tрадицију одржавања Дана сјећања на жртве усташког логора за дјецу прије неколико година обновили су Српско народно вијеће и Вијеће српске
националне мањине Града Сиска. 
СРНА
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ДА ЛИ ЈЕ СА ПОБЈЕДОМ ДОНАЛДА ТРАМПА ДОШАО КРАЈ ПОЛИТИЧКИМ ЛИКВИДАЦИЈАМА?

Срби имају „бијеле фигуре”

П

ПИШЕ: ДРАГАН БАШОВИЋ

обједа Доналда Трампа на предсједничким
изборима, што је према ријечима Милорада Додика „глобални земљотрес који ће промијенити Америку”,
ствара сасвим нову ситуацију у којој Србија и Република
Српска у предстојећој партији, која ће се играти на Балкану послије окончања кризе
у Сирији, играју бијелим фигурама. Неки се овдје не би с
тиме сложили. Они нас убјеђују да Балкан одавно није у
фокусу САД, да ће све остати
исто и да се неће отворити нове могућности за Србе. Тачно,
одавно нема америчких изасланика за Балкан, као што су
били Холбрук и Гелбард, али
је зато регион у видокругу подизвођача америчких радова
који притискају српску страну.
Ријеч је о европским политичарима и елитама, који би
да од БиХ направе „нормалну државу”. Када они нису у
стању да контролишу ствари,
„раде” снајпери или терористичке групе попут оне у Куманову. Поручују Србији да
уведе санкције Русији и нормализује односе са својом јужном покрајином (што треба
читати као признање Косова),
а понекада затраже и да дисциплинује своју прекодринску браћу. То им приликом
организовања референдума
у РС није пошло за руком јер
је премијер Вучић вјешто избјегао ту замку.
Сада када Трамп обећава
„правичност” у једној од његових првих реченица, као предсједника, могло би се поставити питање правичности за
српски народ.

НЕФУНКЦИОНАЛНА БИХ

Наметнуто и неприродно
стање ствара инвалидну државу каква је БиХ, у којој је српски народ стално нападан. Три
конститутивна народа требало
би сами да одлуче како ће уредити односе унутар БиХ јер до
сада то није било могуће. Када
год би се неким чудом и десило
да се домаћи политичари договоре, странци би ускакали. Једном приликом када је срушен
један од таквих договора, завапио је Давор Чордаш, један од
хрватских функционера.
– Изгледа да није у реду да
у БиХ било шта буде у реду –
рекао је Чордаш након што су
странци поништили један од
покушаја договора уставних
промјена у БиХ који је постигнут мимо њихове воље. Резултат таквог дјеловања представника тзв. међународне заједнице је БиХ као протекторат
и нефункционална држава
за шта се окривљује власт у
Бањалуци. Циљ је да створе
претпоставке за унитаризацију БиХ и нестанак ентитета, увођење регионалне тери-

ВАЛИД ФАРЕЗ: СРБИ ДА СЕ ПРИКЉУЧЕ МАТИЦИ
Ништа неће остати исто ни у свијету ни на Балкану и отуда
паника међу онима који су профитирали на досадашњој
агенди САД. Уосталом, савјетник за спољне послове му је
Валид Фарез, који је изјављивао да Србима у БиХ треба дати
право да се прикључе својој матици на основу права народа на
самоопредјељење!

торијалне организације, владе
БиХ умјесто Савјета министара, једног предсједника умјесто тројице у Предсједништву
и принципа „један човек, један
глас”. То је, по њима, нормална држава и то води успостављању функционалности система. Звали су то „прелазак са
дејтонске на бриселску фазу”.
На условљавања из Брисела у
виду позивања на „дух Дејтонског споразума”, Додик дао јасан одговор: „Нећу жртвовати
РС због европског пута БиХ.”
Зашто је БиХ нефункционална држава? Зато што, умјесто да се одмиче од стања које је узроковало рат, бошњачки фактор уз помоћ страног,
агресивног, западног, настоји да анулира резулате борбе српског народа које оличава Република Српска (РС). Уз
помоћ домаћих „реал-политичара” који сматрају да су праве само оне вриједности иза
којих стоји сила, НАТО сила,
од краја рата траје одузимање надлежности које Дејтонским уставом припадају српском ентитету. Српска нема
чак ни оних загарантованих
49% територије, која је била
основа за мир постигнут у бази Рајт-Патерсон у Дејтону. И
још би да откину! Само војни
полигон на Мањачи чини 1%
територије српског ентитета,
а желе да га као и остале посједе бивше ЈНА укњиже као
имовину БиХ.
– Ако се отцијепи Косово,
РС ће организовати референдум о отцјепљењу – изјавио је
Додик непосредно пред изборе 2006. године. Та изјава јe
донијела његовој странци 56
од 82 мјеста у Народној скупштини. Прије те побједе Додика високи представници могли су једним телефонским
позивом да смијене било ког
функционера на било ком нивоу власти у БиХ, од локалне
преко кантоналне (у Федерацији БиХ), до ентитетске и на
крају оне „кровне” у Сарајеву.
Додик је коначно ослањајући
се на ту скупштинску већину,
која је услов свих услова за

„ФРАНКЕШТАЈН ДРЖАВА” СА 120 МИНИСТАРА
Шта је то толико наопако у устројству БиХ? Та држава састоји
се од два ентитета: Републике Српске и Федерације БиХ у којој
су два етнички монолита: дио у коме су муслимани већина
и мањи дио у коме потпуно доминирају Хрвати. Федерација
БиХ је подијељена на 10 кантона због различите пропорције
заступљености Хрвата и Бошњака. Сваки од тих кантона има
своју владу, своје министре, сваки министар секретарицу,
возача и гломазан бирократски апарат који неко мора да плаћа.
Осим те, постоји енормно бројна паразитска администрација у
Сарајеву. Тамо отпремина за одлазак у пензију износи до 30.000
конветибилних марака, односно нешто мање од 15.000 евра!

„

За почетак довољно
би било да престане
притисак на РС и да се
дозволи формирање
Заједнице српских
општина на Косову и
Метохији
пружање отпора грубим притисцима, нашао modus vivendi
за Српску. До којих позиција је
Додик успио да досегне, када
се ради о интересима РС, говори чињеница да је прича о
референдуму доживјела своју прву реализацију.
Потребно је имати на уму
да је читав регион изложен дестабилизацији од стране оних
који ових дана показују да не
вјерују властима у Београду и
премијеру Вучићу на кога је
након оног у Сребреници поново припреман атентат. Ни
преко Дрине није се одустало од уклањања српских првака, додуше не више у виду
физичке елиминације.

БАКИР ИМА АЛТЕРНАТИВУ

Високи представник Валентин Инцко у извјештају
Савјету безбједности УН тражи уклањање Додика, али је
само успио да постигне отпор,
и власти, и опозиције које су
га оптужиле да је он тај који
дестабилизује БиХ. Сафранаков, руски представник у УН,
оштро је напао Инцка што заговара „смјену легално изабраног предсједника РС”.
– То није добро, рекао је
Рус. На начин како то чини
Инцко и многи други страни
представници, који су у БиХ
градили каријере, а један од
њих је Мирослав Лајчак који је
сервисирао растурање државне заједнице Србије и Црне Горе, а покушао је са кандидатуром за генералног секретара УН-а. Са побједом Трампа
овакви политички диносауруси дефинтивно одлазе у прошлост. Прошлост су, надамо
се, и атентати на оне који су
се супротстављали циљевима
Била и Хилари Клинтон а којима је тежио и Обама.
Са друге стране, на Српску
напада љубимац Американаца
Бакир Изетбеговић, тврдећи
да Додик припрема отцјепљење и поручује му да би могао
бити „склоњен”. Ствари сада,
послије Брегзита, Ердогана и
Трампа, стоје другачије: ако
се Изетбеговић не промијени,
њега ће склонити, а у Сарајеву
већ постоји алтернатива која
се зове Фахрудин Радончић.

Недолазак премијера на
посао указао је на озбиљност
ситуације. Трампова побједа
зато дјелује умирујуће, а прво
што помислимо је да су атентати прошлост. Много тога је
упућивало на то да се понавља
сценарио примијењен у убиству Зорана Ђинђића. Чак је и
оружје које је нађено у Јајинцима веза са инцидентом код
хале Лимес, када су Ђинђића
планирали да убију зољом, након што Багзи успори колону
на ауто-путу. У Јајинцима је
успоравање требало да омогући кривина на којој аутомобили природно представљају
идеалну мету.
Они који су прочитали Трећи метак, књигу телохранитеља убијеног премијера Милана Веруовића и новинара Николе Врзића, знају да је Ђинђић убијен због његове политике, а не због оних разлога које су нам пометнули, „због којих га Србија не треба жалити”.
– Прерано сам проговорио о Косову – рекао је Зоран Ђинђић приликом посјете Бањалуци, неколико дана
пред атентат. Одбио је ултиматум британског амбасадора да одустане од политике
одбране КиМ. Међутим, шира је листа тачака на којима је
Ђинђић изгубио код оних који
су га довели на власт, а у чије
је добре намјере према Србији вјеровао.

ТРАМП НИКОМЕ НЕ ДУГУЈЕ

О томе нас ових дана обавјештавају Врзић и Веруовић
у емисији Милорада Марића
Голи живот: Ђинђић је захтијевао и досљедну примјену
Дејтонског споразума и осамостаљење Републике Српске.
То је било обећано, како нас
је по изласку са хашке робије
обавијестио Момчило Крајишник. Атентати на премијере су геополитика јер НАТО
пакту који стреми ка руским
границама не одговарају јаки
и независни Срби. Зато им не
одговара економски и сваки
други опоравак Србије. Зато
се крши Дејтонски споразум
који је међународни уговор
и обавезује све стране у БиХ
и оне који су гаранти његовог
спровођења.
Новог америчког предсједника ће естаблишмент почети
да руши већ од дана када га је
народ изабрао, али ова побједа је само његова. Могуће је,
додуше, и да се нагоди са естаблишментом. А знамо и шта се
догодило Кенедију. Али, за разлику од „убице” Барака Обаме, који је брзо одустао од мира и ресетовања односа са Русијом, Трамп никоме ништа
не дугује.
Ипак, од њега и његове администрације на почетку мандата не треба очекивати превише јер заокрет мора бити у
благом луку. За почетак довољно би било да престане притисак на РС и да се дозволи формирање Заједнице српских општина на Косову и Метохији.
За народ који живи у трауми
због убиства премијера много
је и то да знамо да се Вучићу и
Додику неће догодити ништа
трагично. Да би остварио раст
привреде са садашњих три на
шест одсто, да би поправио живот оних огорчених и бијесних
Американаца, Трамп мора да
реже трошкове за операције и
проамеричке структуре за интервенције у иностранству.

АКТУЕЛНО 7

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

НА ЈАХОРИНИ ОД 7 ДО 9. ОКТОБРА ОДРЖАНА ТРЕЋА РЕДОВНА КОНФЕРЕНЦИЈА СРБИ У РЕГИОНУ – ПОЛОЖАЈ И ПЕРСПЕКТИВЕ

У

организацији Асоцијације Ствараоци Републике Српске и Српског
националног савјета Црне Горе
на Јахорини је одржана конференција Срби у региону –
положај и перспективе. Конференцији су присуствовали
представници српских удружења из Србије, Хрватске, Црне Горе, Мађарске, Румуније и
Албаније. Након претходних
конференција, које су одржане у Мађарској и Црној Гори,
на овој је по први пут учествовала и званична делегација Републике Србије.
– Србија пажљиво слуша и
чини све да помоге у очувању
српског идентитета у региону
– рекао је Владимир Божовић,
изасланик предсједника Владе
Србије Александра Вучића, на
конференцији на Јахорини.
– Влада Србије очекује јединство јер је српска снага
у слози. Желимо да градимо просперитетно друштво
и да помогнемо једни другима, без обзира на вјеру и
нацију. Србија као стуб стабилности у региону жели да
охрабри Србе у овим земљама да истрају у очувању свог
идентитета. Као савезнике
видимо све оне националне
мањине држава које у Србији остварују највећи степен
европских права и очекујемо да иста права наши сународници остваре у њиховим земљама – поручио је
Божовић.
Предсједник Одбора Скупштине Србије за дијаспору и
Србе у региону Иван Костић
рекао је да је асимилација Срба у региону могућа само тамо
гдје Срби нису активни.
– Асимилације неће бити у
континуитету. Уз подршку Србије зауставићемо је и омогућити Србима да остваре своја
права у региону. Српски народ
никада није изгубио повјерење у матичну државу – рекао
је Костић.
Секретар Националног савјета Словеније Никола Тодоровић навео је да је недав-

но формиран овај Савјет као
кровна организација за сва неријешена питања.
Говорећи о положају Срба у Црној Гори др Момчило
Вуксановић истакао је да се
њихов положај из дана у дан
погоршава.
– Срби у Црној Гори су грађани другог реда, иако смо
вјерска, језичка а вјерујем и
национална већина, која је
изложена страховитом притиску власти, која кроз државни пројекат спроводи асимилиацију. Црна Гора је створена
као српска држава и сва њена
историја је српска и ми се тога
никада нећемо одрећи – рекао
је Вуксановић.
Он је додао да је до деведесетих година Црна Гора била
„најћириличнија југословенска република”.
– Готово сва штампа била
је на ћирилици, да би она данас била у потпуности протјерана. Наш предлог да се ћирилица заштити законом никад
није могао да стигне на дневни
ред. Зато сада са осталим српским институцијама покушавамо да израдимо јединствен
ћирилични буквар.
Гордана Стојковска Јовић
изнијела је забрињавајући податак да је у овој години у први разред на територији читаве Македоније уписано свега
11 ученика који ће учити српски језик.
– И оно мало дјеце што учи
на српском језику не учи ни-

ФОТО: Т. ЋОРОВИЋ

Божовић: Србија позива на јединство!

»» Владимир Божовић, Момчило Крајишник, Миодраг Линта и Иван Костић
шта о Србији. У скупштини
имамо једног посланика, али
ниједна иницијатива не може
проћи поред великог броја албанских посланика. Опструкција албанских представника је и најчешћа препрека у
додјели средстава за пројекте српске заједнице – рекла
је Стојковска.
Огњен Крстић нагласио је
да су се Срби у Румунији у највећој мјери изборили за своја права.
Славомир Гвозденовић
рекао је да у Румунији живи
18.500 грађана који се изјашњавају као Срби, док је број
оних који имају српско поријекло много већи. Гвозденовић
је истакао да Румунија пошту-

ДР БИЉАНА ЖИКИЋ: ГДЈЕ СУ НАМ МЛАДИ?
– Гледајући састав делегација које је овдје присутна морамо
се запитати гдје су нам жене и гдје су нам млади? – рекла је др
Биљана Жикић из Словеније. Она је констовала да Срби никако
не смију да се херметички затворе и доносе програме које не
занимају већински народ, па чак ни саме Србе.
– Морамо у наше пројекте укључити и већински народ, јер само
на тај начин можемо створити праву слику о себи.
Она је истакла важност јединства, које су Срби у Словенији
постигли стварањем кровне организације, а навела је и
могућности финансирања.
– Постоје европски пројекти одакле је могуће доћи до новца, али
ми се чини да већина наших организација ову могућност није
искористила у пуном капацитету.

је „конкретно, а не само декларативно” права свих националних мањина, али је указао
и на проблем основног образовања српске дјеце.
– Некада смо имали 60
српских школа и око 9.000
ученика. Данас имамо само
пет четворогодишњих школа са по једним учитељем, а у
њих иде тек око четири до пет
ученика. Наш понос представља Српска гимназија Доситеј Обрадовић, која чува традицију српског образовања у
Румунији а која је стара више од три вијека – закључио
је Гвозденовић,
Представник Срба из Албаније Павло Јакоја рекао је
да највише Срба и Црногораца у тој држави живи на подручју Скадра.
– Почетком прошлог вијека укинуте су школе на српском језику, па немамо школовање на нашем матичном
језику као мањина – рекао је
Јакоја.
Према његовим ријечима,
у вријеме демократије у Албанији посљедњих 25 година,
Срби су се удружили и дјеца
су почела да уче српски језик,
а млади људи иду на студије у
Београд.
– Покренуто је усвајање закона о мањинама и надамо

ИСПУЊЕНО ОБЕЋАЊЕ
Сви учесници из земаља
у региону изнијели су
примједбе због кашњења у
реализацији конкурса који је
још у мају расписан у Управи
за дијаспору и Србе у региону,
а чија процедура из одређених
техничких разлога није до
краја завршена. Делегација
из Србије, предвођена
изаслаником Владе
Владимиром Божовићем, дала
је обећање да ће од надлежног
министарства да затражи
потписивање неопходних
докумената. Ово обећање
је након неколико дана и
испуњено.

ЛИНТА: СРБИ У РЕГИОНУ – НАЦИОНАЛНА БРИГА
Замјеник предсједника Одбора Скупштине Србије за дијаспору и
Србе у региону Миодраг Линта истакао је да се и на овом скупу могло
видјети колико је сложена позиција Срба у околним земљама:
– Положај Срба посебно је тежак у Хрватској и Федерацији
БиХ, гдје имају огромне проблеме приликом остваривања
најосновнијих права. Добар положај Срби имају у Мађарској и
Румунији – рекао је Линта и додао да скоро два милиона Срба
живи у осам земаља региона.
– Лично сматрам да би њихови проблеми требали да постану
једно од државних и националних питања Србије.

се да ће он помоћи у очувању нашег идентитета – рекао
је Јакоја.
Срђан Милаковић, замјеник градоначелника Вуковара, рекао је да је српска заједница, упркос дјеловању
српских институција у Хрватској, као што су Српско
народно вијеће (СНВ), Заједничко вијеће општина (ЗВО)
и СКД Просвјета, потпуно
маргинализован.
– Нисмо у стању да се одупремо страховитом притиску хрватске јавности. Само
на истоку Хрватске постоје
школе на српском језику, али
њихов положај до данас није институционално ријешен.
Најбољи доказ наше немоћи
је што се након ломљења табли и антићириличне кампање апсолутно ништа није про-

мијенило, иако на папиру Срби имају право на своје писмо.
Милаковић је рекао да је
постало неподношљиво да се
свако право Срба код Хрвата третира као привилегија,
али је нагласио да су и српски представници дјеловали
анемично у појединим тренуцима.
– Пропустили смо прилику да на бољи начин заштитимо своја права у тренуцима када је Хрватска приступала у ЕУ.
Дешавало се да смо свјесно или
наивно правили компромисе –
закључио је Милановић.
Момчило Крајишник,
предсједник Асоцијације
Ствараоци Републике Српске, рекао је да је почашћен
што је Република Српска за
многе присутне друга матица.
ТЕКСТ И ФОТО: ТРИФКО ЋОРОВИЋ

НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Да Конференција националних организација Срби у региону
1.
успостави непосредне контакте са владама Републике Србије и Републике Српске ради решавања најважнијих питања која

се тичу очувања идентитета српског народа у земљама региона.
Да се од Владе матичне државе затражи да се брига о Србима
региону у најкраћем времену институционализује и законима
уреди. Да се Срби у региону попишу и добију иста права и обавезе
као Срби у матичној држави, како би се зауставио агресивни процес асимилације, који је уочљив у готово свим земљама региона.
Да се заштити српски језик и употреба ћириличног писма у
складу са уставним и законским рјешењима, како у матичној
држави – Републици Србији, тако и у земљама региона.
Да се у сарадњи са најзначајнијим културним и образовним институцијама – Матицом српском, Српском књижевном задругом и министарствима просвјете Републике Србије и Републике Српске, изради
и донесе јединствен српски буквар, који би се обавезно користио у образовним системима Републике Србије, Републике Српске и Црне Горе,
али и у региону и дијаспори, гдје се српски језик изучава факултативно.
Даје се безрезервна подршка институцијама Републике Србије у одбрани Косова и Метохије и заштити материјалних и духовних вриједности, што није обавеза само Србије, јер Косово и
Метохија духовно припадају свеколиком српству.
Да државне институције Републике Србије, које у свом програму предвиђају финансирање организација из региона, посвете већу пажњу код одобравања донација удружењима ван Србије,
након увида у допринос тих удружења интересима српског народа и очувању националног идентитета.
Прихваћен је приједлог делегације Срба из Румуније да се наредни, четврти, скуп Срби у региону одржи у Темишвару 2017. године.
Прихваћен је приједлог представника Скупштине и Владе Републике Србије да се једном годишње у организацији Скупштине Републике Србије одржи састанак представника Срба из региона о најзначајнијим проблемима и реализацији преузетих обавеза
и постигнутих резултата.

2.

3.
4.

Посјета Малом Зејтинлику и манастиру Соколица 5.
У
чесници Конференције су посјетили Војничко спомен-гробље Мали
Зејтинлик у Сокоцу, гдје су положили
вијенац на спомен-крст. На овом гробљу сахрањено је 970 српских бораца са
простора Сарајевско-романијске регије.
Просјек старости је 37 година. Најмлађи је имао 15, а најстарији 74 године.
Шест породица је сахранило по три,
а 36 по два сина. Протојереј Младен Видаковић служио је помен погинулим
српским јунацима. Присутне је поздравио предсједник Скупштине општине
Соколац Данко Вучетић, који је подсје-

тио на огромне жртве српског народа на
подручју Сарајевско-романијске регије у борби за стварање Републике Српске. Мали Зејтинлик је настао послије
великог и стравичног егзодуса Срба из
Сарајева, након потписивања Дејтонског мировног споразума. Сарајевски
Срби, посебно они који су у Одбрамбено-отаџбинском рату изгубили своје најмилије, жељели су да их сахране
на овом простору.
Након тога, учесници Конференције
посјетили су и манастир Соколица. Зидови манастирског храма обложени су

спомен-плочама на којима су исписана имена 4.000 погинулих српских борацa Сарајевско-романијског корпуса
Војске Републике Српске.
На спомен-плочама налазе се и имена солунских добровољаца, бораца Романијског корпуса Југословенске војске у отаџбини и њихових јатака, као и
имена српских хајдука са подручја Сарајевско-романијске регије.
Између осталих, уклесано је и име
Старине Новака.
У порти цркве се налази капела посвећена светом Петру Зимоњићу.

6.

7.
8.

8 АКТУЕЛНО

ШОК И НЕВЈЕРИЦА
ЗА ВИШЕ ОД 200.000
ПРОТЈЕРАНИХ СРБА
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СРПСКО КОЛО октобар 2016.

милијарди долара пред Федералним судом у Чикагу
тражила је српска страна која је заступала интересе
200.000 прогнаних Крајишника током злочиначке акције
Олуја у судском спору са америчком консултантском кућом
L-3 Servisis, као правног сљедбеника америчке фирме
Military Professional Resources Ink. (МПРИ)

Крајишници очекивали
10 милијарди долара, а
дочекали нову превару
ЛИНТА: Срамна и понижавајућа нагодба!
ШТРБАЦ: Успјешно смо окончали процес!
ШТА ЈЕ СВЕ ПРИЧАО ШТРБАЦ
Документационо-информациони центар Веритас
пружиће сву потребну помоћ крајишким Србима који су
подигли тужбу против америчке војно-консултанске
фирме МПРИ због учешћа у геноциду почињеног у
операцији Олуја. Учествовали смо у припремама тужбе.
Ми смо спона између крајишких Срба и америчког
адвокатског тима и радо смо прихватили сарадњу
19. АВГУСТА 2010 . ГОДИНЕ (ТАНЈУГ)

Сваки од 200.000 прогнаних Срба требало би да у
просјеку добије 25.000 долара и 5% камате годишње
за сваку годину колико живе изван својих домова.
3. СЕПТЕМБАР 2011. ГОДИНЕ (РТС)

Ријеч је о тужбеном захтјеву за накнаду нематеријалне
штете за претрпљени страх, трауме и душевну бол
за завичајем због протјеривања. Тужба је
урађена по узору на јапанске избјеглице,
које су на суду тражиле и добиле по 25.000
долара одшете. Наиме, након јапанског
бомбардовања луке Перл Харбур 1941,
америчке власти депортовале су
година ће се из фондације
Јапанце из Перл Харбура у САД и
уплаћивати донирани новац
држали их буквално у неколико гета.
за правну помоћ, обиљежавање
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трагедије прогнаних
Крајишника и
стипендирање
студената

24. МАРТ 2013. ГОДИНЕ (ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ)

Са становишта Веритаса мислим да смо
успјешно окончали овај поступак. Биће оних
који кажу тражили смо много, добили
мало. Међутим, да нисмо тражили и покренули
овај поступак, не би добили ништа, нити би бар дио те
америчке јавности дознао шта раде њихове
институције и организације по свијету.
2. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ (ХЕПИ ТВ)

НА ПОЧЕТКУ ПРОЦЕСА ШТРБАЦ ЈЕ СВОЈУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРЕДСТАВИО СПОНОМ СА АМЕРИЧКИМ АДВОКАТСКИМ ТИМОМ И ПОЗВАО КРАЈИШНИКЕ НА АКЦИЈУ

Веритас ће помоћи свакоме ко потпише пуномоћ!
Крајишници су у повољан исход ове тужбе вјеровали,
између осталога, јер их је у то увјеравао и сам директор Веритаса Саво Штрбац. Он је, на самом почетку
процеса, приликом подизања тужбе 19. августа 2010.
године у изјави Танјугу потврдио да ће адвокатима
крајишких Срба помагати Документационо-информациони центар Веритас.
– Учествовали смо у припремама тужбе – рекао је тада Штрбац у изјави Танјугу и објаснио да су први контакти успостављени са тројицом америчких адвоката
који су посјетили Веритас 17. новембра 2009. године
– Ми смо спона између крајишких Срба и америчког
адвокатског тима и радо смо прихватили ову сарадњу – рекао је тада Штрбац.
Још снажнију поруку и активно учешће Веритаса у овом

процесу Штрбац је потврдио 11. јула 2011. године када је
у разговору за дневни лист Ало поручио Крајишницима
да буду спремни на акцију.
– Ако било који суд прихвати надлежност, Крајишници би требало да дају пуномоћје овим адвокатима. Тужбу су, у име Крајишника, подигли адвокати
из двије веома јаке канцеларије у којима су главни
људи поријеклом Срби. Оштећени Крајишници не
морају плаћати трошкове суђења. Адвокатске канцеларије то су преузеле на себе, без обзира на коначан исход. А ако буде позитиван, њима по америчким стандардима припада трећина зараде.За
почетак је приложена пуномоћ групе Срба која живи
у САД, а тужба је поднијета у име свих 200.000 прогнаних Крајишника. Сви они, ма гдје да се налазе широм

свијета, имали би право да дају пуномоћ и прикључе се одштетном захтјеву од 10,4 милијарде долара.
Веритас ће помоћи свакоме ко буде хтио да потпише
пуномоћ – објаснио је тада Штрбац.
Он је том приликом и детаљно упознао јавност са суштином организације Сабор крајишких Срба, која је
непосредно прије тога основана у Милвокију. Према
Штрпчевим тадашњим изјавама, ова организација формирана је да би се бавила „борбом за коначно
истјеривање правде”.
– Жеља им је да постану кровна организација свим
Србима из Крајине, не би ли повратили све оно што
су изгубили током и послије рата у Хрватској. Све се
то уклопило и у планове Веритаса – закључио је тада Штрбац.

П

отпуни шок, невјерицу и
ново разочарање доживјели су Крајишници када су првог дана новембра читали изјаву директора Веритаса Сава Штрпца. Он је објелоданио да је група крајишких
Срба у Америци, која је заступала интересе 200.000 прогнаних Крајишника у злочиначкој
акцији Олуја, склопила нагодбу пред судом у Чикагу са туженом страном.
У тужби оштећена страна
тврди да је фирма Military Professional Resources Ink (МПРИ)
савјетовала, обучавала и кршећи ембарго тајно опремала
Хрватску војску софистицираним наоружањем за операцију Олуја, а као докази суду достављени су и уговори између поменуте фирме и Хрватске о обуци хрватских официра и војника, које је потписао
тадашњи хрватски министар
одбране Гојко Шушак.
– Поступак против L-3 Servisis, као правног сљедбеника
америчке фирме МПРИ, због
саучествовања у прогону Срба
из Хрватске 1995, окончан је
нагодбом, према којој ће тужена страна уплатити донацију од
1,4 милиона долара у виду хуманитарне помоћи прогнаним
Крајишницима – рекао је Саво
Штрбац агенцији Танјуг, а то су
пренијели сви медији у Србији.
Он је објаснио да ће се тим
новцем покрити судски трошкови који износе 150.000 долара и хонорари за адвокатске услуге од 400.000 долара.
Преосталих 850.000 долара
намијењено је за хуманитарне потребе Крајишника, а тим
новцем управљаће задужбина формирана у Аризони, рекао је Штрбац, додајући да ће
се новац потрошити на правну заштиту Крајишника, обиљежавање њихове трагедије и
стипендирање студената.

НЕСХВАТЉИВА ОДЛУКА

Одлука о нагодби изазвала
је разочарање и невјерицу код
Крајишника, који су годинама
пратили овај случај, активно у
свему учествовали и гајили наду да ће захваљујући овој тужби добити тражену одштету
у висини од 10,4 милијарди
долара или бар нешто приближно тој суми.
Наиме, тужба је садржала
захтјев за накнаду нематеријалне штете прогнаним Крајишницима у висини од 10,4 милијарде долара, уз 5% камате
за сваку годину, односно онолико колико живе изван својих кућа и станова због присилног напуштања и претрпљеног страха, траума и душевног бола за изгубљеним
завичајем.
Слутећи да ће се поставити питање мизерне суме која је добијена овом нагодбом,
Штрбац је наредног дана (2.
11. 2016.) пред камерама Хепи
телевизије покушао да оправда мотиве оштећене стране да
прихвати такву понуду.
– Биће оних који кажу тражили смо много, добили смо
мало. Међутим, да нисмо тражили и уопште покренули поступак, не би добили ништа,
нити би бар дио америчке јав-
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

хиљада долара по захтјеву
тужиоца требало је у просјеку
да добије сваки Крајишник
из Олује, уз 5% камате
за сваку годину у којој су
живјели ван своје куће

ности и струке дознао шта раде њихове институције и организације по свијету. Са мог
становишта, становишта Веритаса, мислим да смо успјешно
окончали овај поступак – рекао је Штрбац, сматрајући да
је тиме овај случај завршен.
Крајишници су тако изгубили и посљедњу наду да ће
добити новчану и моралну
сатисфакцију, јер након изјаве Сава Штрпца постало је јасно да обичан човјек прогнан у
злочиначкој акцији Олуја неће добити ни динара, нити ће
Американци више икада бити
проглашени кривим.
Услиједило је отворено писмо предсједника Савеза Срба
из региона Миодрага Линте у
коме је он најоштрије осудио
одлуку групе Срба која је регистрована у САД под називом Сабор крајишких Срба и
Документационо-информационог центра Веритас, на челу са Савом Штрпцем да пристану на „срамну и понижавајућу нагодбу”.
Ово писмо изазвало је праву лавину коментара на друштвеним мрежама. Заправо,
утисак је да је велики број Крајишника тек тада први пут сазнао да је неко у њихово име
водио спор.
Генеза читавог случаја детаљно је описана у тексту који
је 24. марта 2013. године објављен у дневном листу Вечерње новости, а чији је наслов
Крајишницима 10 милијарди
долара. У чланку који је потписао угледни новинар Марко Лопушина налази се и изјава Богдана Кљаића, једног
од представника Сабора крајишких Срба, који је формално, у име 200.000 прогнаних
Крајишника, поднио тужбу.
– Ради се о накнади нематеријалне штете избјеглим Србима ради присилног напуштања домова и претрпљених
траума. Одштетни захтјев је
10,4 милијарди долара за више од 200.000 прогнаних. Наша тужба урађена је по узору
на спор који су у САД добили Јапанци, амерички држављани интернирани у Америку након бомбардовања луке
Перл Харбур 1941. године –
рекао је тада Богдан Кљаић.
У истом тексту директор
Документационог центра Веритас Саво Штрбац, који је
представљен као сарадник
крајишких Срба из Америке, дао је прогнозу пуну оптимизма.
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милиона долара или 7.500 пута мање од првобитног одштетног
захтјева прихваћено је нагодбом, a кадa се одбије 400.000 долара
за адвокате и 150.000 долара за судске трошкове, остаје 850.000
долара, које ће бити уплаћено као донација фондацији и од којих
ће прогнани Срби из Крајине моћи да обиљежавају годишњице
трагедије, добију правну помоћ и стипендију студентима

МИОДРАГ ЛИНТА ПОЗИВА ГРУПУ СРБА ИЗ САД И САВУ ШТРПЦА ДА ОДГОВОРЕ НА ПИТАЊА

Кога сте питали и у име кога одлучивали?

Мада се тужба односила само на људе који су прогнани у току Олује, Линта се пита зашто у тужби нису ни поменути прогнани Срби у осталим хрватским злочиначким акцијама (Откос, Оркан, Миљевачки плато, Масленица, Медачки џеп и Бљесак) и
прогнани Срби из хрватских градова. Линта је у
свом отвореном писму поставио и читав низ питања која су остала без одговора.
zz
Ко вам је је дао мандат да прихватите срамну

и понижавајућу нагодбу за прогнане Крајишнике и одустанете од захтјева да сваки Крајишник добије по 25.000 долара одштете?
zz
Ко је донио одлуку о расподјели добијених 1,4
долара срамном и понижавајућом нагодбом?
zz
Колики износ од 850.000 долара je намијењен

– Можемо доказати да је
операција Олуја организована као систематски и широко
распрострањени напад на цивилно становништво. По узору на јапанске избјеглице, које су на суду тражиле и добиле по 25.000 долара одштете, и 200.000 прогнаних Крајишника тражи по толико за
претрпљени страх, трауме и
душевни бол због протјеривања и изгубљеног завичаја – рекао је тада Саво Штрбац и додао да је доказе предао „трима
адвокатским канцеларијама
са 80 запослених, које заступају Крајишнике из Америке”.
Три године касније, након
склопљене нагодбе, Штрбац је
потпуно промијенио причу у
односу на 24. март 2013. године. У својим изјавама агенцијама Танјуг и Срна он се осврнуо на двије судске пресуде
које су по његовим ријечима
штетно утицале на тужбу Крајишника.
– Прва је била одлука Хашког трибунала новембра
2012. да поништи осуђујућу
првостепену пресуду хрватским генералима Анти Готовини и Младену Маркачу за
Олују и ослободи их одговорности. Друга је била пресуда
америчког Врховног суда, који
је 2013. године одбацио тужбу
у случају Киобел против Ројал
Дач петролеума за саучествовање у кршењу међународног
права у Нигерији деведесетих
година прошлог вијека, уз образложење да је ријеч о догађајима ван америчког тла –
рекао је Штрбац.
Сумњу у часне намјере Сава Штрпца буди чињеница да
је први наведени случај у вези Хашког трибунала прећу-

тао у интервјуу који је дао Вечерњим новостима 24. марта
2013. године.

ПРОПУШТЕНА ШАНСА

Велику наду крајишким
Србима донијела је пресуда
из 2011. године судије Рубена
Кастиља из Федералног суда у
Чикагу. Он је потврдио је да тужба Крајишника има „дубину
и озбиљност”и прогласио државу Илиноис надлежном, с
обзиром на то да МПРИ има
своје филијале и послове у тој
држави, а Срби који су поднијели тужбе тамо живе.
На статусној расправи у
октобру 2014. амерички суд
није прихватио тужбу против
фирме МПРИ за геноцид над
Србима, као ни то да се пензионисаним америчким генералима који су у њој били
ангажовани суди по међународном праву. Међутим, судија Џон Ли прихватио је аргументе у оном већем и снажнијем дијелу тужбе у коме се
наводи да је постојао заједнички подухват америчке и хрватске стране који је резултирао пљачком и уништавањем
приватне имовине. Пошто је
хрватско-амерички договор
постигнут у сједишту фирме
МПРИ у Вирџинији, на америчком тлу, судија је одлучио да се компанији суди по
америчким законима, чиме у
МПРИ никако нису били задовољни.
Тиме се отворила историјска шанса за крајишке Србе
да се донесе пресуда којом би
америчка страна била проглашена кривом, што би поред велике суме новца био правни
темељ и за нове судске процесе, а тиме и потпуно другачију

за стипендије за студенте, колики за правну
заштиту Крајишника и колики за обиљежавање наше трагедије?
zz
Који студенти и под којим условима ће имати
право да конкуришу за стипендије?
zz
По којим критеријумима ће организације и
појединци добијати средства за правну помоћ
Крајишницима?
zz
Ко је, по чијем налогу и под којим именом регистровао фондацију у америчкој држави
Аризона?
zz
Ко је донио одлуку да се оснује задужбина
при поменутој фондацији непознатог имена?
zz
Ко је донио одлуку о именовању чланова
управног одбора задужбине и како се бирају
чланови тог одбора?

НЕПОЗНАТА ЗАДУЖБИНА УПРАВЉА ДОНАЦИЈОМ
Додатну сумњу о потрошњи новца намијењеног Крајишницима
доноси одлука да се 850.000 долара пребаци на рачун једне
фондације, регистроване у америчкој држави Аризонa. Према
ријечима Штрпца, при тој фондацији основана је задужбина која
ће управљати предметном донацијом, која мора трајати најмање
десет година. Задужбином ће управљати управни одбор који
ускоро треба да буде конституисан. Новац ће се расподјељивати
на основу конкурса. Управни одбор задужбине радиће и на
прикупљању донација од других донатора.

слику Хрватске пред међународним правосуђем.
Свјесни одговорности
у фирми МПРИ били су у
озбиљној паници, па су брже-боље на првом наредном
рочишту у децембру 2014. године понудили нагодбу на коју
српска страна пристаје. За посредника у преговорима именован је пензионисани судија
Данијел Вајнстајн.
Преговори доводе до несхватљиве одлуке и пристајање српске стране на донацију од 1,4 милиона долара или
7.500 пута мању суму од траженог одштетног захтјева од
10,4 милијарде долара.

ДА ЛИ ЈЕ ПРАВДА СКУПА?

Саво Штрбац је прихватање нагодбе правдао причом
да је даљи наставак процеса
дугачак и скуп.
– Због пресуде Хашког трибунала оштећена страна стављена је у ситуацију да у наставку суђења пред америчким судом мора поново да изводи доказе да су све тачке оптужнице биле ратни злочин,
што би продужило поступак
за још три до четири године
– рекао је за Срну (1.11.2016)
Саво Штрбац.
Пред камерама Хепи те-

ВЕРИТАС ОБЕЗБЈЕДИО НОВАЦ ЗА НАРЕДНУ ДЕЦЕНИЈУ

ПОД КОЈИМ СУ УСЛОВИМА РАДИЛИ АДВОКАТИ

Линта је жестоко реаговао и на Штрпчеву тврдњу да су
„Крајишници на крају пристали на нагодбу, јер су у америчком
систему суђења, који је постављен тако да спорове добија онај
ко има новца и може да истраје, за противника имали компанију,
која је само ове године имала склопљене уговоре са Владом
САД вриједне 150 милиона долара”.
– Наведене чињенице јасно потврђују ранију сумњу великог
броја наших земљака да судски процес није вођен због накнаде
штете за преко 200.000 прогнаних Крајишника у Олуји, већ због
обезбјеђивања средстава за рад удружења Сабора крајишких
Срба из САД и Веритас из Београда, на челу са Савом Штрпцeм,
као и за адвокате – изјавио је Миодраг Линта, сугеришући
да се управо Веритас бави пружањем правне помоћи и
обиљежавањем датума страдања крајишких Срба, па је логично
очекивати да на рачуну ове невладине организације заврши и
највећи дио новца од склопљене нагодбе.

Саво Штрбац, који се најчешће оглашавао по питању читавог
процеса, дао је контрадикторне изјаве о условима под којим су
радили адвокати који су заступали крајишке Србе. У изјави за
дневни лист Ало од 11. јула 2011. године он тврди да оштећени
Крајишници не морају плаћати трошкове суђења.
– Адвокатске канцеларије су то преузеле на себе, без обзира
на коначан исход. А ако буде позитиван, њима по америчким
стандардима припада трећина зараде – објаснио је тада
Штрбац.
Међутим, у интревјуу Вечерњим новoстима од 24. марта 2013.
године Штрбац се похвалио да Влада Србије у пуном капацитету
помаже крајишке Србе у Америци.
– У Београду је недавно био адвокат Роберт Павић, који је од
Владе Србије тражио и добио политичку, правосудну, али и
финансијку помоћ за рад америчких адвоката Сабора крајишких
Срба – закључио је тада Штрбац.

левизије (2.11.2016.) рекао је
да би наставак процеса трајао
4-5 година, а свака година суђења коштала би око милион долара.
Узимајући у обзир чињеницу да су судски трошкови
за шест година суђења коштали обје стране по 150.000 долара, произилази да је Саво
Штрбац вишеструко преувеличао трошкове наставка процеса. Лицитирање око дужине
трајања суђења Штрбац је истог дана наставио у Вечерњим
новостима, гдје је навео да би
се на правоснажну пресуду чекало читаву деценију.
Полазећи чак од најнеповољније прогнозе Сава Штрпца лако је израчунати да би за
наставак процеса требало чекати још 10 година и потрошити десет милиона долара.
Ако је Саво Штрбац рекао
2013. године (погледај оквир)
да Влада Србије помаже „политички, правно и финансијски америчке адвокате који
заступају крајишке Србе”, да
ли је заиста могуће да је Србија преко ноћи одлучила да
не подржи правну борбу прогнаних Крајишника пред америчким судом? Ко је уопште
могао и у чије име донијети
одлуку да пристане на нагодбу
која је 7.500 пута мања и обичном човјеку не доноси ништа?
Све су ово питања која муче сваког Крајишника, који су
се у посљедњих двадесетак година нагледали разних превара и манипулација.
Миодраг Линта, који у посљедње четири године обавља
и функцију замјеника предсједника Одбора за дијаспору
и Србе у региону у Скупштини Србије, тврди да се Штрбац
никад ни по једном питању није обратио за помоћ.
– Лично бих дао пуну подршку наставку судског процеса и са нашим Одбором подстакао Владу и надлежне институције да у овом процесу и

даље учествују. Нажалост, господин Штрбац и његови амерички пријатељи нису се ниједном у претходне четири године обратили нашем Одбору
– написао је Линта у саопштењу и позвао Штрпца да покаже документ којим је тражио
помоћ од Владе Србије.

ЈА НИСАМ ОДАВДЕ

На Линтино писмо реаговао је Штрбац на сајту Веритаса. У њему је избјегао одговоре на већину постављених
питања (види оквир), а своју
улогу покушао је да минимизира тврдњом да „ни он, ни
Веритас нису имали никакве
везе са тужбом”, сем што су
амерички адвокати од њега
тражили и добили документацију и доказе.
– Као што сам дао документацију тужилаштву Хашког трибунала против тројице хрватских генерала, као
што сам држави Србији доставио документацију везану за
тужбу и контратужбу Хрватске
и Србије пред Међународним
судом правде, тако сам доказе
доставио и овим адвокатима.
Ако сам могао да будем стручни свједок у процесу за геноцид, сигурно бих се појавио и
пред судом у Америци и то је
сва моја веза са овим процесом – рекао је Штрбац, одбацујући оптужбу да су он или
Веритас добили новац.
Линта сматра да је Саво
Штрбац примјенио тактику
„напад је најбоља одбрана”.
– Објашњење да петоро људи може тек тако да заступа стотине хиљада људи, а да он тобоже нема никакве везе са тим,
већ само доставља документа америчким држављанима
је најблаже речено неозбиљно.
Испада да било ко може закуцати на врата Веритаса и од господина Штрпца добити документа, па да са неколико својих познаника или рођака из
САД подигне тужбу у име стотина хиљада прогнаних Срба.
Тврдњом да Америка није Србија, већ уређена држава са јасним правилима игре, господин
Штрбац озбиљно оптужује своју земљу која га већ више од 20
година не само финансијски,
већ политички и институционално помаже.
Линта истиче да би Штрбац
требао да преузме одговорност
према преко 200.000 прогнаних Крајишника у акцији Олуја и каже пуну истину због чега
је пристао на срамну нагодбу.
– У супротном, утисак је
да је Штрбац демантовао сам
себе. Можда је он заборавио,
али Крајишници добро памте
његове изјаве да ће америчка
фирма МПРИ бити осуђена за
учешће у прогону Срба, као и
да ће сваки Крајишник добити по 25.000 долара за претрпљени страх и душевну бол за
изгубљеним завичајем.
– Јасно је да се Крајишници осјећају превареним и да
ће пажљиво пратити ко ће и
на који начин трошити 850.000
долара хуманитарне помоћи
која је добијена од америчке
фирме као знак захвалности
за пристанак на срамну нагодбу – закључује Линта. 
С. К.

10 САЈАМ КЊИГА У БЕОГРАДУ
ПРОМОВИСАНА НОВА ИЗДАЊА
АНДРИЋЕВОГ ИНСТИТУТА

У Сали Борислав Пекић на Београдском сајму књига промовисана су нова издања Андрићевог института из Вишеграда. У име Емира Кустурице, директора Института, присутне
је поздравио др Мирослав Перишић, руководилац Одјељења за историју, подсјетивши да је ово трећа година постојања Института и његовог научно-истраживачког рада, а друга година представљања издавачке дјелатности Института
публици на Сајму књига у Београду. Поред тридесет два броја часописа Историјске свеске, чија је главна тематика Први
свјетски рат, Одјељење за историју објавило је и двије књиге. О књизи Српска православна црква и свештенство у Босни
и Херцеговини у Првом свјетском рату др Боривоја Милошевића говорила је др Радмила Радић из Института за новију
историју Србије истакавши значај објављивања вишегодишњег истраживачког рада на тему Првог свјетског рата и позиције Српске православне цркве током њега. Књига говори
о судбини свештенства и недоумицама у вези са њиховим
страдањем, али и о намјерама Аустроугарске да уништењем
цркве угаси ватру националног идентитета српског народа
чији је она била носилац. Аутор књиге истакао је чињеницу
да је страдање свештенства неодвојиво од страдања српског народа у цјелини, те да се из броја погубљених, затворених и мучених чланова свештенства јасно може видјети
намјера Аустроугарске да затре српски национални покрет.
О новим издањима Одјељења за књижевност говорили су
проф. др Љиљана Бајић, др Миливој Ненин и проф. Јован
Пејчић. Сагледавајући ретроспективно издавачку продукцију
Одјељења за књижевност, проф. Бајић је нагласила да је ово
одјељење покренуло седам библиотека и у свакој од њих објавило по неколико наслова. Књига Писци XX вијека представља
добар примјер дијалога књига са читалачком публиком, окупљајући на једном мјесту радове универзитетских професора
о свевременским свјетским писцима. Проф. др Миливој Ненин
представио је трећу књигу из Библиотеке Фототипска издања,
репринт недељника Идеје, који је покренуо Милош Црњански
1934. године, истакавши да судбина Идеја говори на најбољи
начин о неправди учињеној једном књижевнику. Проф. Јован
Пејчић говорио је о књизи Светислав Стефановић, опет истакавши да је овом, трећом по реду књигом о Светиславу Стефановићу, проф. др Миливоје Ненин овог скрајнутог српског писца коначно вратио на мјесто које му у књижевности припада.
Књига Српски писац: Милан Ракић на Косову проф. Јована Пејчића представља својеврсну психобиографију Милана Ракића
и даје изузетан допринос српској књижевној критици XX вијека.

ГЛАСОВИ СА ГРАНИЦЕ – СРПСКА КРАЈИШКА
ТЕТРАЛОГИЈA I АНЂЕЛКА АНУШИЋА

У сриједу 26. октобра на сајму књига у Београду одржана је промоција романа Гласови са Границе – Српска крајишка тетралогија I аутора Анђелка Анушића. У питању је књига о крајишким
Србима од краја XVII до Олује. У роману Гласови са Границе (награђеним ове године првом наградом на конкурсу Златна сова Завода за уџбенике из Источног Новог Сарајева) Анушић
је детаљно литераризовао и простор славне Суве међе, кроз
вријеме и историју, (српска села у залеђу Велике Кладуше, које је потпуно избрисао потоњи рат). Тај невелики дио крајишке
границе потресао је из њеног дипломатског лежишта Европу
у вријеме српског устанка у БиХ 1876. године, чије је устанике
на Сувој међи (зимовник на легендарној планини Ћорковачи)
дошао да помогне Петар Мркоњић, потоњи легендарни, у народу зван Перо, краљ Петар...
Кроз родословно стабло Прибана Сужњевића (једанаестогодишњег дјечака из августовске Олује 1995) основна прича овог романа, са низом њених притока, сеже до осмог кољена малог Прибана, до његовог курђепе Симана (Крнете)
Сужњевића, и прати то кољено све до пада РСК.
Да нису војни граничари готово четири вијека својим животима заклањали данашњу западну Европу од оних чији
потомци данас себе називају џихад-ратницима, тзв. Исламском државом – питање је ко би у наше вријеме настањивао
просторе Словеније, и поготово најмлађе чланице Европске уније, одакле Србима не престају да стижу трнове лекције, лекције-шибаче. Као што је и питање како би данас
изгледале прилике у цијелој Европи, и посебно на подручју
(остатка) западног Балкана. Зато би ови говорници са диригованим (само)заборавом и повишеном тонском љествицом у својим иступима требало да се (само)опомену и подсјете неумитних и непобитних историјских чињеница, које
се не могу избрисати нити порећи. Роман А. Анушића Гласови са Границе – Српска крајишка тетралогија I може се купити у књижарама Завода за уџбенике у Републици Српској.
До краја ове, и наредне године моћи ће се набавити и на
продајним мјестима Завода за уџбенике Републике Србије.
Међу присутним посјетиоцима на промоцији био је, између
осталих, народни посланик Миодраг Линта.

СРПСКО КОЛО октобар 2016.

ИДЕШ ЛИ, РОДЕ? НАСТУП РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА БЕОГРАДСКОМ САЈМУ КЊИГА

КЕЦМАНОВИЋ: Наше је право
да кажемо какву БиХ хоћемо!

У

Сали Васко Попа представљена су издања
Представништва Републике Српске у Србији:
Дејтонски споразум за мир у
БиХ, Суд и Тужилаштво БиХ
у функцији (де)стабилизације Републике Српске и Дејтонски споразум – двије деценије
мира и поуке за свијет.
Млађен Цицовић, говорећи о укупном издавачком
опусу Представништва Републике Српске, захвалио се
Ненаду Кецмановићу на инцијативи и помоћи у организацији научних скупова, наглашавајући да су и књиге о
којима се овдје говори зборници радова са тих скупова.
Он је потом представио
књигу Дејтонски споразум за

мир у БиХ – изворни, потписани текст, коју је Представништво објавило 28. фебруара ове године, поводом годишњице првог Устава Републике Српске.
Професор Кецмановић је
говорећи поводом два научна скупа и зборницима радова са тих скупова поручио:
– Република Српска већ
двије деценије брани Дејтонски споразум, док је истовремено оптужују да га крши и да је референдум о Дану Републике корак ка сецесији... Провокацијом да се
предсједник једне Републике позива на саслушање дат
је добар разлог да се пожури
са референдумом о Суду и
Тужилаштву БиХ, што неће

МИНИСТАР МАЛЕШЕВИЋ ОТВОРИО НАСТУП РС
Министар просвјете и културе Републике Српске Дане Малешевић
свечано је отворио наступ Републике Српске на овогодишњем
Међународном београдском сајму књиге под мотом Идеш ли, роде? и
у знаку обиљежавања 100 година од смрти Петра Кочића. Обраћајући
се у Свечаној сали Управне зграде Београдског сајма Малешевић
је истакао да је представљање Српске на овом сајму од изузетног
значаја за књижевност, науку и културу Српске. Oн је подсјетио да је
овогодишњи наступ Српске на Сајму књига посвећен обиљежавању
стогодишњице смрти српског књижевника и борца за слободу Петра
Кочића. Отварању наступа Републике Српске, на којем су глумци
Народног позоришта Републике Српске извели сценски наступ
посвећен Кочићу, прусуствовали су директор Представништва
Републике Српске у Београду Млађен Цицовић, предсједник
Савеза Срба из регионa и посланик у Скупштини Србије Миодраг
Линта, амбасадор БиХ у Београду Лазар Миркић, директор Центра
за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица
из Бањалуке Милорад Којић, те академици и културне и јавне
личности Србије и Републике Српске.

бити нови референдум, него само актуелизација одлуке парламента Српске.
Кецмановић је рекао да
то неће значити „други корак
ка сецесији”, а још мање рушење Дејтонског споразума,
него рехабилитацију изворног Дејтона и враћање само
једне од ентитетских надлежности, које су политичким
и правим насиљем отете од
Републике Српске.
– Ако Валонија може да
блокира 20 држава Европске
уније, ваљда и Српска са пола
територије и трећином становништва може да каже какву хоће БиХ! – рекао је Кецмановић питајући се зашто
би РС бесконачно инсистирала на Дејтонском споразуму, ако га нико други неће.
– Можда се већ једном
треба ослободити страха од
пријетње распакивањем Дејтона. Шта би се онда догодило? Не би се тиме распаковала РС, него би се распаковала БиХ и Федерација БиХ
– додаје Кецмановић.
Александар Павић рекао је
да је Република Српска привремено одустала од референдума о Суду и Тужилаштву
БиХ, али да ће то сигурно доћи
на дневни ред. Павић је оцијенио да ће Запад наставити са
притисцима да се одступи од
Дејтона, али да је за Српску
важно да се држи онога шта
је у њему написано и шта је
потписала, и да се „уз подр-

шку меке руске моћи треба
борити за демократско право
на изјашњавање на референдуму и поштивање потписаних уговора”.
Предраг Ћеранић оцијенио
је да аутори зборника радова
указују на флагрантна кршења
Дејтона и истакао да су институције БиХ, као што су Обавјештајно-безбједносна агенција
(ОБА) и Агенција за истраге и
заштиту (Сипа) БиХ „у функцији урушавања Дејтона и Републике Српске и да је министар безбједности БиХ (Драган
Мектић) приватизовао Сипу”.
Ања Филимонова рекла је
да је референдум у Српској
прва фаза делегитимизације
свих власти на нивоу БиХ, које су установљене мимо и супротно Дејтонском споразуму,
а резултат тог процеса треба да
буде враћање БиХ изворном
уређењу реалне уније. Она је
рекла да рат није завршен потписивањем мировног споразума, него да је рат против српског народа настављен другим
средствима.
Џевад Галијашевић оцијенио је да су Суд и Тужилаштво БиХ и Уставни суд
средства којима се руши тешко успостављена унутрашња граница у БиХ.
– На тај начин се цијела
БиХ даје на тацни исламистичком елементу, да би Америка и даље могла манипулисати исламистима – закључио
је Галијашевић. 
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ПРОМОВИСАНА КЊИГА МИРЕ ЛОЛИЋ МОЧЕВИЋ СВЈЕДОЧИМ ЗЛОЧИН НАД ЗЛОЧИНИМА

Драматична исповијест дјеце логораша у НДХ
У
У ЛОГОРИМА НДХ
СТРАДАЛО ЈЕ:
оквиру 61. Међународног
сајма књига у Београду на
Штанду Представништва Републике Српске представљена
је књига са ДВД издањем Мире Лолић Мочевић Свједочим
злочин над злочинима у издању Патријаршијског управног одбора Српске православне цркве и Удружења Српско-руски мост. У књизи су представљена свједочења преживјеле дјеце логораша и дјеце
страдалника, која су настала
током снимања документарног филма о страдању дјеце у
Независној Држави Хрватској.
Поред аутора на промоцији је учествовао и историчар Јован Мирковић, предратни директор Спомен-комплекса Јасе-

zz
49, 29% предшколске

дјеце од чега 2.645 са
непуном годином живота
zz
29,95% основношколске
zz
20,76% дјеце у доби
од 14 до 18 година

новац, који је говорио о страдању дјеце у логорима Независне
Државе Хрватске, са посебним
освртом на свирепост метода
убијања дјеце наглашавајући
да дјеца никада и ни у једном
рату нису војни ни политички
противници и да је злочин над
дјецом злочин над злочинима.

ПРОМИЈЕНИТИ ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ
Мира Лолић Мочевић нагласила је да се још увек, нажалост,
у образовном систему Републике Србије и Републике Српске
наставља континуитет комунистичког игнорисања јасеновачких
али и жртава других стратишта српског народа, основаних прије
логора Јасеновац, о којима се готово ништа не зна, наводећи
примјере Гаравица, Мехиног Стања, Црног језера... У наставку
излагања Лолић Мочевић је подсетила на ријечи патријарха
Павла, које су се потврдиле у ратовима деедесетих, да је
„заборављено зло извориште новог зла”.

– Деца су убијана клањем,
вађењем из утроба мајки, бацањем у реке, језера, пећине, шпиље, гушењем плином,
ударањем о дрво и о зид, хватањем за ноге, ударањем тупим предметима... Када би
минутом ћутања одали пошту сваком убијеном дјетету у Јасеновцу, ћутали би 342
сата – нагласио је Мирковић.
Промоцији књиге присуствовало је и троје дјеце од
12 саговорника који су свједочили о својим и страдањима њихових породица у Независној Држави Хрватској у
документарном филму Злочин над злочинима.
У њемачким логорима такође су убијана и дјеца, и није Независна Држава Хрват-

ска једина која је у институцијама државе убијала дјецу,
али је Независна Држава Хрватска једина која је организовала институције, посебне
за дјецу, у којима су дјеца доживљавала судбину одраслих.
Промоцији књиге присуствовала је и Нада Ђорђевић, једна од свједока српског
страдања у Старој Градишки,
која је свједочење завршила
ријечима:
– Болно је што дјеца у Београду и Србији не уче, а нису
ни моја када су ишла у школу учила, шта је Јасеновац. А
сем тога нигдје у Београду нема споменика убијеним у Јасеновцу, а у Бруклину и Њујорку постоји парк и спомен-обиљежје. 
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САЈАМ КЊИГА У БЕОГРАДУ 11

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ПРОМОВИСАНО ШЕСТО ИЗДАЊЕ КЊИГЕ БУДА СИМОНОВИЋА СВЕТА МАРИЈА ЛИВАЊСКА

СИМОНОВИЋ: Мислио сам
да ми нико неће вјеровати
Н
а штанду Министарства спољних послова
РС, Управе за дијаспору и сарадњу са Србима у региону, представљена је књига Буда Симоновића Огњена
Марија Ливањска. На промоцији су говорили Јово Бајић,
писац, историчар и новинар
из Београда, као и аутор Будо Симоновић.
Књига, која је најрјечитије штиво о животу и страдању ливањских Срба, обухвата превасходно страдања љета 1941. године на подручју
Ливна, али и страдања током
Грађанског рата у Босни деведесетих година 20. вијека.
У љето 1941. године у крашким јамама Динаре, Голије, Старетине, Тушнице, Камешнице…, у рупама из којих се
вадио пијесак, у челебићкој
школи, ливади Трновац, шуми Копривници, Купрешким
вратима, Боровој глави и другим стратиштима живот је насилно, на најстрашније начине, одузет људима јер су били
српске националности и православне вјере. Око 1.600 жена,
дјеце, стараца, мушкараца нестало је превасходно у два јулска дана, уочи и на дан Свете
Великомученице Марине – Огњене Марије. Ливањским Србима на Огњену Марију прве

ПОКОЉ У АУТОБУСУ

» Будо Симоновић потписује шесто издање књиге
ратне године није био намијењен ни метак, ни будак, ни
нож… Осуђени су да живи скапавају у безданкама глатких зидова, без изгледа да се по њима
успну више од 40 метара и тако
спасу. У само једну јаму, Равни Долац, изнад ливањског села Горњи Рујани, за само неколико сати убачено је 214 жена
и дјеце. Неке младе, неке старе, неке трудне, неке још дјевојчице и девојке, а дјеца сва
млађа од 15 година.
Школа у селу Челебић
те Огњене Марије постала
је стратиште за више од четири стотине српске нејачи.

ПРЕЖИВЈЕЛО ЧЕТРНАЕСТ СВЈЕДОКА ЗЛОЧИНА
Многи су у јами били живи. Умирали су данима од глади, жеђи,
рана… Међу лешевима рођака и комшија, нападнути црвима,
својом духовном и физичком снагом, вјером и Божјом вољом
преживјело је пуних 45 дана 13 жена и један младић. Извадили
су их из јаме као живе костуре. Од њих 13 двије су по изласку
из јаме родиле здраву дјецу. Све то сазнајемо из непосредних
исповијести, сврстаних у посебна поглавља: Саве Козомаре,
Госпаве Цвијетић, Милице Маљковић, Маре Јурић, Цвите
Бошковић, Глигорија Стојића, Милице Ерцег, Боје Лалић,
Данице Лалић, Данице Бошковић, Љубе Коњикушић.
Зато се ова књига чита полако, са дубоком емоцијом и
размишљањем о цјелини историјског оквира у коме се догодио
злочин, о размјерама људске бестијалности, о мржњи…

ИЗДАЊА МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

До детаља овај страшни чин
описују Срби који су успjели
да се сакрију и из тог скровишта гледају дивљачку занесеност и радост комшија.
Из јаме Бикуше спасило
се највише Срба. Већином
одрасли мушкарци, везани
жицом и канапом, поведени су на Бикушу. Неки су раскинули везове и побjегли
испред јаме, а неки, чија су
се тијела у паду зауставила
на „полици”, у току ноћи су
изашли из јаме. Најдетаљнија свједочења о овом погрому
у књизи казују двојица поведена на Бикушу, Милан Росић и Лука Црногорац.
Ледина код села Пролог
била је гробница за нешто мање од 500 одраслих мушкараца, Срба. Покупљени су по ливањским селима, доведени у
Пролог, побијени, побацани
у рупе ископане пред рат за
потребе жељезнице, заливени
кречом и прекривени танким
слојем земље. Под тим покровом неки су у мукама умирали. Земља је неколико дана дисала. Преживио је само Илија
Радета. Али о томе што је видио и доживио није смио говорити, под пријетњом Удбе.

Да је било система у
убијању, доказује чињеница
да су најприје привођени
и убијани свештеници и
Срби из града, угледни
љекари, адвокати, трговци
да својим ауторитетом
не поведу сународнике у
отпор страшном терору
и пресуди. Породице већ
побијених ливањских Срба
натјеране су за Србију.
Аутобусом, уз пратњу
усташа. У шуми Копривници
усташе су почеле покољ,
иживљавајући се, да мајка
гледа како јој кољу дијете.
Савјест или нешто друго,
али возач тог аутобуса
послије рата проговорио
је о том дивљању, што
је редитељу Лордану
Зафрановићу касније
послужило за стравичну
сцену покоља у аутобусу у
филму Окупација у 26 слика.

Село Голињево тог дана је
остало без и једног јединог
свог житеља – Србина. Нема
их ни данас. Усташе су затрле цијеле породице.
Више од 400 дјеце млађе од 15 година побијено
је у два крвава дана на ливањском подручију. Међу
њима 270 старости до шест
година.
Воља за животом, пркос
несрећи, освета новим рађањем, били су водиља и снага
чудом преживјелим Србима
ливањског краја да оснују нове породице.
Списак страдалих је на
крају књиге Огњена Марија
Ливањска. Он није коначан
и није потпун, нити ће икада бити.
Споменици су оскрнављени у новом рату деведесетих
година прошлог вијека.

БЛАЖЕНОПОЧИВШИ ПАТРИЈАРХ У ОЧИМА ФРАНЦУЗА

Патријарх српски Павле
Сјећање на људе и
дневник Јени Литенберг – светитељ наших дана
а Међународном сајму ном добио лекцију о патрињига француског теолоН
књига у Београду пред- отизму и хуманости.
К
га и филозофа Жана Клостављена су два издања МаОн је подсјетио да је Јени да Ларшеа Патријарх српски
тичне библиотеке Источно
Сарајево Сјећање на људе и
догађаје Павла Калуђерчића и Јени Лигтенберг: ратни
дневник Пале 1993–1995 аутора Мирка Шошића.
Представљајући роман
Сјећање на људе и догађаје рецензент Вук Крњевић оцијенио је да је ријеч о сјајној докуметованој грађи, која свједочи да је Сарајево до деведесетих година прошлог вијека било мултинационални,
мултикултурални и град без
предрасуда.
Аутор романа Јени Лигтенберг: ратни дневник Пале
1993–1995, академик Мирко Шошић, рекао је да је
радећи на овом роману и
читајући ратни дневник
холандске хуманитарке, која је
три ратне године провела са Србима на Палама, још јед-

ИЗДАВАШТВО СРБА У ХРВАТСКОЈ

на Пале дошла на три недјеље, а остала три године и да
је, живјећи са Србима, у својим забиљешкама дала сјајну
квалификацију њиховог менталитета и карактера.
Драган Калинић, који је
као тадашњи министар здравља Републике Српске, потписао дозволу да Јени дође
на Пале. Шошић каже да је
читајући њене забиљешке
спознао да она није била само обична апотекарка и хуманитарац, већ сјајан аналитичар и особа која је располагала са информацијама о догађајима који
су обиљежили рат
у БиХ.
Историчар
Драган Давидовић
рекао је да је књига академика Шошића првокласан извор и
документ и да би на
основу ње могао бити
снимљен сјајан документарни филм.

Павле – светитељ наших дана представљена је у Сали Борислав Пекић на Сајму књига. Књигу је са француског
превео Ненад Стаменковић
у издању Службеног гласника
и Центра за црквене студије
из Ниша. О књизи је говорио
патријарх Иринеј, нагласивши да је патријарх Павле био
човјек смирења, интелектуалац који се није одвајао од
књиге, који је живио као најобичнији човјек и радио све
послове у цркви и манастиру
као и искушeници и монаси.
– Толико је био скроман
да ни у манастиру једно вријеме нису знали да је изабран
за епископа. Никада није
имао кола ни телефон. „Коме сам потребан, нека ми пише”, говорио је. Послије богослужења остајао би да ученицима одговара на њихова
питања. Имао је велику љубав према људима, али није
волио нераднике и пушаче.
Подизао је куће сиротињи

» Патријарх Иринеј
са Косова. Шкрт је био према себи, а издашан помажући другима у страдању, невољи, патњи. Био је велика личност која се појавила у нашем
времену и мудро се сналазио
у времену које је било и критично за цркву. Многи су га
доживљавали као свеца још
за живота. И данас долазе људи из цијеле Србије да посјете његов гроб.
– Патријарх Павле остао
је духовни оријентир нашег
народа. Памтићемо га и по
реченици: „Да нам ријечи буду благе, а докази јаки”, рекао је уредник књиге СлавиАГ
ша Орловић.

У сриједу 26. октобра на Београдском сајму књига у Сали Иво
Андрић, у оквиру програма Издавачке тачке, одржана је трибина на којој је представљено издаваштво Срба у данашњој
Хрватској. На трибини су говорили Драган Хамовић, уредник
програма Сајма књига, Ђорђе Нешић, добитник Бранкове награде за 1975 и Награде Сава Мркаљ за 2010. годину и Боривоје Чавић, библиотекар и историчар културе из Вуковара.
Ђорђе Нешић, управник Културног и научног центра Милутин Миланковић, који се бави издаваштвом српских књига,
истакао је како се у Хрватској осјећа велика депопулација
Срба и генерално српске књижевности, изазвана ратом. Навео је српске издаваче, међу којима су СКД Просвјета, Српско народно вјеће, које издаје недјељник Новости, као и издавачку дјелатност Српске православне цркве. Напоменуо
је и како је часопис Извор једини двонедјељник који је писан на ћирилици, а бави се проблемима Срба на истоку Хрватске и Далмације. Нешић је истакао и дјела која се баве
историјом Срба, антропологијом, као и савремена дјела, попут Књигоцида, која описује спаљивање књига које су написане на ћирилици у Хрватској деведесетих.
Боривоје Чавић нагласио је да је сада можда посљедњи час
да се забиљежи истраживање културе и прошлости Срба у
Хрватској и додао да је књига Културна баштина, која описује споменике Срба у Хрватској већ распродата на овогодишњем сајму. Просвјета је организовала изложбу Свети Сава,
чија је тема била политика између Хрвата и Срба.
– Због јединства смо преживјели кроз времена и невремена – ријечи су којима је Драган Хамовић закључио трибину.

ПРЕДСТАВЉЕНО ДРУШТВО ЧЛАНОВА
МАТИЦЕ СРПСКЕ У ЦРНОЈ ГОРИ
У уторак 25. октобра на Београдском сајму књига у Сали Иво
Андрић, у оквиру програма Издавачке тачке, одржана је трибина на којој је представљена дјелатност Друштва чланова
Матице Српске у Црној Гори. О овој теми говорили су проф.
Драго Перовић, предсједник Друштва, проф. Јелица Стојановић, проф. Горан Радоњић и Весна Ђорђевић, модератор.
Весна Ђорђевић започела је трибину представљањем дјелатности удружења, а проф. Драго Перовић публику је упознао
са начином рада организације, поменувши разлоге оснивања, циљеве, као и сарадњу са свим значајним медијским и
културним установама из региона, између осталих и Матицом Српском из Новог Сада, као најважнију.
Проф. Јелица Стојановић је у свом излагању ставила акценат на борбу за опстанак српског језика и књижевности на
територији Црне Горе, што представља највећи проблем
свим припадницима српског народа у сусједној држави и
представила неколико издања овог удружења. Издавачка
дјелатност Друштва започела је 2011. године, објављивањем књиге Путевима српског језика и ћирилице, послије које су објављене још двије књиге посвећене статусу српскога
језика и књижевности у данашњој Црној Гори (Милош Ковачевић, Михаило Шћепановић: Српски језик у вртлогу политике и Веселин Матовић: Ноћ дугих маказа).
Проф. Горан Радоњић говорио је о српској књижевности и
њеном изостављању и маргинализовању у Црној Гори ради стварања неке нове књижевности, а потом је присутнима представио часописе Смисао и Октоих.

ПРЕДСТАВЉЕН ГЛАС ХОЛМИЈЕ ИЗ БЕРАНА
Од јуна мјесеца 2012. године излази
часопис за књижевност, историју и
културу Глас Холмије, чији је оснивач
и издавач Српско историјско-културно друштво Никола Васојевић.
– У временима поремећеног система
вриједности, група скромних и вриједних ентузијаста, окупљена око Српског историјско-културног друштва
Никола Васојевић одлучила је да покрене часопис Глас Холмије, како би
дала допринос очувању свега напредног, по чему смо се кроз вијекове препознавали у цивилизованом свијету – рекао је Горан Киковић, главни и одговорни уредник овог часописа.
Он је објаснио да се некада област око „свете” васојевићке планине Ком, гдје живи највеће српско племе, називала
Холмија, па је тако часопис и добио име.
– Настојимо да се између корица овог часописа нађе све
оно што завређује пажњу са жељом да, између осталог, као
будни хроничари свога времена, одбранимо српски језик и
ћирилично писмо, које је вијековима постојало на „светим
водама” Лима. Зато нам је суд читалаца главна одредница,
јер „глас народа је Божји глас”.
– Овај број је подсјетник на прошла времена, али доноси и
најновије вијести из области стваралаштва, које нијесу за
један дан, које трају и које ће трајати, које се, дакле, прикључују традиционалним вриједностима српског народа –
казао је Киковић.
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СРЂАН КОЛАРИЋ, ПРЕДСJЕДНИК ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА, ПОНОСАН НА ПРОЈЕКАТ КОЈИ ЋЕ ПРОМИЈЕНИТИ БУДУЋНОСТ БЕОГРАДА

С

Пословна зона
у Макишком
пољу доноси
посао за
10.000 људи

рђан Коларић је на челу
по величини друге београдске општине, али по
спроведеним активностима
и плановима влада утисак да
је ријеч о можда најперспективнијој средини у Србији. У
разговору за Српско коло Коларић истиче да се равномјерно улаже у свако насеље, чиме
се стичу услови за што квалитетнији живот. Поносан је на
чињеницу да је на челу општине која предњачи у наталитету, али исто тако нуди
разне бесплатне програме за
дјецу и мајке, као и за најстарије Чукаричане. Оно по чему се Чукарица истиче јесте
привредни потенцијал, који
би у догледно вријеме могао
у потпуности да преокрене
будућност Чукарице.
– За општину Чукарица, а
и за град Београд, Макишко
поље представља једну од најзначајнијих зона за равој привреде и нова улагања – каже
Коларић и додаје:
– На простору од преко
1.165 ха, на појасу од Чукаричке падине до Остружничког моста, дуж лијеве стране пута Београд–Обреновац,
планиран је појас за привредне капацитете, односно привредно-комерцијалну дјелатност. Оно
што је посебно битно
за нас као општину јесте чињеница да ће
почињу радови
то бити зона која ће
на изградњи пословне
омогућити отварање
зоне у Макишком пољу.
преко 10.000 нових
Тиме почиње нова
радних мјеста. Распиразвојна етапа развоја
сан је конкурс за идејно
Чукарице
архитектонско рјешење,
након чега ће бити урађен
план детаљне регулације, а
почетак радова очекује се
крајем идуће године. Маки- многим улицама, поред асшко поље ће бити нова етапа фалтирања, уз добру сараду развоју Чукарице, и прили- њу са свим градским службака за бољу будућност великог ма успјели смо да ријешимо
броја Чукаричана.
и проблеме са одливом канаzz
Чукарица се простире на
лизационих вода, да урадимо
тротоаре, поставимо сигнали15.650 хектара. Са којим се
зацију, освијетлимо улице носве комуналним проблемивом расвјетом.
ма сусрећете?
– Стварамо услове да сва- zz
Познато је да је током ратки дио наше општине буде
них година на територији
добро мјесто за живот. МиБеограда пристигао велики
слим да и грађани то увиђаброј наших људи из ратом
ју јер нам се обраћају са презахваћених простора. Кодлозима, а ми им, када је то
лико њих је свој нови дом
могуће, излазимо у сусрет. У
пронашло на Чукарици?
протекле двије и по године
– У протеклих двадесет гоасфалтирали смо више од 30 дина Чукарица је имала око
км улица на Чукарици. Неке 20.000 избјеглих и 11.000 инод њих су комплетно рекон- терно расељених лица. Данас
труисане и сређене, као што је тај број далеко мањи, јер
су најзначајније саобраћај- је највећи број избјеглих уснице у Сремчици, Железни- пио да се интегрише, или да
ку, Великој Моштаници, Ум- се врати у мјеста одакле су тоци, Рушњу, док су улице ко- ком рата дошли. Према подаје су биле у таквом стању да цима нашег повјереништва,
су грађани једва могли доћи тренутно на Чукарици живе
до својих кућа пресвучене 1.094 избјегла лица, а интеррециклажним асфалтом. У но расељених је 6.008. Морам истаћи да је свакако највећи број њих успио својим
ЗИМНИЦЕ И ИЗЛЕТИ
радом и трудом да обезбије– За наше пензионере
ди егзистенцију себи и својим
породицама и створи услове
са најнижим пензијама
за квалитетан живот. Многи
ове јесени обезбиједили
од наших суграђана који су
смо пакете са зимницом,
дошли током протекле двије
а обрадоваћемо их и
деценије не само да су се инизлетима које ћемо ускоро
тегрисали већ су и успјешни
организовати.
у пословима којима се баве,

АДА ШОПИНГ МОЛ
– Послије уређења робне
куће Бетекс, која ће послије
скоро три деценије оживјети
простор некадашње прве
робне куће у овом дијелу
града, очекује нас отварање
још једног новог тржног
центра Ада шопинг мол, који
ће се налазити у Радничкој
улици, преко пута Аде
Циганлије. Инвеститори
истичу да ће бити изграђен
у складу са највишим
свјетским стандардима,
као и да ће се градити у у
наредне двије године.

2017.

а веома су активни и у удружењима која брину о положају избјеглих, а са којима и ми
као општина тијесно и успјешно сарађујемо.
zz
Да ли се на општини Чукарица спроводи програм
стамбеног збрињавања избјеглих и прогнаних лица и
до које фазе се стигло?
– У сарадњи са Републичким комесаријатом за избјеглице, само у току прошле
године, додијелили смо пакете са грађевинским материјалом за 22 породице. У
оквиру регионалног програма за додјелу помоћи у грађевинском материјалу, биће
стамбено обезбијеђено девет породица избјеглих лица, а реализација овог пројекта очекује се почетком
сљедеће године. Такође, веома смо поносни на сарадњу са Комесаријатом, као и
са Хелпом, јер смо успјели да
обезбиједимо средстава за
изградњу 32 монтажне куће
социјалног становања, чиме
ће се затворити неформални колективни центар Паркинг сервиса Ада. Обезбиједили смо локацију у Остружници, извршена је препарцелација, урађен пројекат,
па очекујемо реализацију и
скоро усељење породица у
нове објекте.
zz
На територији Чукарица
живи и већи број пензионера. Колико општина уче-

ПРОГРАМ ФИТ МАМА
– Чукаричке маме које су
недавно добиле бебе, имају
прилику да се друже, опусте
и вежбају у још једном
бесплатном програму под
називом Фит мама. Драго
нам је да је број мама које
са својим бебама долазе на
овај програм све већи и да
им оваква активност значи
и прија.
ствује у њуховим активностима?
– Као општина која је позната као један од највећих
донатора дневних клубова
Геронтолошког центра, не
пропуштамо да присуствујемо рођенданским прославама, дружењима наших пензионера у надалеко познатом Клубу Чукарица 1 у Жаркову. Ту смо и када им је потребно ново озвучење, телевизор, или опрема за клуб,
све како би их мотивисали
да буду активни као и до сада. За бесплатну обуку Скајпа за пензионере, коју већ
традиционално организујемо, увијек влада огромно интересовање, што доказује колико су они увијек спремни
да се друже и науче нешто
ново. Сваке прве недјеље у
мјесецу часови се организују у Културном центру Чукарица и тако ће бити све док

буде интересовања наших
старијих суграђана.
zz
На територији општине се
налази и Републички завод
за спорт. Да ли је грађани
имају одређене повластице у коришћењу њихових
услуга.
– Општина Чукарица има
одличну сарадњу са Заводом
за спорт и медицину спорта
у Кошутњаку. Током љетњег
распуста наградили смо наше
вуковце, који су имали прилику да бесплатно користе базене на Кошутњаку. Настављамо и даље, па ће тако у бесплатном рекреативном пливању недјељом на затвореном
балон базену у Кошутњаку и
ове године уживати чукарички основци и њихови родитељи. Сви млађи основци од недавно у Заводу бесплатно могу да похађати школице спорта. Намјера нам је била да помогнемо и дјеци, и родитељима, који на ова начин знају да
се дјеца спортом баве на прави начин, а с обзиром да су активности бесплатне, да њихово бављење спортом не утиче
на кућни буџет.
zz
Познато је да се територија
града Београда снабдијева
водом са Чукарице. Постоји
ли план око бољег снабдијевања водом и пречишћавања отпадних вода?
– Покренутим пројектом
изградње Остружничког канализационог система биће

значајно побољшано снабдијевање водом и пречишћавање
отпадних вода у цијелом граду, не само на Чукарици. Прва фаза реализације овог пројекта подразумијева изградњу колектора за пречишћавање отпадних вода у Остружници, након чега ће се фазно
радити канализационе мреже
Остружница–Велика Моштаница–Умка.
zz
Ако је Ада Циганлија позната као „Београдско море”,
постоје ли нови планови
око туристичког развоја општине Чукарица?
– Велики је капацитет Аде
Циганлије, али Чукарица има
још толико туристичких бисера као што су Кошутњак, Хиподром, Липовичка шума, па
смо одлучили да се туристичком развоју општине озбиљно
и са посебном пажњом посветимо. Одлучили смо да ускоро формирамо Туристичку
организацију Чукарице, која
ће објединити туристичку понуду општине и тијесно сарађивати са Туристичком организацијом Србије и Београда,
као и туристичким организацијама у иностранству, а у циљу што боље презентације туристичких атракција Чукарице и повећања броја туриста
на нашој општини.
zz
Општина Чукарица гаји и
братске односе са неким
општинама. Шта све подразумијева сарадња са братским општинама?
– Сарадња са општинама
Беране, Источно Сарајево, Куманово, Будва и Ервеник траје
већ дуго и веома је успјешна.
Највише се огледа у размјени
искустава функционисања локалних самоуправа, посебно у
области културе, образовања и
спорта. То подразумијева учешће наших умјетника у ликовним колонијама које организују братске општине, гостовању наших писаца на књижевним вечерима и организацији спортских манифестација,
а чији су учесници спортисти
из општина са којима сарађујемо. Градска општина Чукарица активна је у ширењу
и продубљивању сарадње међу братским општинама и користи сваку прилику да нађе
начина да повеже и приближи грађане ових општина, а
све у циљу њихове добробити
и добробити локалних самоуправа.
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

ДЈЕЦА ДОБИЛА 18 НОВИХ ИГРАЛИША

ПОМОЋ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ

БЕБИ-ПАКЕТИ ПОКЛОН ЗА СВАКУ ПОРОДИЦУ

Радили смо на уређењу и постављању паркића и површина за
најмлађе, па Чукарица може сада да се похвали са 18 нових
игралишта за дјецу. Увели смо видео надзор у све школе и
повезали са станицом полиције, како би безбједност дјеце била
осигурана. Нашим Малим радовима излазимо у сусрет молбама
грађана и доприносимо бољем окружењу, било да је у питању
паркић, степениште, рампа за инвалиде, стаза, паркинг. Ту
смо да нашим суграђанима створимо добре услове за живот у
њиховим насељима.

– Заједно са Комесаријатом радимо на економском оснаживању
наших суграђана, јер је то и основни услов да они себи
створе пристојан живот. Само у току прошле године кроз
овај пројекат прошло је 23 породице са Чукарице. Најкасније
почетком слиједеће године у сарадњи са Комесаријатом биће
обезбијеђена дрва за огрјев за 30 корисника, новчана помоћ
од по 15.000 динара за 30 најугроженијих корисника избјеглих
и интерно расељених, а обезбијеђена су и средства за додјелу
грађевинског материјала која ће добити 12 породица.

Као општина са највише беба у Београду у 2015, ове године смо
се посебно припремили да спремно дочекамо нове Чукаричане
и 2016. прогласили „Годином беба”. Родитељи који су имали
принову добро знају да се општина Чукарица придружује
њиховом најрадоснијем тренутку у живот у и обрадује их беби
поклон пакетима. У првој години додјељују се четири пута.
Наравно, родитељима и дјеци подршка је потребна и касније,
па смо се трудили да уведемо разне бесплатне програме за
правилан развој дјеце.

У ПОСЈЕТИ 13

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

„

ПАВЛЕ МАРКОВ, ГРАДОНАЧЕЛНИК КИКИНДЕ, ГОВОРИ О БУДУЋНОСТИ НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ СРЕДИНЕ У СЈЕВЕРНОМ БАНАТУ

Г

радоначелник Кикинде
Павле Марков са поносом истиче да је недавно отварање фабрике Мекафор
значајна вијест не само за Кикинду него и за Србију. У разговору за Српско коло Марков
коментарише стање у кикиндској привреди и култури, значају односа са братским градовима и регионалној сарадњи, али не крије незадовољство због висине рудне ренте.
– Долазак Мекафора потенцијално значи carte blanche за
њихове добављаче и партнере
који ће у Кикинди видјети добро мјесто за улагање. Најбоља препорука за нас управо су
инвеститори који већ раде ту
и то је сигнал другима да овдје могу добро да послују, да
имају квалитетну радну снагу, подршку државе Србије и
да у Граду Кикинди имају поуздану логистику и партнера.
С обзиром да је то други велики француски инвеститор
у нашој средини, да је њихова амбасада у Београду непосредно укључена у реализацију пројекта, реално је очекивати да њиховим стопама крену
и други, и то не само француски пословни људи. Значајно
је и то што Мекафор почиње
да ради у оквиру слободне царинске зоне и то је погодност
више која Кикинду издваја у
поређењу са неким другим инвестиционим дестинацијама.
zz
Да ли се смањио број незапослених посљедњих година?
– Број незапослених у Кикинди је у складу са републичким просјеком и он се и у нашој средини смањује. То смањење посљедица је почетка рада италијнске фирме Зопас,
која је радно ангажовала 100,
а у сљедећој години планира
још до 250 људи. Очекујемо
да ће и већ дуго најављиваном инвестицијом француске
фирме Ле Белијер Кикинда још
најмање педесетак људи добити посао, као и наставком
трансфера технологије у Мекафору још 20–30 у сљедећој
години. Нажалост, дешавања
у Ливници Кикинда и велика
отпуштања, у некада најбројнијем и највећем привредном
друштву у сјеверном Банату,
често повећавају бројку оних
на евиденцији Филијале НСЗ.
Расплет са овим металским
гигантом битно може да утиче
на смањење незапослености,
посебно ако се зна да су некада имали 6.500, а сада свега 700–800 запослених.
zz
Каква је будућност Фабрике
Тоза Марковић?
– Тоза је претходних година стално губила трку са својим конкурентима и постала
је технолошки заостала фабрика, што се одразило на квалитет производа и рентабилност производње. Будућност
ове фабрике управо је повезана са модернизацијом технолошког процеса, јер конкуренција сада нуди цријеп за који
дају вишедеценијску гаранцију. Тако нешто ће бити могуће
само са стратешким партнерством и инвестирањем, јер без
тога фирма сама неће моћи да
враћа огромне дугове и значајно улаже у савремену технологију пекарске индустрије.
zz
Како би генерално оцијенили стање привреде?
– Стабилност рада и извоза МСК од изузетног је значаја за град, али и економију Србије, пошто њихов извоз
досеже и до 80 милиона евра
годишње. Српски кондиторски бренд Банини требало би

ГРАД КУЛТУРЕ

Најбоља препорука за нас
управо су инвеститори који
већ раде ту и то је сигнал
другима да овдје могу
добро да послују, да имају
квалитетну радну снагу,
подршку државе Србије и да
у Граду Кикинди имају
поуздану логистику и партнера

Слободна царинска зона
је магнет за инвеститоре
да буде продат почетком сљедеће године, тако да очекујемо
да ова фирма поново ради у
пуном капацитету. Очекујемо
и продају фабрике за конзервирање поврћа и воћа Прима
продукт, која је некада запошљавала око 100 људи, али је
имала широку мрежу коопераната. Можда и највећа брига Кикинде у овом тренутку
је Ливница Кикинда, која је у
претходне двије године, због
финасијских проблема власника (Цимос група) отпустила више од 1.200 људи. Банке
–повјериоци су продале Цимос
групу италијанској фирми TCH
Cogeme и сви ми постављамо
питање шта ће нови власник
урадити са кикиндском Ливницом, најзначајнијим дијелом Групе.
zz
Када сте преузели власт, једна од горућих тема била је
приход од експлоатације
нафте и гаса. Да ли је постигнут договор са НИС-ом?
– Рудна рента је болно питање Кикинде. Проценат средстава који добијамо вишеструко је смањен у поређењу са периодом из рецимо 2011. или
2012. године када је у буџет
града стизало и до 600 милиона динара, а сада пристиже
једва 200. Тешки камиони девастирају путеве, а степен исказане друштвене одговорности компаније, иако за поштовање, сувише је мали с обзиром на експлоатацију и утицај
који остављају на животну и
уопште средину у којој раде.

ВЕЛИКА ПРЕДНОСТ БЛИЗИНА ГРАНИЦЕ ЕУ
– Ми смо и идеална инвестициона дестинација за стране
инвеститоре из сусједне Румуније који се тамо сусрећу са
недостатком радне снаге и које у Кикинди, на удаљености од 30 до
50 километара од матичних фабрика, могу да отворе недостајуће
капацитете и тако задовоље своје потребе за квалитетном радном
снагом. Ту формулу је примијенио италијански Зопас и она савршено
функционише. Поготово када буде продужено радно вријеме
на граничном прелазу Наково–Лунга на 24 сата, који је само 10
километара од Кикинде – каже Марков.

Додамо ли томе и да су плате запослених сада мање него
што су то прије биле због ангажовања радника на лизинг,
онда је дефинитивно Град незадовољан.
zz
Дани лудаје су један од симбола Кикинде?
– У Кикинди ћете на Данима лудаје доживјети дух банатске прошлости у савременом
тренутку, оплемењену културом, традицијом, гастрономијом. Покренули смо процедуру да заштитимо име и
бренд наше манифестације
код Завода за заштиту интелектуалне својине. Дани лудаје са Кикиндским мамутом
старим 500.000 година, совама ушарама и Сувачом – млином на коњски погон – једним
од неколико у Европи, може
да буде интересантно мјесто
за викенд туризам током читаве године.
zz
Шта је све предвиђено на
пољу културе у наредном периоду?
– Представници Града Кикинде наглашавају и друге са-

АМБИЦИОЗНИ ПЛАНОВИ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
У сљедећој години планирамо наставак реконструкције brownfield
објекта Ауто куће, што ће омогућити запошљавање још најмање
250 људи у италијанском Зопасу. Инфраструктурним опремањем
Индустријске зоне Расадник површине 22,6 хектара остварићемо
могућност доласка нових инвеститора заинтересованих да раде у
оквиру слободне царинске зоне. Очекујемо и одлуку у оквиру првог
позива прекограничног ИПА програма Србија–Румунија, гдје смо
конкурисали за доградњу недостајућих садржаја на међународном
граничном прелазу Наково–Лунга. Такође, у наредном периоду
желимо да реконструишемо главну трансверзалу кроз град,
да преостали дио државног пута до Башаида буде пресвучен
новим асфалтом, такође да реконструишемо улице по селима и
локалне путеве који воде до приградских насеља, да наставимо
са изградњом канализације, да заменимо јавну расвету новом
LED технологијом, реконструкција градске пијаце.

држаје као што су Позоришни
фестивал малих сцена Народног позоришта из Кикинде,
очување, унапређење и реконструкцију Суваче – као значајног материјалног културног
насљеђа, програмске садржаје Народног музеја из Кикинде који се односе на Кикиндског мамута и Мамутфест и
друге. Акценат стављамо на
садржајима који имају јасан
међународни карактер и који трају дуже од једне деценије, што је у први план истакло Међународни фестивал
етномузикологије и народних
оркестара ФЕНОК и Међународни фестивал кратке приче
Kikinda short.
zz
Ваша општина је мултинационална средина. Како бисте описали однос међу народима који ту живе?
– Кикинда је град у којем
живе многе националности
и ову чињеницу смо увијек
истицали као велику предност нашег града. Такође велика предност мултинационалне средине су и контакти
које многе нације нашег града имају са својим матицама.
Контакти које користимо у
креирању и реализацији заједничких пројеката, нарочито оних прекограничних, који су од великог значаја за Кикинду и партнерске градове.
zz
Један број наших људи из
бивших југословенских република пронашао је у Кикинди свој нови дом. У којој
мјери су они утицали на развој општине и да ли су корјене?
– У току избјегличке кризе
на територији града Кикинде
евидентирано је близу 10 хиљада лица из бивших републи-

ка СФРЈ, која су у наредној декади били у статусу избјеглих
и прогнаних лица. Од тог броја
око 6.000 је стално настањено
на нашој територији, засновали породице, остварили запослења и сва права која им припадају. Примјењујући циљеве
локалног акционог плана до
сада је преко 500 лица прошло
неки од програма помоћи.
zz
У којој мјери је у Кикинди
спроведен програм регионалног стамбеног збрињавања за избјегла лица?
– Град је узео учешће у четири велика пројекта. Са Комесаријатом за избјеглице и миграције РС и ЈУП 2014. године потписан је уговор Истраживање
и развој Београд за први пројекат: изграња вишестамбене породичне зграде од 25 станова,
гдје је учешће Града у обезбјеђивању парцеле и потребне инфраструктуре. Изабрани су корисници и укупно ће се стамбено збринути 76 лица. Приближна вриједност пројекта кроз
изградњу зграде је око 500.000
евра. Прошле године потписан
је уговор за други потпројекат:
откуп сеоских кућа са пакетом
помоћи. Овим пројектом било
збринуто 27 породица, а укупна вриједност пројекта са проширењем 297.000 евра. Такође, потписан је уговор за трећи пројекат, први у Србији организован као Окружни пројекат којим је предвиђена додјела помоћи у пакетима грађевинског материјала. Одобрен
максималан износ за 20 породица са територије Сјевернобанатског округа. У овом пројекту Град Кикинда је носилац
пројекта, а општине Чока, Нови Кнежевац, Сента Кањижа и
Ада су партнери. Пројекат је
приведен крају и биће збринуто преко 100 лица. Вриједност
пројекта је 180.000 евра.
Потписан је и уговор за четврти пројекат изградња вишестамбене породичне зграде –
16 станова. У току је избор корисника након чега ће се збринути око 50 лица. Вриједност
пројекта кроз изградњу зграде
приближно 300.000 евра. Само овим пројектима стамбено ће се збринути 90 породи-

Симпозијум „Тера“
јединствен је у свијету јер
вајарима пружа могућност да
израђују скулптуре великог
формата на самом изворишту
глине. Симпозијум постоји
од 1982. године и до сада је
на њему учествовало више
од 200 вајара из цијелог
свијета. Ове године смо
од Министарства културе
и информисања добили
32.000.000 динара за
финасирање реконструкције
зграде Мањежа за потребе
формирања Музеја Тера
у Кикинди и санацију
ентеријера, таванице и
електро радове на згради
Народне библиотеке Јован
Поповић у Кикинди, која
постоји од 1845. године.
Наши људи треба да
знају да у Кикинди дјелује
најстарије умјетничко
друштво у српском народу
Гусле, које је настало 1876.
године. У наредном периоду
радићемо и на изградњи
фоајеа Народног позоришта
у нашем граду, а покушаћемо
и да обезбиједимо средства
за обнову зграде Културног
центра. Ми смо град који за
културу из буџета издваја и
више од 10% годишње.

ца односно кроз програме помоћи проћи ће око 260 лица.
zz
Можда сте једини градоначелник у Србији који се може
похвалити спортском репрезентативном каријером. Каква је будућност спорта у Кикинди?
– Кикинда је свакако град
спорта. Ово можемо поткрепити стратешким документима које смо усвојили у циљу
развоја спорта, као и чињеницом да сваке године управо Град издваја значајна средства како за развој спорта, тако и за спортске клубове нашег града. Посебан акценат
стављамо на развој школског
спорта који је веома заначајан за дјецу основношколског
узраста у циљу њиховог правилног развоја од раног дјетињства, чиме доприносимо
општем побољшању здравља
наших младих суграђана. Са
друге стране Кикинда се полако све више истиче као град
повољан за спотски туризам
због квалитетне спортске инфраструтуре и услова које нуди свима који су заинтресовани за овај вид турзма.
zz
Са којим сте градовима у
братским односима?
– Кикинда његује братске
и партнерске односе са многим срединама у региону, а
посебно са Румунијом, уз велико учешће Савеза Срба Румуније. Побратимили смо се
са градовима Жомбољ и Решица, изузетно сарађујемо и
са Великим Семиклушем, а
посебно истичемо партнерство са Темишваром – другим по величини градом у
Румунији. Сарађујемо и са
мађарским градовима Мако
и Кишкунфелеђхаза, Приједором (РС) и Бихаћем (Федерација) у Босни и Херцеговани, словачком Жилином, а
градови побратими су нам и
бугарска Силистра и израелски Назарет. Желимо да обновимо и подигнемо на ниво
из времена осамдесетих година и партнерство са норвешким градом Нарвиком
које датира још из времена
Другог свјетског рата.
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

14 САЈАМ КЊИГА У БЕОГРАДУ

И након Броза остао
ембарго на истину

рбољуб Живановић побјеС
гао је из СФРЈ 1964, јер Јосипу Брозу и Владимиру Ба-

карићу није одговарало да се
зна права истина о броју Срба,
Јевреја и Рома који су страдали у Логору Јасеновац а која
се налазила у извештају Комисије ЗАВНОХ-а према коме
је број страдалих Срба већи од
700.000. Знак да бјежи биле су
ријечи једног од уредника Политике након што се заинтересовао зашто није објављен
интервју који је Живановић
дао за НИН да му је најбоље
да заборави на све, па и да је
икад ушао на врата Политике.
Побјегао је најприје у Уганду,
јер је ту био сигуран да неће
бити изручен, а од 1968. живи у Лондону.
– Ни један угледни професор
тог времена није се усудио да
буде члан те комисије, а камоли да предсједава њоме. Нико из Хрватске није хтио да
буде члан комисије. Остало је
на крају да троје младих асистената, двоје из Љубљане и
ја са Института у Новом Саду
будемо у комисији. Имао сам
само 31 годину и помало ми је
ласкало што сам изабран за
предсjедника комисије. Нисам ни слутио у какве ће ме
све то невоље увалити. Први
проблеми могли су се наслутити када је на почетку нашег
рада било забрањено новинарима да присуствују ексхумацијама и да им држимо редовне брифинге о резултатима
нашег рада. Чак ни ми нисмо
смјели ништа да фотографишемо и пролазили смо ригорозне контроле по завршетку
сваког радног дана – изјавио
је Живановић за сајт srbija.danas.com напомињући да је комисија формирана тек на притисак из иностранства да се
утврди тачан број страдалих
у Јасеновцу, а на иницијативу Савеза бораца Хрватске и
Савеза бораца БиХ.
Комисија је у извештају навела 40 начина на који су усташе убијале.
– Установили смо да је око 20%
жртава у моменту бацања у масовну гробницу било живо. То је
стравичан број, као да су џелати
намjерно хтjели да се јадници
што више муче. Многе жртве су
биле, да тако кажем, преклане
до пола. Није потпуно била пресjечена
вратна артерија, а
толико се ужасавам на ту помисао
да немам снаге ни
да вам као
доктор
опи-

шем како страшно изгледа
смрт спорим смањивањем
протока кисеоника у мозак.
Број жртава вjероватно је и
већи од 700 до 800 хиљада јер
за неке се сигурно никада неће сазнати.
– Никада нећемо сазнати колико је Срба убијено тако што
су живи скувани у казанима за кување сапуна у Доњој
Градини, о чему и данас тамо
свjедоче материјални докази.
Никада нећемо сазнати ни колико је жртава било закуцано
за дрвеће клиновима, гдjе су
лагано умирали. Никада нећемо знати ни колико је жртава спаљено у Пачилијевим
пећима (специјално дизајнирање пећи у којима су спаљиване живе жртве). Никада нећемо сазнати ни колико је лешева бачено у Саву, о којима
није остало материјалних доказа. Ексхумирали смо многе
лешеве које је вода касније
избацила, али никада нисмо
утврдили тачан број.
Млади Живановић схвата у
каквом је проблему јер је стално вршен притисак државног
врха да се број жртаца геноцида умањи.
На крају смо потписали извjештај у коме је стајало да је убијено 700.000 Срба, 23.000 Јевреја и 80.000 Рома. Мој потпис је
био први, као предсједника комисије. Знали смо да су ти бројеви можда и мањи од реалних
и због тога на даље смањивање једноставно нисмо могли
да пристанемо. Непосредно по
повратку са ископавања, октобра 1964, пристао сам да дам
ексклузиван интервју магазину НИН. Међутим, тај интервју
није објављен ни послије три
недјеље. Када сам одлучио да
одем у Политику и да потражим
новинара с којим сам причао
добио сам одговор да он више
не ради ту. Један од уредника
у Политици дословно ми је рекао: „Ти никада ниси долазио
овдје, нити си икада давао интервју за било кога. Не помињи
ово више никоме ако ти је стало
до тебе, али и до свих нас осталих које познајеш.”
Србољуб Живановић је 2000.
године прихватио позив да
предводи нову Међународну комисију за истраживање
злочина у Јасеновцу. На основу расположиве документације и нових ексхумација
та комисија је као коначну цифру утврдила да је у
Јасеновцу убијено између 700.000 и 800.000 Срба, 23.000 Јевреа и
више од 80.000
Рома.

НА ПРОМОЦИЈИ КЊИГЕ МОЖЕ ЛИ АЛОЈЗИЈЕ СТЕПИНАЦ БИТИ СВЕТАЦ? ГОВОРИО И ДР СРБОЉУБ ЖИВАНОВИЋ

Помирење два народа
не може да се заснива
на фалсификатима!

К

њига Момчила Диклића, директора Института
за новију историју, у мору историјских, публицистичких и других дјела која се баве
кандидатом хрватске католичке цркве за свеца, заслужује
посебну пажњу самом чињеницом да је о књизи на Сајму
књига у Београду, у организацији Крајишког привредника и
Фондације Крајишки културно-историјски центар, говорио Србољуб Живановић (83).
Он је био члан комисије која је послије Другог свјетског
рата утврђивала број страдалих у усташком Логору Јасеновац, а за ову прилику допутовао из Лондона. Тој комисији која је имала три члана,
два из Љубљане и тада 31-годишњег Живановића, заустављен је рад када се показало да
је број страдалих Срба стравичан – више од 700.000. Тито и
Бакарић наредили су да се стане и затражили од чланова да
доставе записнике. Како нам
је рекао Диклић, то су учинили сви осим Живановића, који је морао да напусти земљу
и побегне.
Аутор је истакао да је захвалан Удружењу Срба из Хрватске и посебно што књигу
промовише Живановић чиме
му је указана „највећа част коју један човјек може доживјети или не доживјети”.
Србољуб Живановић истакао je да је Степинац био присутан у Сабору када је са другим свештеницима изгласао
законе који ће послије стотине хиљада људи коштати живота. Са галерије Сабора све
је посматрао Ђузепе Маркони, изасланик папе, који никад није интервенисао.
– Степинац је био војни викар, глава Римокатоличке цр-

» Др Момчило Диклић недавно је имао промоцију ове књиге и у Апатину

Диклић констатује да Јосип
Броз и Владимир Бакарић
нису имали намјеру да бране
Србе од Анте Павелића, што
не значи да нису постојали
српски команданти који су
то хтјели.
– Први концетрациони
логор био је у Госпићу, али
никада није одлучено да се
нападне ни на тај, ни на логор
у Јасеновцу. Никада, иако
су они који су жељезницом
превожени ка тим логорима
избацивали из вагона цедуље
на којима је писало куда су
потјерани. Никада нису то
учинили: ни када је НОП
бројао 10.000, ни са 50.000
ни са 500.000 припадника.
Комисија ЗАВНОХ-а никада
није завршила посао. Ја
јесам за измирење српског
са хрватским и другим
народима, али не на
фалсификатима – рекао је
Диклић.

ГОЈКО МАЛОВИЋ: УЛОГА ВРХБОСАНСКОГ НАДБИСКУПА ИВАНА ШАРИЋА
Историчар Гојко Маловић усредсредио се
на личност Ивана Шарића, надбискупа
врхбосанског, који данас има гроб у католичкој
Цркви Светог Јосипа на Марин двору у
Сарајеву, коју је сам подигао, оној са које
су сарајевски криминалци по налогу Алије
Изетбеговића снајперисали по маси људи
окупљених испред зграде Извршног вијећа
БиХ у прољеће 1992. године.
– Све злочине што их је НДХ чинила у
Хрватској чинила је и у БиХ, а све што
је Степинац одобравао у Хрватској то је
одбравао и у БиХ. Врхбосански надбискуп
поријеклом из Доца код Травника Иван
Шарић, помоћник Нијемца Јосипа Штадлера,
постао је врхбосански надбискуп три године
након што је послије Берлинског конгреса и
аустро-угарске окупације БиХ од бискупије
постала надбискупија.

Посебан значај у топографији злочина
усташких има самостан у Плехану код
Дервенте.
– Тамо се догодио злочин. Самостан је срушен
1992. године, а Хрвати су га поново подигли
послије рата. Тамо пјевају: Нико нема што
Дервента има, има Плехан љепши је од Рима.
Иван Шарић је писао против Југославије,
измислио је да је Краљевина Југославија око
200.000 католика превела у православље. У
Архиву Југославије, гдје сам радио, о томе
нема ни један документ. Шарић је написао Оду
поглавнику, која је посвећена Павелићу, који
се након неуспјелог атентата из Аргентине
склонио у Мадрид. Како је Шарић превео
Библију на хрватски језик добио је назив
„евангелист”, а према томе Павелић је за
њих апостол, па сходно томе хрватски медији
данас пишу: Анте Павелић, наводни злочинац.

Према његовим ријечима,
Степинац је више пута водио
папи на поклоњење покатоличену српску дјецу и сам
се хвалио како је покатоличио четврт милиона православаца.
– Али они су и послије католичења клали, убијали и мучили уз ријечи: „Небо ће сада
да добије праведника.” О чему
је Алојзије Степинац разговарао са папом никад нећемо сазнати, али знамо да је то било
погубно за српски народ – рекао је Живановић и наставио:
– Степинац је велики пријатељ са Антом Павелићем,
познавао је расистичке законе НДХ, која је била civitas dei
(божја држава), творевина Ватикана. НДХ је била наставак
Аустроугарске монархије. И за
вријеме Првог свјетског рата
Хрвати су били ти који су убијали и клали. Не зна се да је у
Београду код Топовских шупа

кве. На једном састанку у Њујорку речено је да у Америчком
архиву има документ о 1.400
свештеника који су лично убијали, пљачкали и силовали. Тамо
је примјер Срећка Перића, који
је у цркви рекао: „Идите Хрвати, убијајте Србе, али прво моју
сестру која је удата за Србина.”

ИТАЛИЈАНИ ДОБРО ЗНАЈУ ИСТИНУ
Живановић упозорава да многи Хрвати никад нису постали
свјесни свих злочина Степинца, али су Италијани добро знали
шта је он радио. Живановић се недавно у Санкт Петербургу срео
са аутором књиге Надбискуп геноцида у којој је Италијан Аурелио
описао како је Степинац радио и како је покатоличавао Србе.
Живановић је описао и неке ситуације рада комисије на чији је
извјештај он први ставио потпис.
– Недавно умрла Зорка Шкиба изгубила је цијелу породицу, а њу
је лично покатоличио Алојзије Степинац. Кад је на њу дошао ред
за клање, она је открила свој врат и право у очи поледала кољача
коме је задрхтала рука. Нама у Јасеновцу недавно није било
дозвољено фотографисање и снимање, али Зорка је ипак показала
ожиљак од клања на врату, ожиљак који је оставио онај који није
могао да је закоље до краја – испричао је Живановић.

био концетрациони логор за
дјечаке. Мој отац је као седмогодишњак био тамо. Управник
се звао Кватерник. О томе се
између два свјетска рата није говорило. Сматрало се да
смо сви троимени народ и зато се ћутало. Зато смо добили
и Јадовно и Паг и Јасеновац.
Послије Другог свјетског рата
настављен је геноцид пресељењем српског становништва из
граничних дјелова Хрватске, а
данашња регионална сарадња
наставља са неговорењем о хрватским злочинима. Формира
се неки одбор који треба да дискутује о Степинцу и да донесе указ о његовом проглашењу за свеца. Њих и не интересује резултат комисије, они ће
га прогласити за светитеља, а
већ је проглашен блаженим.
Хрвати можда нису геноцидни. То нећу да кажем, али постоји неко ко их васпитава да
буду геноцидни. Д. БАШОВИЋ

ФБ/КРАЈИШКИ ПРИВРЕДНИК

ПОКУШАЈ АТЕНТАТА НА БАТАЈНИЧКОМ ДРУМУ
Први повратак др Живановића у Београд услиједио је 1989.
године, а наредни тек послије 5. октобра 2000. године.
– Обишао сам свој стан у Земуну, срео се са породицом
и пријатељима. Међутим, убрзо сам доживио покушај
атентата. Возио сам Батајничким друмом када су ми
отказале кочнице на ауту и свом силином сам ударио у
аутобус из супротног смјера. Само се пуком срећом нисам
онесвијестио од ударца, а у моменту док сам покушавао
да отпузим из аута на њега налијеће теретни камион.
Возач камиона побјегао је с лица места, а прву помоћ су ми
указали путници и возач аутобуса. Увиђај је установио да су
ми кочнице намјерно онеспособљене, али је мој аутомобил
мистериозно касније нестао иако је требало да служи
као доказ у процесу против Н. Н. лица. Камион који ме је
ударио био је натоварен земљом да би силина ударца била
што јача, а није имао таблице. Идентитет возача никада
није утврђен. Пријатељи су ми убрзо јавили и да ми је стан
поново озвучен, тако да сам одлучио да поново побјегнем
из земље. Нисам се враћао све до послије 2000. године.

ПРЕПУШТЕНИ СЕБИ

ФОТО: РАДИО ДУНАВ

АКАДЕМИК СРБОЉУБ ЖИВАНОВИЋ

СРПСКО КОЛО октобар 2016.

» Момчило Диклић, Мирко Радаковић и Србољуб Живановић
ЗБОРНИК О РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ КРАЈИНИ

» КО ЋЕ НАС УЗДИЋИ, АКО САМИ СЕБЕ НАПУСТИМО: Удружење Крајишки привредник
у сарадњи са фондацијом Крајишки културно историјски центар и ове године је на
Сајму књига организовао изложбу и продају књига, слика и рукотворина

Удружење Крајишки Привредник и Фондација Крајишки културноисторијски центар организовали су још једну веома запажену
промоцију књиге Република Српска Крајина и геополитички узроци
формирања, окупација и посљедице. Поред уредника зборника
Мирка Радаковића о књизи су говорили академик др Србољуб
Живановић, др Момчило Диклић и генерал Марко Лугоња.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ПОСТИГНУТ ДОГОВОР О ПРИМJЕНИ СПОРАЗУМА О ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА БЕОГРАДА И ПРИШТИНЕ

ЂУРИЋ: Сачувана имовина
и ресурси Телекома Србије!
С
поразумом о телекомуникацијама између
Београда и Приштине
сачувана је комплетна имовина Телекома Србије, а тај
споразум ће се позитивно
одразити на укупне односе
не само са Приштином, него
и са ЕУ, изјавио је директор
Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић.
– Сада се испоставило да
је добро што нисмо прихватили постизање споразума
који нису у интересу нашег
народа и да хоћемо да постижемо оне споразуме који јесу. Договором о спровођењу
споразума од 2013, односно
2015. о телекомуникацијама, комплетна имовина Телекома Србије је сачувана,
што се може видјети и у саопштењу ЕУ. То није нешто
што само ни тврдимо – рекао је Ђурић за РТС.
Он је истакао да се сва
имовина преноси на МТС д.о.о на Косову и Метохији, односно да је званично власништво МТС Телекома Србије.
– Имовина Телекома Србије овим је трајно заштићена, као и базне станице и
све друго – рекао је Ђурић.
Он је истакао да се ради
о важном договору и за Телеком Србију и за грађане, као
и да ће се сигурно позитивно
одразити и на наше укупне
односе не само са Приштином, него и са ЕУ.
– Они су хтјели да нашу
имовину отму. Ми то нисмо
прихватили. Нисмо прихватили тако формулисан спразум. Сада смо дошли до нечега што подразумијева, узгред
буди речено, и за представнике медије, важну ствар, а
то је да и дио такозваног дигиталног спектра буде резервисан за медије на српском
језику – рекао је Ђурић.
Према његовим ријечима, тамо гдје се сада „хвата”сигнал Телекома Србије,
„хватаће”се и убудуће, а након двије године биће расписан и тендер за све мобилне
оператере на цијелој терито-

ЕУ: НАСРТ ДОКУМЕНТА БИЋЕ ЗАВРШЕН ДО 28. НОВЕМБРА
Европска служба за спољне послове (ЕААС)
потврдила је да су представници Београда
и Прштине уз посредовање ЕУ постигли
договор о даљој примјени Споразума о
телекомуникацијама из 2013, односно 2015.
године. Договор предвиђа пренос имовине
Телекома Србије на нову кћерку фирму без
царине или додатног опорезивања, наставак
пружања услуга досадашњим корисницима
Телекома и додјелу троцифреног позивног
броја за област КиМ. Договор ће, омогућити
компанији МТС д.о.о, новоформираној
ћерки компанији Телекома Србија, пуну
лиценцирану оперативност у оквиру фиксне
телефоније, као и привремену дозволу
за мобилну телефонију. За двије године
ће се на Косову расписати тендер за све
мобилне оператере на коме ће учествовати и
новоснована кћерка фирма Телекома Србије.
– Истовремено, са почетком рада нове
компаније, Међународна унија за
телекомуникације ће Косову додијелити

рији Косова, гдје ће, такође,
учествовати Телеком Србије.
Он је додао и да фиксна телефонија важи за цијелу територију Косова и Метохије.
Објашњава и да ће прелазни период трајати до расписивања тендера.
Наводећи да Приштина,
односно Албанци, и сада ко-

троцифрени позивни број – стоји у
саопштењу у коме се још истиче да су се
двије стране договориле да, када је мобилна
телефонија у питању, кћерка компанија
Телекома, са постојећом инфраструктуром
настави да пружа досадашњи ниво услуга и
покривеност својим корисницима.
– Договор предвиђа пренос имовине
Телекома Србије на нову фирму МТС д.о.о без
царине, пореза или додатних трошкова –
додаје се у саопстењу ЕААС.
Предвиђено је да се нацрт докумената
који се односе на лиценце, трансфер
и регистрацију имовине заврше до 28.
новембра. Уколико стране закључе да су
такви документи у складу са Бриселским
споразумом из 2013. године и Акционим
планом из 2015, Србија ће 3. децембра
послати писмо Међународној унији за
телекомуникације у коме изражава своју
сагласност са додјељивање троцифреног
позивног броја за Косово.

ристе туђе позивне бројеве,
за Монако и за Словенију, а
да не користе наш позивни
број, Ђурић је објаснио да
ће споразумом Србији бити
додијељен још један позивни број за географску област
и то у складу са Резолуцијом 1244, као и да ће грађани моћи нормално да пози-

вају и Приштину и Косовску
Митровицу, без икаквог позивног броја и тарифирања.
– Ми сасвим сигурно наше ресурсе Телекома Србије,
наше базне станице, чврсто
задржавамо у нашим рукама. Нико не може да уради
било шта против наше воље
– рекао је Ђурић. 
ТАНЈУГ

КОСОВСКО МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
ЗАБРАНИЛО ДАЉЕ РАДОВЕ НА ОБНОВИ
МАНАСТИРА СВ. АРХАНГЕЛА КОД ПРИЗРЕНА

Министарство културе Косова блокирало је ових дана преко свог подручног Завода за заштиту споменика културе и
Завода за урбанизам у Призрену наставак радова на обнови Храма Св. Николе у комплексу манастира Св. Архангели код Призрена.
Инспектори су дошли у Манастир Св. Архангела и тражили
моментални прекид радова. Радницима који раде на обнови
ове древне цркве, као јединог богослужбеног објекта у Светим Архангелима, пријећено је полицијом и казнама уколико наставе радове. Министарство културе Косова данас је
и преко приштинског дневника КОХА објавило да су радови
у Св. Архангелима наводно нелегални јер се спроводе без
дозволе за градњу. Епархија рашко-призренска је почетак
обнове овог храма договорила још крајем маја ове године
на Савјету за имплементацију и надгледање (Implementation and Monitoring Council) уз учешће шефова канцеларија
ЕУ и ОЕБС-а, као и два косовска министра, културе и просторног планирања. Министар културе Кујтим Шаља (иначе потпредсједник Владе Косова и члан ЛДК) лично је пред
свима обећао да ће дозвола бити издата за десетак дана,
па је сљедећи састанак мјешовите Комисије уз сагласност
свих договорен за почетак јуна у Призрену. Међутим, од тада до данас дозвола не само да није издата, већ је Министарство културе одлучило да на крају заустави градњу, која
је у међувремену морала да почне због рока за коришћење
донације. О томе су и косовски и међународни представници обавијештени још у августу мјесецу и није било никаквих
захтјева о обустављању радова.
– Овакво понашање косовког Министарства културе представља директно кршење фер договора, који је направљен
у присуству највиших међународних представника на КиМ.
Министарство културе се овим актом и морално и професионално дисквалификује за наставак сарадње у обнови баштине и показује да нема добру вољу за даљи рад са Српском
православном црквом, уз поштовање принципа који су под
међународним гаранцијама – изјавио је епископ Теодосије.
– Забраном обнове Храма у Св. Архангелима Српској православној цркви се онемогућава слобода вјерског живота и
отворено се гуши живот наше Цркве злоупотребом институционалне власти – нагласио је владика Теодосије.
Манастир Св. Архангела поред Призрена саграђен је у 14.
вијеку. У масивним албанским нередима на Косову и Метохији претходно обновљени дио манастира опљачкан је и
запаљен до темеља, а монаси протјерани. Након 2005. неки од манастирских објеката су обновљени, али се процес
обнове наставља. 
ЕПАРХИЈА РАШКО-ПРИЗРЕНСКА

ИЗ ЕУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ СЈЕВЕРА КОСОВА
ИЗДВОЈЕНО ЈЕ ПРЕКО 38,5 МИЛИОНА ЕВРА

ВЛАДЕТА КОСТИЋ У СУВОМ ДОЛУ ПОЛОЖИО КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНОВА

редсjедник општине Грачаница Владета Костић у
Сувом Долу положио je камен
темељац за изградњу прве двије зграде од осам станова.
– Ово је почетак реализације социјалне карте, која поред додјеле грађевинског материјала укључује и изградњу појединачних стамбених
објеката. Пројекат ће се реализовати, надамо се, до краја године. Вриједност пројекта је 158.000 евра и обухвата
двије колективне јединице од
540 квадратних метара у којима ће бити осам индивидуалних стамбених јединица од
по 50 и 60 квадрата. Стамбене
јединице ће бити намијењене социјалним случајевима,
али не појединачно, већ младим брачним паровима са дјецом. Станови се неће дијелити јавним конкурсом, како је
то било до сада у сарадњи са
министарствима, већ на основу општинске социјалне кар-

ФОТОГРАФИЈЕ: В.ТОДИЋ

Почела градња станова за младе брачне парове
П

те – рекао је Костић осврнувши се на претходан период, у
ком се од 1945. године до данас ништа није инвестирало у
том дијелу садашње општине
Грачаница, односно општине
Липљан некада.
Према његовим ријечима,
изградњом ове две зграде не завршава се пројекат већ су на-

длежни у општини за наредну годину кодирали средства
за још два објекта. Ово је, каже
он, одличан примјер како једно
мало насеље може да прерасте
у урбанију средину.
У реализацији пројекта
учествовали су студенти архитектуре са Факултета техничких наука у Косовској

Митровици, а најистакнутијем међу њима, Елдину Адемију, Костић је додијелио плакету која ће бити велики подстрек у даљем раду овог младог академца.
– Хвала општини Грачаница на сарадњи и подршци, свим
колегама који су ми помогли и
професорима. Родитељима дугујем посебну захвалност. Ово
је први пројекат на ком сам радио и пресрећан сам јер је баш
он прошао и по њему ће се градити ове зграде. За мене је ово
једно велико искуство – нагласио је Елдин Адеми.
У Сувом Долу тренутно
има 120 српских кућа и његови мјештани поздрављају
почетак радова на изградњи
нових станова јер, како су рекли, то за њих значи наду да
ће се вратити млади људи са
дјецом.
Средства за изградњу објеката обезбиједила је општина
Грачаница. 
М. Ч.

Новоизабрана специјална представница Европске уније на
Косову и Метохији, Бугарка Наталија Апостолова, са челним људима сјеверне српске Косовске Митровице обишла
је 24. октобра радове на изградњи аутобуске станице, дома
здравља, као и пројекат Зелена Митровица и том приликом
казала да је Косовска Митровица постала право градилиште, гдје се реализују пројекти који ће унаприједити квалитет живота грађана.
Из Фонда Европске уније за развој сјевера Косова издвојено је преко 38,5 милиона евра.
– Резултати на терену су видљиви, што представља подстрек да се ради боље и више – поручио је градоначелник
Горан Ракић и нагласио „да ће ови пројекти унаприједити и побољшати квалитет живота наших суграђана”. Он је
навео да су започети радови на изградњи нове хале спортова, чиме ће се, како је рекао, „град одужити спортистима
који су најбољи амбасадори града”.
Ракић је додао да је у току и реализација пројекта изградње
зграде нове ватрогасне станице, а да ће почетком сљедеће
године почети да се гради дом културе, затим нова зграда
општине и зграда универзитета у Приштини са сједиштем
у Косовској Митровици, што такође финансира Европска
унија. Најављена је изградња регионалног моста код мјеста Дудин крш, који ће повезати сјеверну и јужну Митровицу као и општину Звечан.

16 КОСМЕТ
ПАТРИЈАРХ ИРИНЕЈ: КОСОВО ИЗ СРЦА
И ДУШЕ НИКО НЕ МОЖЕ ИЗБАЦИТИ
На промоцији монографије Задужбине Косова и Метохије – историјско, духовно и културно насљеђе српског народа на Сајму књига
патријарх је рекао да није чудно
што се Србија данас бори да сачува своје Косово и Метохију.
Говорећи о монографији патријарх је рекао да се у њој налази
све оно што треба да знамо о Косову и Метохији.
Он је рекао да је монографија капитално дјело и да су Косово
и Метохија колијевка наше историје, културе и духовности.
Директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић рекао је да ће
објављивање ове књиге допринијети истини о нашем Косову и Метохији и судбини нашег народа.

КУД ЦВЕТКО ГРБИЋ ИЗ ШТРПЦА
ОБИЉЕЖИО 68. ГОДИНА

Традиционалним годишњим концертом КУД Цветко Грбић
из Штрпца обиљежило је 68 година рада и постојања. Пјесмом и игром представили су публици оно што су увјежбавали протеклих годину дана.
Највећу заслугу за успјехе које ниже ово културно-умјетничко друштво има кореограф Мита Вељковић.
– Ово је било већ 68 година постојања нашег КУД-а, које
смо обиљежили у духу свих ових протеклих година, а трајање покушавамо одржати и даље. 68 година постојања није
баш мало и велики је терет носити сад све то. Поносан сам
на сав наш рад и само чланство које је веома бројно. Преко
200 учесника је било на сцени вечерас – рекао је Мита Вељковић, кореограф КУД Цветко Грбић из Штрпца.
Поред чланова овог КУД-а, љубитељима фолклорне умјетности у двочасовном програму представили су се и гости
концерта, чланови КУД-а Младост из Готовуше, као и солиста на кавалу Божидар Станишић, и чланице Пјевачке групе Цветко Грбић. Публику су кроз свој крај игром повели и
гости из Македоније. Изванредним извођењем народних
игара члaнови КУД-а одушевили су многобројну публику.
Поред сениора и ветерана било је изузетно занимљиво и
извођење најмлађих који су се представили игром Играле
се делије. 
Б. У.

ГРАДСКО ГРОБЉЕ У ПРИШТИНИ
ЗАРАСЛО У КОРОВ И ЗАТРПАНО СМЕЋЕМ

СРПСКО КОЛО октобар 2016.

РЕКОНСТРУКЦИЈA НОВОБРДСКОГ ГРАДА У СРЕДЊЕМ ВИЈЕКУ БИО ЈЕ ПЕТ ПУТА ВЕЋИ ОД ЛОНДОНА

Златни град деспота
Стефана ускоро на
туристичким мапама

»» Крст одолио вијековима

У

организацији Унеска, а у
оквиру пројекта Равномерни регионални развој, који финасира Европска унија
увелико теку радови на реконструкцији старог града
Ново Брдо на 1.124 метара надморске висине, у истоименој српској општини,
20 километара источно од
Приштине. Реконструкцију обавља Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката Кото из
Београда.
У историјским списима
Ново Брдо први пут се помиње 1319. године, на самом
крају владавине краља Милутина. У првом турском попису 1455. године записано је
да је Ново Брдо имало 38 четврти са 887 кућа.
До саме тврђаве данас
се стиже асфалтним путем.
Мијешалице, бурад са кречом, металне конструкције и мноштво другог грађевинског материјала говоре о
обимној реконструкцији старог града Ново Брдо.
– Локалитет је био руиниран и морао се заштитити
од даљег пропадања. Горњи
и Доњи град имали су осам
кула, три капије а у склопу
рударског насеља Ново Бр-

до било је седам православних и двије католичке цркве
– каже нам на улазу старог
Горњег града млади археолог Вук Павличић.
Европска унија је за ре-

ГОДИШЊИ ДОПРИНОС 200.000 ЗЛАТНИХ ДУКАТА
Тврђава у Новом Брду подигнута је на врху Мале планине у
међуречју Прилепнице и Криве реке. Настала је током првих
година владавине краља Милутина (1282–1321). Постала је једна
од најважнијих насеобина њемачких рудара Саса, које од средине
14. вијека постаје најзначајнији рудник у Србији, а свој врхунац
достиже у доба деспотовине када су новобрдски рудници деспоту
Ђурђу (1427–1456) годишње доносили према различитим изворима
50.000–120.000 или чак 200.000 златних дуката.
Свједочи податак да је у вријеме деспота Стефана Лазаревића
и његовог насљедника Ђурђа Бранковића Ново Брдо
задовољавало 20% европске потребе за сребром, док је послије
припајања Сребренице тај удео порастао на чак 35 одсто.

витализацију Новобрдске тврђаве издвојила око 2 милиона евра, а радови на реконструкцији почели су почетком
2015. године. Реконструкција
би, према првим процјенама,
трајала двије године. Обнова
Новог Брда је на листи приоритета Унескаа још од 2003.
године.
У реконструкцији Новог
Брда највише је дошао до изражаја Горњи град у којем доминирају велике зидине, откопана градска Црква Светог
Николе, бунар за сакупљање воде...
Откривене су и грађевине испод Горњег града. Све
изгледа ипресивно, моћно
и баш дочарава слику града који је у средњем вијеку

имао пет пута више становника од тадашњег Лондона.
У великом граду било је
шаренило рудара, топионичара, ковача, кројача, седлара, дрводеља, месара, кожара, рибара, крчмара, пекара,
кујунxија, бојаxија, трговаца,
препродаваца, сељака који су
дошли да продају робу, свештеника, калуђера, пушкара, грнчара, љекара (постојала је и болница) и зографа.
Било је чак и глумаца. Падом
Новог Брда 1. јуна 1455. године и област Косова и Метохије је коначно пала под турску
власт.Реконструкција Новог
Брда омогућиће да овај заборављени град буде на туристичким мапама и да има више посјетилаца. З. ВЛАШКОВИЋ

СРПСКО САБОРОВАЊЕ У ПОРТИ ХРАМА СВЕТОГ СПАСА СЈЕДИНИО БОЛ И НАДУ ОКУПЉЕНОГ НАРОДА

Косовски божури запјевали у царском Призрену
П
Више од двије трећине православног гробља у Приштини зарасло је у коров, док је недавно обновљена и очишћена капела претворена у јавни тоалет и сметлиште. Овакво стање је затекао јереј Саша Митровић обилазећи градско гробље, и поред тога што се о њему брине општинска комунална служба и
што гробље обезбјеђује плаћени чувар. Подсјетимо да је слична ситуација била и у Храму Христа Спаса у центру града па је
Епархија рашко-призренска одлучила да очисти цркву на шта
је реаговала општина Приштина пославши инспекцију која је
забранила даље чишћење храма.
- Као да се не ради о главном граду Косова и Метохије и
као да се не ради о гробљу о коме би требало да воде рачуна надлежне службе. Како сам упознат постоје службе које
су одређене и плаћене да воде рачуна о чистоћи гробља и
које су добиле тендер за то. Одлијепљене плочице у капели, смеће и то што се врши нужда унутар капеле, као и зарасло гробље у коров, очигледно није добра порука за нас
православне Србе који живимо на Косову и Метохији, рекао је владика Теодосије који је обишао гробље у Приштини.
Владика је најавио могућност самоорганизовања у чишћењу приштинског гробља. 
М.Ч.

јесмама из збирке Враћам се Призренке Наде Хаџи-Перић почело
је својеврсно саборовање у атријуму
Цркве Светог Спаса у царском граду
Призрену.
Ауторка се, у пратњи супруга Бранислава, поезијом вратила у родни град, а
са њом су дошли и Косовски божури, ансамбал састављен од дјевојака и момака
из Ораховца, Велике Хоче, Грачанице, Гораждевца, Приштине, Кметовца... и њи-

ховог наставника, текстописца и композитора Гаврила Кујунџића. Атријум ове
средњевјековне цркве, испунили су људи
пристигли у Призрен са организацијом
Србија за младе из разних дијелова Србије, али су се у првим редовима публике нашли и Призренци, њих двадесетак
који данас живе у Призрену и још по који
Србин из Грачанице и Ораховца.
Као мелем на ране Душановог града
разлегла се пјесма Призренска ноћ, наста-

ла много прије овог обесрбљивања Призрена. Нада је низала стихове из својих пјесама: Призрен, Чежња и Када се вратим. И за
крај у сваки камен калдрме и зидова цркве
Светог Спаса усели се пјесма, као громка
заклетва окупљених, Догодине на Косову. И
осјећај да ово није обичан наступ, ни обична публика, већ скуп саучесника у истом
болу и са истом надом.
– Морам да признам да су ми се осјећања вратила за 40 година и да се у мени
мијешају и радост и туга. Свирао сам и
гледао публику која плаче. Свака наша
пјесма је по једна прича, а свака истинита прича људе дирне у душу. А ова дјеца, моји Божури, осећају сваку песму
и знају да све изнесу на прави начин.
Милица Бараћ из Приштине, чланица Косовских божура, каже:
– Част нам је да смо први пут запјевали у Призрену, да смо запјевали пјесме нашег наставника Гавре о Призрену.
Овом својеврсном наступу Косовских
божура у Призрену присуствовало је и
неколико ходочасника из Црне Горе.
Концерт Косовских божура и промоцију збирке пјесама Наде Хаџи-Перић
у Призрену организовали су Дом културе Грачаница и Културни центар у
Призрену. 
О. РАДИЋ / ЈЕДИНСТВО
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ОДРЖАНИ 49. ПЈЕСНИЧКИ СУСРЕТИ ЛАЗАР ВУЧКОВИЋ У ГОРАЖДЕВЦУ

БЕЋКОВИЋ: Косовска битка
је једина битка која траје
вијековима, остало су туче!
К
њижевним часом у
основној школи у Гораждевцу затворени су
дводневни Пјеснички сустрети Лазар Вучковић у организацији НИЈП Панорама–Јединство. Караван српских пјесника, који већ 49. година проноси узвишену писану ријеч широм Косова и Метохије, ове
године предводио је највећи
међу живим српским пјесницима, академик Матија Бећковић. Њему је у Грачаници додијељена награда у част овог
рано преминулог пјесника са
Косова и Метохије. Награда
се додјељује за најбољу поезију објављену у часопису Стремљења између два пјесничка
сусрета.
Обраћајући се гостима у
препуној сали Дома културе
Матија Бећковић рекао је да
му је драго што је овјенчан наградом која носи име пјесника
који је трагично завршио свој
млади живот у Охридском језеру. У великој битки за памћење коју води његов завичај,
истакао је Бећковић, основана
је ова награда и ови књижевни
сусрети, гдје пјесници не одају
пошту и бране од заборава само њега, него и врше ону службу коју Косово има у нашој
историји и култури.
– Јерусалим је једини град,
а остало су места. Косово је једино поље, а остало су пољане.
Косовска битка је једина битка
која траје вијековима, а остало су туче. Косово поље је највиши врх наше вјере и наше
културе. Србин је онај кога се
Косово тиче. Косово није само на овом простору и на земљи, оно је и на небу, и свуда
гдје има српског народа. Ту је
поезија побиједила историју, а
јунаци Косовског боја су поетски ликови око којих се вијековима окупља наш народ и
који су значајнији и већи од
оних које зна историја.
Косово представља ДНК
српског народа – рекао је Бећковић.
Он је у препуној сали Дома културе у Грачаници подсјетио да историја не зна за
Косовку дјевојку, ни за Орловића Павла, ни за девет Југовића и десетог Југ Богдана, ни за њихову мајку, ни за
Рељу Крилатицу, али поезија
зна и како су они изгледали,
и гдје су погинули, и како су
се борили, и у којој су се цркви причестили.
– Има много царева, али за
Србе је цар Лазар, коме некад
кажу да је кнез, али његовој
жени никада не оспоравају да
је била царица. Она ја имала
девет брата. Поезија зна њихова имена и зна гдје су погинули, како су били обучени, којим путем су ишли, колико је
било крстова на барјаку Бошка
Југовића. Наша велика поезија крунисана је Косовским циклусом а закључак тог циклуса
и поезије била је пјесма Пропаст царства српскога. То је
пјесма у којој се цар Лазар пита којем ће се царству приклонити, небескоме или земаљскоме. Како је говорио наш
патријарх Павле, цар Лазар
није имао ништа против цар-

ства земљаскога, али када је
морао да бира једно, изабрао
оно које траје увијек и довијека. То опредјељење је највеће постигнуће нашег духа
– истакао је академик Матија Бећковић и додао да млади
људи, које је видио у Штрпцу
и Грачаници, треба те пјесме
и те јунаке да памте и да се
осјећају њиховим синовима
и насљедницима.
Он се у својој бесједи осврнуо на ситуацију око Косова
рекавши да је Косово више на
небу него на земљи, и да је то
оно поље са кога смо ми кренули у вис и постали хришћани под својим именом.
– Стално се говори о томе
како је Косово изгубљено. То
најчешће говоре они који су
изгубљени сами, јер Косово
се може изгубити само ако се
изгуби у духу и у разуму. То се
неће догодити док год има и
једног Србина. И један Србин
нека живи на Косову, он никада неће бити мањина. Нема
никог ко не зна ово што ја говорим, али та служба Косову
се служи вијековима и никад
није одвишно да се она понавља и зна – нагласио је Бећковић и наставио:
– Најљепши призор који је
свијет видио, и најљепше издање нашег народа, било је на
посљедњем испраћају патри-

НЕКА БУДЕ БОРБА НЕПРЕСТАНА

Наш истакнути књижевник и академик послао је српском
народу који живи на Косову и Метохији поруку истакавши да је
посебно узбуђен јер стоји пред Грачаницом и Симонидом.
– Од 1999. године нисам био на Косову, али сам више био на
Косову за ово вријеме кад нисам био, него онда кад сам чешће
долазио. Никада раније сав српски народ није био сабран на
Косову као ових 20 година када нас ту готово нема. Оно што се
данас догађа на Косову већ је било. Траје та борба непрестана
и највеће понижење за наш народ није отимање и окупација
Косова, него прогоњење Срба и Србије да то признају. Како
каже она пјесма: „Ако морам свима слуга бити, ја не морам
свима љубав бити.” Њихово је да демонстрирају силу, и да се
поново обнавља камено доба гдје влада онај чија је батина
дужа. Зато останите уз своје гробове, а ти гробови су живи као
што су и ликови које је створила наша поезија живљи од свих
које је створила наша историја – поручио је Бећковић.

јарха Павла. Није било одсутних. Нико никога није наговарао да тамо иде, а нико није
изостао. Милиони Срба су га
испратили, а једино можда он
није о томе мислио и није се
томе надао. Тада је српски народ показао да све види и све
зна, и да ниједан народ не постоји увијек, него само понекад, и тада покаже да све зна
и да ништа није заборавио. То
је био један тренутак кад смо
га видјели у том издању, најљепшем послије Другог свјетског рата.
Књижевно вече великог
српског песника Матије Бећковића са гостима Петром Са-

КЊИГЕ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА УЏБЕНИЦИ ПИСМЕНОСТИ
Бесједећи пред препуном салом Дома културе у Грачаници
Матија Бећковић је говорио о патријарху Павлу и значају књиге.
– У нашем народу још живи вјера у књигу, вјера да се у књигама
не лаже и да су све праве књиге рођене из оне једне једине која је
створила свијет. Књиге патријарха Павла су уџбеници писмености.
Ко год би хтио да научи како се пише, може да узме те књиге па
да види како се на сваку његову ријеч може заклети. Како је свака
овијана, просијана и промишљена, и стотину пута провјерена
да остане за вијек и вјекова. Мало је било таквих људи у нашем
времену какав је био он. Једна од његових задужбина је и књига
Задужбине Косова, која је изашла за вријеме његовог епископата
овдје на Косову. Сада су обновили и проширили ту књигу и превели
на више језика. То је једна мала енциклопедија о Косову гдје су
забиљежене и пјесме и светиње, манастири, цркве и црквишта,
и ту је први пут била објављена она мапа Косова, на којој су оне
биле забиљежене и именоване, на којој се видјело да је само небо
озвјездано онако како је Косово онебесано српским светињама.
То нико не може ни отети, ни порећи, нити је то од данас до сутра.
И зато сви они који су овдје страдали, страдали су на оном истом
пољу на коме су страдали наши највећи јунаци, свеци и мученици
– рекао је Бећковић на Пјесничким сусретима Лазар Вучковић у
Грачаници.

рићем, Ратком Поповићем и
Радославом Златановићем,
оставило је без даха све присутне у великој сали Дома културе. Казивање пjесама попут
Прича о Светом Сави, Извињење, Огледало, Мајка, Бодеж,
Хлеба и језика, Кад дођеш у
било који град, публика је испратила са одушевљењем, што
свједочи громогласан аплауз
и позив да се пјесник поново
врати на бину и настави да казује своје стихове.
Професор др Дара Вучинић образлажући одлуку жирија рекла је да није лако казати нешто о барду наше националне књижевности и поезије,
на који начин промишља свијет у коме живи његов народ и
уопште судбину нашег народа.
Учеснике је и у Грачаници
поздравио замјеник директора Канцеларије за КиМ Душан
Козарев, рекавши да уједињени, удружени на путу истине,
правде, реда, нама не може
нико ништа.
Светозар Влаховић, директор Установе за новинско-издавачку дјелатност Панорама–Јединство, која организује
Пјесничке сусрете Лазар Вучковић, рекао је да су ови сусрети симбол трајања српског писма, историје и духовне културе – симбол трајања српског
народа на Косову и Метохији.
Караван са пјесницима је
другог дана сусрета наставио
пут Видања и Гораждевца у
Метохији.
Другог дана Пјесничких сусрета Лазар Вучковић пјесници Мошо Одаловић, Радомир
Стојановић и Радосав Стојановић одржали су пјесничке
часове ученицима основних
школа у Видању, код Клине,
и у Гораждевцу. У Видању, у
новој школској згради, недавно отвореној, у топлој учионици уз ученике и наставнике,
пјеснике је дочекала и Винка
Богићевић Радосављевић, начелник Пећког округа. Топлој
атмосфери допринијели су и
ученици који су читали своје
радове. Јелена Микић, Нина
Блашковић и Павле Пешић
казивали су пјесме из читанки, које су учили на часовима своје учитељице Слађане
Вулићевић.
Пјеснике је у Гораждевцу
дочекала пуна сала ученика
са наставницима и директором који су пожељели да их
и наредне године посјете пјесници.  М. ЧАНКОВИЋ/ ЈЕДИНСТВО

МАНАСТИР ДУБОКИ ПОТОК: СВЕТИ НИКИТА
ЗАШТИТНИК ИБАРСКОГ КОЛАШИНА

У Манастиру Дубоки поток у близини Зубиног Потока литургијом и резањем колача обиљежена храмовна слава Свети
Никита. Свету литургију у присуству великог броја вјерника
служили су игуман дубокопоточки Ромило и игуман манастира Зочиште Стефан уз саслужење свештенства и монаштва Рашко-призренске епархије.
– Нека би Бог дао свако добро свима нама, а оцу Ромилу
снаге да истраје и да нас прима и дочекује као и до сада –
рекао је игуман Стефан.
Након свете тајне причешћа резани су славски колачи и
одређени домаћини славе. Манастир Дубоки Поток потиче
из 14. вијека и у њему се чувају мошти Светог Никите, заштитника Ибарског Колашина.

ЦРНИ ВРХ КОД ПЕЋИ: ПОЛОМЉЕНИ
СВИ СПОМЕНИЦИ НА ГРОБЉУ

На сеоском гробљу у Црном Врху код Пећи поломљени су сви
споменици, а уништена је и ограда око гробља. У овом селу је до 1999. године живјело, у 60-так српских домаћинстава, око 300 становника који су протјерани јуна 1999. године.
Крајем 2009. године у Црни Врх је покушало да се врати више од 20 носиоца домаћинстава али због више разлога, прије свега споре обнове кућа у селу, десио се само неуспјели
покушај повратка. У селу је обновљено само пет кућа, па су
Црновршани, који су намјеравали да се врате, ипак одустали.
Појединци из села, на челу са Милисавом Живаљевићем, имали су акцију чишћења и уређења гробља, али нажалост вандали су на гробљу поломили све.
З.В.

У СЕЛУ СРЕДСКА, ПОДНО ШАР-ПЛАНИНЕ
БИЛА ЈЕДНОМ ЈЕДНА ПОШТА

Поред уништавања кућа и станова и осталих објеката на Косову и Метохији, чији су власници били Срби, албански екстремисти нису поштедјели ни државна предузећа која су
била у власништву државе Србије, а ни приватне фирме и
предузећа. Бројне фирме су продате у бесцјење, а један број
њих је уништен. Један од примјера који говори о уништавању државне имовине од стране албанских екстремиста
од 1999. године, па све до данас, је случај са ПТТ објектима.
Наиме, до краја 1999. године у овој покрајији су радиле 124 поште, не рачунајући објекте у којима су били смјештени телекомуникациони уређаји. Међутим, готово сви ПТТ објекти, који
су се налазили у чистим српским срединама демолирани су и
уништени. О томе говори случај поште Средска (38406). Када је
шездесетих година прошлог вијека у овом селу Средачке жупе
коју сачињавају шеснаест села и засеока отворена пошта, била је то велика радост за горштаке подно Шаре, јер нису више
морали да одлазе до Призрена да би обавили неку поштанску
услугу. Пошто пошта у Средској није била у стању да ПТТ услугама опслужи све житеље овог краја, одговорни у ПТТ Призрен, отворили су још једну пошту у селу Рачане.
Међутим, пошто се пошта у Средској нашла на мети албанских екстремиста, који су је спалили и порушили, заједно са
сеоским Домом културе, под чијим се кровом она налазила.
Око стотинак српских душа, колико је данас остало да живи
у селима Средачке жупе, за сваку поштанску услугу и пензије приморани су да одлазе чак до поште у Штрпцу, која је
од Средске удаљена око 25 километара, јер у сусједном селу
Речану пошта обавља поштанске услуге по ПТТ прописима
такозване „државе” Косово. Иначе, судбину поште у Средској
доживјеле су и остале поште у српским срединама широм КиМ.
Данас цјелокупан српски живаљ у овој покрајини поштанским
услугама опслужује седамнаест пошта, које раде по важећим
ПТТ прописима државе Србије.
М.ТОДОРОВИЋ

18 КОСМЕТ
ЗУБИН ПОТОК: ОПРЕМА И ИНВЕНТАР
ЗА НОВИ ДОМ ЗДРАВЉА

СРПСКО КОЛО октобар 2016.

БРАНИМИР СТОЈАНОВИЋ ЗАМJЕНИК КОСОВСКОГ ПРЕМИЈЕРА

Срби на Космету не могу опстати без ЗСО

Б

Модеран троспратни нови Дом здравља у Зубином Потоку који је усељен прошле године добио је, у претходна три
мјесеца од општинских власти, нову опрему за рад љекара
на лијечењу пацијената као и инвентар. Нова је и управница ове здравствене установе др Татјана Влашковић, која је
за руководиоца дошла након пензионисања др Лене Радосављевић. Модерно здање у центру општине, испред којег
је уређен кружни цвјетни парк, опремљено је готово свим
апаратима и средствима потребним за лијечење пацијената. Љекар др Татјана Влашковић каже да је Зубин Поток коначно добио савремен Дом здравља и да испуњава услове за рад са пацијентима, којих дневно има и преко сто, а
када су неке епидемије и до 150. Европска унија је у зграду
уложила 600.000 евра, а сва три спрата доступна су и инвалидима, што Дом здравља са енергетским рјешењима сврстава у објекте који испуњавају високе европске стандарде.
Управница Влашковић истиче да је лабораторија била очајна али да је кренуло опремање.
Дому здравља у Зубином Потоку недостају љекари, прије
свега љекари опште праксе, јер их има само шест, од којих
је један специјалиста опште медицине. Зубин Поток има још
само љекара интернисту, два педијатра, стоматолога волонтера и љекара опште праксе, такође волонтера. Здравствени центар из Косовске Митровице шаље љекаре Дому здравља у Зубином Потоку на испомоћ.
– Од септембра нам из Здравственог центра у Косовској
Митровици једном недјељно долази очни љекар, оториноларинголог, гинеколог и психијатар. Требао би нам и
ортопед али још немамо услове за њега, напомиње др
Влашковић.
С. Ђ.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА НА СЕЛУ

У оквиру обиљежавања Међународног дана жена на селу, у
Културном центру у Зубином Потоку 17. октобра организован је сајам под називом Вјеште руке сеоских жена, на којем је своје пољопривредне производе и предмете народног стваралаштва и рукотворина представило 20 излагача
из свих општина на сјеверу Косова и 10 излагача из Удружења жена из Ковачице. Сајам је организовала НВО Санта
Марија у партнерству са Удружењем жена Инспирација из
Митровице и Удружењем жена Вриједне Колашинке из Вељег Брега. Циљ манифестације је афирмација потенцијала
и стваралаштва жена из сеоских подручја сјеверног Косова.
Сајму је, по традицији, претходила дванаеста по реду Ликовна колонија акварела Газиводе 2016. у Зубином Потоку,
на којој су, на иницијативу НВО Санта Марија, учествовале
умјетнице наивног сликарства из Ковачице, Ана Михајловић
и Ева Хусарикова. Сајам је отворио предсједавајући СкупС. Ђ.
штине општине Зубин Поток Немања Јакшић.

КОСОВСКА МИТРОВИЦА: ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ
СТШ МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС

Средња техничка школа Михаило Петровић Алас из Косовске Митровице свечаном академијом прославила је седам
деценија постојања и рада. Прославу једне од најстаријих
стручних школа у Србији увеличали су бивши и садашњи
ученици, професори, представници локалне самоуправе,
Канцеларије за Косово и Метохију, свештенство Епархије
рашко-призренске и други.
Прије 70 година, тачније 23. октобра 1946, у Косовској Митровици зачуло се прво звоно и почела је са радом техничка
школа, у коју је уписано 120 ученика који су жељели да својим образовањем и радом дају допринос изградњи разрушене земље. Од тог дана до данас више од 44 хиљаде ученика своје школске дане провело је у клупама ове образовне установе. Моралним вриједностима и струци њих је учило око 1.000 професора.

езбједоносна ситуација на
КиМ никада није била потпуно стабилна и никада нисмо
могли казати да смо потпуно
задовољни оним што се дешава. Ситуација је увијек била
крхка и сада се не разликује
пуно од тога – рекао је у интервјуу Јединству Бранимир
Стојановић, замјеник косовског премијера, истичући да
је важно да сви који су одговорни у систему буду свјесни
тога и да им се на њихову одговорност скреће пажња.
zz
Имали сте недавно састанак
са представницом ЕУ на КиМ
Наталијом Апостоловском.
Да ли сте јој указали на изузетно тежак положај Срба?
– Разговарали смо о томе
да ће у фокусу свих представника земаља ЕУ бити владавина права на Космету. Договорено је да ми као српски представници, али и многи други
који се баве овом темом, имамо активнију улогу у процесу осликавања ситуације која
постоји, како би заједнички
проналазили решење и давали предлоге да се ситуација
мијења на боље. Права Срба
угрожена су а на многим мјестима систем не одговара на
те потребе онако како би морао. Потребно је да се изврши
политички утицај на доносиоца одлука у систему да би се
ствари мијењале. Тај капацитет за извршање притиска на
доносиоца одлуке има прије
свега ЕУ, као и друге моћне
западноевропске земље, које су живо заинтересоване за
Космет. Наша обавеза остаје да стално инсистирамо на
чињеницама, да инсистирамо на истини и да инсистирамо на томе да се ситуација
у том смислу мора промијенити на боље.
zz
Ових дана у косовској јавности актуелна је прича о покретању референдума о уједињењу Косова и Албаније?
– То није нова идеја и није изречено први пут. Та као и
многе друге идеје стоје и тињају негдје, па иако нису превише изражене у сваком тренутку, ми знамо да оне постоје. То
су крупне политичке одлуке,
крупни политички процеси за
које и они који о њима маштају знају да ипак само кокетирају са оним дијелом бирачког
тијела који би волио да се то
деси иако. То нема никаквог
реалног утемељења да се спроведе. Очигледно да ће многи
појединци жељети да у недостатку рјешења за животна питања заиграју на карту неких
неостварених снова који суштински неће ништа људима
допринијети нити су реални.
zz
Храм Христа Спаса у Приштини посљедњих мјесеци
и дана на невиђеном је удару
албанске јавности и студената. Није ли ти показатељ да
су Срби и СПЦ непожељни у
Приштини?
– Једино рјешење је да
се храм приведе намјени јесте да се заврши и користи за
оно због чега је и
направљен. Противљење које чујемо
на разним мјестима, конструисање
разноразних прича о томе да је то
политичка црква,
до повезивања
цркве са одређеним политичарима из наше прошлости потпуно

је бесмислено. То само говори о томе да они који су против да се црква заврши и користи вјерницима неће штедјети на својој довитљивости
и машти како би нашли изговоре да се црква не заврши.
Храм Христа Спаса започет
је у најбољој вјери да ће служити за оно због чега и свака
друга црква служи и вјерујем
да ће у истој таквој вјери бити
и завршен. Нажалост, они који
ће се на путу до завршетка тог
храма противити и саботирати заправо ће показивати свој
однос, не само према питању
завршетка храма, него и према Србима на КиМ.
zz
Како оцјењујете посљедњу
рунду преговора у Бриселу и
непостизање договора о телекомуникацијама?
Противљење и инсистирање да компанија не располаже имовином, за коју је апсолутно недвосмислено јасно
чије је власништво, до њеног
функционисања говори о томе да некоме није стало да се
направи нешто шта ће бити
здраво и одрживо, нити да се
направи договор који ће бити
на корист свију. Србима je одузето право да пуних 17 година
радe у великим јавним предузећима. Зато, ова компанија
мора да добије највише у реалним околностима. Међутим, боље да буду тешки преговори, па да на крају имамо
задовољавајући резултат, да
изградимо компанију која ће
моћи да упошљава људе и да
пружи услуге нашим људима које данас нису доступне.
zz
Вјерујете ли да ће се ускоро
почети са активностима везаним за Заједницу српских
општина послије пролонгирања бројних рокова?
– Заједница није једноставна тема за Албанце у Приштини. То је више него јасно. Врло
су јасне поруке послате из најутицајнијих политичких центара из Западне Европе и сви-

„

Нећемо преживјети
без формирања нове
институције, која ће
помоћи нашем народу
да се боље организује,
да боље функционише,
да боље координише
своју политику

СПЕЦИЈАЛНИ СУД ЗА ЗЛОЧИНЕ ОВК
zz
Почетак рада Специјалног суда за злочине који су по-

чинили припадниици тзв. Ослободилачке војске Косова
и даље се очекује. Да ли вјерујете да ће овај суд процесуирати ако не све, онда барем већину злочина који су
припадници поменуте формације починили?
– Питање Специјалног суда сигурно је једно од тежих питања
за албански народ на овом простору и сама та чињеница значи
да неће ићи лако. Ипак, одређени прогрес је направљен и ја
очекујем да у што скоријем разумном року буде и конкретних
резултата. Врло је важно да тај Суд буде направљен тако да ће
моћи у овим тешким околностима испунити свој задатак, да
испуни своју мисију и зато није ни чудо што његово формирање
иде полако. Комплексна је тема којом ће се бавити и врло су
тешка питања. Многи су утицајни људи у одређеним слојевима
друштва на Космету против и сигурно је да ће тиха саботажа,
која ће ићи по многим нивоима, отежавати цио тај процес.
Очигледно је да је велика ријешеност многих из међународне
заједнице да се то истјера до краја, допринијело да се направе
неки значајни кораци. Можемо очекивати да тај процес буде
доведен до краја и да суд профункционише.

јета да ће та тема морати да
буде на столу и да ће по њој
морати да се врло конкретно
ради. Формирање управљачког тима и његово представљање врло је важан корак
да у што скоријем року имамо одређене нацрте докумената, односно нацрт Статута
који ће у процесу преговарања касније бити прихваћен од
обје стране. То би уједно био
и корак који може да допринесе имплементацији онога
што је договорено у Бриселу.
Јер Срби на КиМ неће преживјети без формирања нове институције, која ће помоћи нашем народу да се боље
организује, да боље функционише, да боље координише
своју политику, не само када
се говори о заједничком политичком дјеловању већ и о политици економског развоја,
здравственој политици, просветној политици, политици
просторног планирања и да у
том смислу буде и боља координација. Сада са свим механизмима и инструментима у
рукама јако је тешко направити озбиљније помаке.
zz
Може ли се очекивати да
ЗСО добије овлашћења да у
већинским општинама Срби
одлучују о приоритетним питањима везаним за свој живот и да ли би Срби на мање
од тога пристали?
– За нас је полазна основа
Бриселски споразум и у њему
је јасно дефинисано да су те
области којима се Заједница
бави, оне у којима ће у потпуности имати право да дефинише однос између локалних самоуправа и Срба који
живе ван већинских српских
локалних самоуправа. Дакле,
апсолутно је јасно да око тога
којим областима ће се бавити
не постоји могућност калкулације нити накнадних преговарања. Оно што ће бити
сигурно велики изазов, то је
прецизно дефинисање онога
како ће одређена права бити
формулисана и како ће бити
обезбијеђена.
zz Да ли би формирањем ЗСО кренуо и
процес повратка?
– Оно што је најважније, а ја сам од
почетка заговорник те идеје, јесте да се повратак може интензивније догодити када информација оде од
обичног човјека
који овдје живи
ка људима који
живе у расијању на територи-

ји уже Србије, информација
да се овдје живот поправља, да
живот постаје бољи, да је могуће да се неко запосли, да је
здравствена заштита квалитетна, да су школе и инфраструктура добре, да постоје елементарни услови што се тиче безбедности. Када оде таква информација од обичних људи
који овдје живе, онда је таква
информација и такав сигнал
најважнији за оне који размишљају о повратку. Све остале
поруке и информације које
се на други начин пласирају
из других извора нису толико
дјелотворне. .
zz
Да ли је, као што се спекулише, Српска листа преговарала са албанским политичким
лидерима око трансформације Безбједносних снага Косова у тзв. Војску Косова, односно да ли је то питање занемарено или очекујете његову актуелизацију?
– Апсолутно није било никаквог преговарања и свака
информација у том смислу је
неистинита. Није тајна да већ
дуже вријеме многи албански политичари желе да са
нама о томе разговарају, али
када желите са неким озбиљно да разговарате, онда се пошаље позив на највишем нивоу унутар саме Српске листе
да направе план и да евентуално неког саслушају око тога. Нико појединачно унутар
Српске листе нема мандат
да на тај начин разговара и
да појединачно износи своја
мишљења. Према таквим темама морамо се односити јединствено, тј. мора постојати
значајан консензус.
zz
Колико се Ваш глас као замјеника премијера, али и
српских министара, чује у косовској Влади?
– Сигурно не онолико колико би ми жељели и колико сматрамо да је потребно.
Ипак, нешто важно десило се
и промијенило од посљедње
гарнитуре Срба, која је била у
Приштини. Многе ствари биле
су по аутоматизму, без сагласности Срба, усвајане, гласане, подржаване без обзира на
то да ли постоји српски интерес или пристанак Срба. Сада,
иако је притисак на нама јако
велики, мого пута смо смогли
снаге и рекли врло јасно „не”
и сигурно ће тако бити и убудуће. Албански политичари
треба да разумију да ми желимо сарадњу, али не на начин у којој ће све бити урађено
онако како Албанци желе, без
икаквог обзира према елементарним српским интересима
и потребама овог народа који
овдје живи. Р. КОМАЗЕЦ / ЈЕДИНСТВО
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ХРОНИКА УГАШЕНИХ ОГЊИШТА (1) ЗЛОЧИНИ НАД СРБИМА У ПОДРИЊУ

АГРЕСИЈА: За седам мјесеци
нападнуто је 60 српских села
С
рпски народ као и његови дијелови у Подрињу категорије насилног
протјеривања, убијања и логорисања искусио је још почетком 20. вијека. Континум
злочина, инспирисаних и изведених у оквиру освајачких
активности великих сила и
почињених углавном од припадника народа комшија у
Подрињу током Првог свјетског рата, манифестован је
жељом да се овај крај очисти а српско етничко тијело са лијеве и десне стране
Дрине раздвоји.
Посебну надоградњу суровости и обима ови злочини
над Србима добили су у периоду геноцида у НДХ. Разне
експедиције хрватских црних
легија, муслиманских милиција али и уништитељски
походи локалног муслиманског становништва суочили
су српски народ на овим просторима са опасношћу физичког нестанка.

УБИЈЕНИ ДАЛЕКО ОД ФРОНТА

Од самих почетака ратне
кризе званични муслиманско-хрватски наративи, у чијем је
центру била пропагандна стигматизација српског народа и
стварање стереотипне слике о
Србима као народу злочина-

Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и
тражење несталих лица из Бањалуке бави се истраживањем
и документовањем страдања у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату. Посебно мјесто у карактерологији страдања Срба у том периоду заузима простор Подриња. Српско коло у наредним бројевима објавиће дијелове публикације Центра под
називом Хроника угашених огњишта, из које се виде карактер,
обим и основна хронологија страдања.

статистички гледано показује
да су нападе изводили готово сваки пети дан. Временска
линија злочина протеже се
практично ван оквира самог
рата, до 2. маја 1996. године,
када су у мјесту Стублић од
стране муслимана из Сребренице убијена четворица Срба
из општине Милићи, чија су
тијела након тога запаљена.

ДЕСЕТ ЛОГОРА ЗА СРБЕ

ца, подржани од доброг дијела западних сила, водили су у
процес дехуманизације српског народа и стварање оквира у којем је злочин над Србима „агресорима и „геноцидним злочинцима” не само неосуђен и прећутан него и перфидно системски пожељан.
Спаљена српска села и убијени и масакрирани цивили
далеко из линија фронта, као
и злочини над заробљеници-

ВОЈНИЦИ ПОБИЈЕНИ НА КУЋНИМ ПРАГОВИМА
О историјским процесима свједочи документација такође с
почетка деведесетих у којој се види да су се муслимани из
Власенице учлањивали у проусташку Хрватску странку права,
која је радила на формирању својих формација на терену.
У другој половини априла 1992. године систем и оквири
злочина добијају очигледне обрисе. Међу првима је 8. маја
1992. године, из засједе, убијен Горан Зекић, судија Основног
суда у Сребреници и народни посланик. Много је послије тога
примјера гдје су цивили, жене, дјеца и стари, убијани и мучени
на најсвирепије и најмонструозније начине на сопственим
огњиштима. Старосна структура жртава муслиманских напада
у овом региону у распону је од четворогодишње жртве па
до старца који је имао 92 године. Сама структура и начин
извршења злочина говоре нам много о злочиначким намјерама.
О тим намјерама говоре и подаци да је велики број лица
која имају статус војника у ствари страдао на својим кућним
праговима, бранећи себе и своју породицу, што се никако не
може сврстати у класичне војне жртве. Бројни су примјери људи
који су имали преко 70 година, затим малољетних лица или
жена, који су бранећи дом убијени, али статус погинулог борца
не умањује статус невине жртве на уништеном огњишту.

ма цивилима и припадницма Војске Републике Српске
на стратиштима и у логорима
много говоре о агресивности
и намјерама из „демилитаризованих зона”.
Убиства и прогони у овој
регији започињу са завршним фазама формирања
муслиманско-хрватских оружаних формација у процесу
насилне сецесије тзв. РБиХ.
У формирање тих формација у региону Подриња муслиманска страна кренула је још
1990. године, када је рецимо
у августу у Устиколини код
Фоче и званично формирана једна борбена група.
Од маја 1992. до јануара
1993. године, за непуних девет мјесеци, страдало је преко 80% укупно страдалих Срба са овог подручја. Да ли бар
из овог можемо закључити
која је страна сукобе започела и у првој години рата иницирала злочиначки оквир,
гдје је страдало скоро 2.000
припадника српског народа?
Напад сваког петог дана
У периоду између маја 1992. и јануара 1993. године извршено је преко 60
напада на српска села сребреничког краја, у којима је
страдало троје или више припадника српског народа, што

Теза о голоруком бошњачком (муслиманском) становништву у овој регији које се
само бранило је потпуно неприхватљива, јер је видљиво
да се радило о систематичном
и планираном руковођењу акцијама од стране веома добро
наоружаних војних формација, као и да су акције биле
освајачког, убилачког и пљачкашког, а никако одбрамбеног
карактера. У 10 логора и мјеста заточења за Србе, у овом
региону, била су, до сада, регистрована 103 лица. По евиденцијама, 182 лица српске
националности вођена су као
нестала. И данас се, двадесет
година након рата, са подручја Средњег Подриња 94 лица
српске националности воде
као нестала.
Добро позната чињеница, да за злочине у сребреничкој регији које су починили припадници 28. дивизије
тзв. Армије БиХ над српским
становништвом, још увијек
нико није одговарао, говори
о новим жиговима, траумама, као и изазовима који се
намећу Републици Српској,
њеним грађанима, али и српском народу у цјелини. Да
би на те изазове одговорили,
жртве не смијемо заборавити, а угашена огњишта требамо обиљежити и спомињати.
Пред вама су хронологија и преглед појединих масовних злочина над српским
становништвом у шест општина општина Средњег Подриња (Сребреница, Братунац, Власеница, Зворник,
Милићи и Калесија), који
осликавају карактер рата и
злочина на овим просторима. 
НАСТАВИЋЕ СЕ

СРЕБРЕНИЦА
zz
ОСМАЧЕ (засједа на путу

Сребреница – Скелани)
7. мај 1992. године
Прогон српског народа настављен је постављањем организованих засједа у мјестима
Осмаче и код Старог града, гдје
је у нападима страдало укупно
10 лица. Наредног дана, такође у засједи, у мјесту Видиковац код Сребренице убијен је и
народни посланик у Скупштини
БиХ Горан Зекић. Ови догађаји
само су наговијестили каснија
колективна страдања Срба на
територији општине Сребреница у периоду 1992–1993. године.
Страдале су и двије жене, Митровић Милојка (38) и Стјепановић Радосава (36).
zz
МЕЂЕ

15. мај 1992. године
Село Међе је нападнуто из правца шуме „Каран Гај“ у јутарњим
часовима од стране припадника
ТО Сребреница из околних муслиманских села: Осмаче, Гребен
и Карачићи. У овом нападу стра-

дало је седам лица српске националности. Такође, поред смртно
страдалих Срба, 10 их је заробљено и одведено у сусједно муслиманско село Гребен, а одатле у
сребренички затвор (зграда бивше ТО) иза зграде основног суда. Љубица Гагић подвргнута је
несношљивој физичкој тортури,
а послије овог оружаног напада
такође је била одведена у заточеништво сребреничког затвора.
Извршила је самоубиство испијањем сирћетне киселине. Најстарија жртва у овом нападу био
је Војислав Ђурић (73) а најмлађа Радоје Јевтић (50).
zz
РАТКОВИЋИ

21. јун 1992. године
У недјељу, 21. 6. 1992. године,
на православни празник Свете Тројице (Духове), око 5.00 часова, јединице муслиманских
оружаних снага Сребренице из
правца села: Познановићи, Дедићи, Поткоријен, Осмаче, Моћевића и Стожерско извршиле
су напад на село Ратковиће и

засеоке Дучиће, Дворишта, Рачиће и Полимце.
Нападачи су најприје извршили опкољавање села пуцајући
претходно артиљеријским, а потом и пјешадијским наоружањем. Уз добро планиран, организован и систематичан напад
убијено је 18 лица српске националности, од којих је најстарија била Ружа Ђурић (77).
zz
БРЕЖАНИ

30. јуни 1992. године
Безбједносна ситуација по српско становништво у овом селу посебно се погоршала након неколико постављених оружаних засједа на путу Сребреница–Скелани, као што је напад у Подосмачама, 7. маја 1992. године, у
којима је смртно страдало укупно 10 лица. Након овог догађаја,
тачније од 20. јуна 1992. године,
муслимани су потпуно блокирали
село Брежане у којем остаје око
40 људи, међу којима је било седам жена и 15 стараца који нису
жељели да напусте село.

Пред свитање, око 4.50 ч, из
правца Осмача на село које је
претходно било опкољено са
свих страна, испаљено је неколико минобацачких граната,
а потом је из истог правца, те
из правца Сребренице извршен напад уз употребу пјешадијског наоружања.
Напад је трајао до 10.00 часова ујутро, а поједини преживјели браниоци села су успјели да се путем кроз шуму извуку до села Факовића. Једна
група мјештана успјела је преко Прибићевца да се извуче у
село Шпат, друга мања група
избјегла је у Подравање. Село
је од стране муслимана комплетно спаљено и у потпуности
опљачкано. Између осталог,
основна школа, објекат мјесног
уреда, а споменици на гробљу
оскрнављени. У овом нападу
убијено је 21 лице српске националности. Најстарија жртва овог напада је Станко Милошевић (92) а најмлађа Љубомир Јосиповић (15).

КОЈИЋ: ДОВОЉНО ДОКАЗА ЗА
ПРОЦЕСУИРАЊЕ ПРИПАДНИКА ХВО
Директор Републичког центра за истраживање рата, ратних
злочина и тражење несталих лица Милорад Којић очекује
да ће Суд БиХ процесуирати десеторицу некадашњих
припадника Хрватског вијећа одбране, који су ухапшени због
сумње да су починили ратне злочине над Србима на подручју
Орашја и да ће у судском процесу бити задовољена правда.
– Од великог значаја је да су јучерашњим хапшењем
обухваћени тада високопозиционирани политички и војни
службеници, а један од њих је за вријеме рата био генерал
– рекао је Којић Срни. Он је додао да је за сваку похвалу рад
поступајућег тужиоца у овом предмету, јер се ухапшеним лицима на терет ставља злочин против човјечности.
– Иза тог злочина стоји систем, због чега је и добио
квалификацију као широк и систематичан напад, што се
заиста и десило 1992. и 1993. Године – каже Којић.
Он тврди да постоји много материјалних доказа који потврђују
да су Срби били изложени најстрашнијим облицима тортуре у
овим логорима, те подсјећа да је тадашња Команда Хрватске
војске издавала потврде да се Српкиње „приводе ради
пружања услуга мушкарцима”. Којић је навео да је на подручју Посавине 1992. и 1993. године било укупно 56 логора за
Србе, у којима су бруталној тортури били изложени углавном
жене, дјеца и старци.
Припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ по налогу
Тужилаштва БиХ ухапсили су: Ђуру Матузовића, Иву и
Таду Оршолића, Марка Доминковића, Јосу Недића, Марка
Баотића, Марка Блажановића, Мату и Анту Живковића и
Стијепу Ђурића. Они су осумњичени да су, као припадници
Хрватског вијећа одбране, на ширем подручју Орашја од
априла 1992. до јула 1993. године починили ратни злочин
над већим бројем Срба.
Тужилаштво БиХ упутиће Суду БиХ предлог за одређивање
притвора за ова лица, потврдио је Срни портпарол
Тужилаштва Борис Грубешић.

ПРОМОЦИЈА ИЗДАЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЦЕНТРА
ЗА ИСТРАЖИВАЊА РАТА РАТНИХ ЗЛОЧИНА И
ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ИЗ БАЊАЛУКЕ

На Међународном сајму књига у Београду 24. октобра
представљена је монографија Наша исповијест, чији су
издавачи Републички центар за истраживање рата, ратних
злочина и тражење нестлих лица, Удружења жена жртава
рата Републике Српске и Представништво Републике Српске
у Београду. Ово двојезично издање, на српском и енглеском
језику, садржи 15 потресних животних прича жена које су
преживјеле разне тортуре и насиље током рата у БиХ од
1992. до 1995. године.
Директор Републичког центра за истраживање рата, ратних
злочина и тражење несталих Милорад Којић рекао је да током
протеклог рата у БиХ убијено више од 2.800 Српкиња, 800 се
водило као нестало, а трага се за још 315, док је више од 2.100
било изложено разним врстама тортуре и сексуалном насиљу.
Он каже да је до сада донесено само шест правоснажних
пресуда и да су они који су проглашени кривим осуђени
на укупно 46,5 година затвора, што говори о тренду
правосуђа у БиХ у погледу осуде насиља над женама српске
националности.
Један од приређивача монографије, професор на Факултету
политичких наука у Бањалуци, Александар Врањеш рекао је
да су бројни разлози зашто се толико чекало да монографија
Наша исповијест угледа свјетло дана, а један од њих је
међународни фактор, који је наметнуо неку врсту стереотипа
о томе ко су биле жртве, а ко кривци током протеклог рата.
Осим ове монографије на Београдском сајму промовисано
је још једно издање Центра. Ријеч је о Књизи Милана
Благојевића Политичка анатомија једне пресуде, са поднасловом Ментална десупстанцијализација Републике Српске,
која је претходно промовисана и у Бањалуци.
Аутор, који је судија бањалучког Окружног суда, рекао је на
промоцији да књига има за предмет пресуду Претресног
вијећа Хашког трибунала у предмету против првог
предсједника Републике Српске Радована Караџића и да
је у њој анализирао све главне тачке оптужнице и те пресуде и
све оно што се правно неосновано ставља Караџићу на терет.
Вршилац дужности замјеника директора Републичког
центра за истраживање рата, ратних злочина и тражења
несталих Невенко Врањеш рекао је да се Центар одлучио
за издавање ове књиге због темељне анализе првостепене
пресуде Хашког трибунала изречене првом предсједнику
Српске Радовану Караџићу.
– Аутор је ушао у суштину те пресуде објективним и правно
перфектним језиком и стилом на начин да посебно анализира
синтагме које је извео Трибунал и упркос чињеници да је
ријеч о индивидуалној кривичној одговорности једном лицу,
тај суд је употријебио конотацију која може отежати положај
Српске на домаћем и међународном плану – навео је Врањеш.
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У СВЕЧАНОЈ САЛИ САНУ ПРОМОВИСАНИ ЋОРОВИЋЕВИ СУСРЕТИ ИСТОРИЧАРА, КОЈИ СЕ СВАКЕ ГОДИНЕ ОДРЖАВАЈУ У ГАЦКУ

Академику Крестићу уручена
награда Владимир Ћоровић

»» Светозар Црногорац
отвара скуп у
Свечаној сали САНУ

У

дружење Гачана у Београду на достојанствен
начин обиљежило је
пунољетство Ћоровићевих сусрета у Свечаној сали Српске академије наука и умјетности, која ове године слави велики јубилеј 175 година
од свог настанка. Академику
Василију Крестићу уручена
је Награда за животно дјело
Владимир Ћоровић.
Сваког септембра Гацко
постаје главни град српских
историчара, па је представљање Ћоровићевих сусрета
и додјела Награде за животно дјело Владимир Ћоровић
академику Василију Крестићу из више разлога одржано у Свечаној сали САНУ. Предсједник Удружења
Гачана у Београду Светозар
Црногорац потрудио се да
као добар домаћин заштитни знак Гацка представи Србији и Београду у најбољем
свјетлу. У уводном говору
Светозар Црногорац подсјетио је да је у Гацку од 1997.
године одржано осамнаест
научних историјских скупова названих по Владимиру
Ћоровићу, а у Билећи исто
толико скупова прозних писаца названих по Светозару
Ћоровићу.
– Сматрали смо да јавност
и овдје у Београду треба више
да чује о томе, као и о овогодишњем лауреату академику
Василију Крестићу – рекао је
Црногорац, који је потом са
пуно емоција говорио о завичају који је српству даровао
многе великане.
– Долазимо из постојбине
Тешана Подруговића, Саве
Владиславића, Светог Петра
Зимоњића, војводе Богдана
Зимоњића, Петка и војводе
Стојана Ковачевића, Пера и
Ђока Слијепчевића, Васиља и
Риста Грђића, академика Радована Самарџића и Николе
Милошевића, али и Смиље
Мучибабић, једне од првих
Српкиња која је докторирала на Кембриџ универзитету
– рекао је Црнорац
Професор Радомир Вуч-

ВЕЛИКА ИМЕНА

МАСТИЛОВИЋ: ДЕЗИНТЕГРИСАНА НАЦИОНАЛНА СВИЈЕСТ

Милан Радмиловић готово
је од самог оснивања
Ћоровићевих сусрета у улози
домаћина.
– Оа манифестација
потпуно прихваћена од
свих. Ви, који живите
у Београду у великој
мјери сте заслужни што
су настали Ћоровићеви
сусрети. Лауреати који
су до сада добили ову
награду су најзначајнији
историчари српског народа
у овоме времену. Као
начелник општине носим
лично задовољство и срећу
што сам са вама овдје и
што сам имао привилегију
да ову награду већ два пута
уручим таквом великану
какав је Василије Крестић.

Др Драга Мастиловић подсјетио је да је на
почетку организовања ове манифестације
један од циљева био да се удоме браћа
Ћоровић, која су прогнана из родног Мостара.
– Из овог града у задњем рату прогнана
је већина Срба, па тако Мостар је од
најкултурнијег и најнационалнијег града у
западном српству, како је оцјењиван крајем XIX вијека, на крају
XX вијека постао град без Срба.
Мастиловић је направио паралелу и са временом у коме је
основана Просвјета.
– Када је прије више од једног вијека у Сарајеву основана
Просвјета, српски народ у БиХ био је под окупацијом, етнички
простор дезинтегрисан, али је зато национална свијест
била интегрисана и усмјерена у једном правцу, а то је било
ослобођење и уједињење у једну државу цјелокупног српског
народа. Данас, нажалост, ми се налазимо на истој тачки
историје на којој смо били у вријеме између анексије БиХ и
балканских ратова, са том разликом што нам је сада потпуно
дезинтегрисана национална свијест, а српски народ и његова
политика и интелектуална елита нема чак ни идејни, а камоли
прецизно дефинисан национални програм

ковић изнио је податак да је
до сада представљено око 500
реферата учесника на разне
историјске теме.
– На првом научном научном скупу 1997. године учествовало је 16 историчара да
би ове године тај број се попео на 48 – рекао је Вучковић и додао да „без помоћи
општине Гацко, која издваја средства за награде, овај
скуп не би могао да опстане”.
Вучковић је изразио посебну захвалност академику Бориславу Максимовићу
и др Милошу Ковачевићу.
– Посљедњих година радимо на побољшању квалитета скупа, што је препознало

и Министарство науке и технологије РС, па је СКД Просвјета Гацко уписано у регистар научно-истраживачких институција. Све ово даје нам за право да покушамо
направити историјски институт у Херцеговини, како би
још више привукли пажњу
истраживача. На тај начин
дали бисмо ново свјетло у истраживању овог простора од
античког периода до данас –
закључио је Вучковић.
Др Љубодраг Димић, који је предсједник жирија Ћоровићевих сусрета, говорио
је о овогодишњем лауреату
академику Василију Крестићу.

ШТА ЈЕ ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ РЕКАО ВЛАДИЦИ АТАНАСИЈУ
Ковачевић је као анегдоту испричао и своје искуство које је
стекао као модератор на 14 скупова историчара у Гацку.
– Херцеговце је тешко свести на 15 минута приче. Готово да је
била немогућа мисија дисцпиплиновати Херцеговце. Колико
је то тешко можете да прочитате у разговору који су имали
патријарх Павле и владика Атанасије.
Кад је владика Атанасије патријарху Павлу почео да се жали
на Херцеговце како је са њима јако тешко, овај га је слушао,
слушао, слушао и на крају рекао:
- Вјерујем да је теби са њима јако тешко, али могу тек замислити
како је њима са тобом.

– У српској науци и култури постоје ствараоци чије
високе титуле и звања није
потребно спомињати, јер је
савременицима довољно да
чују само њихово име и да
непогрешиво знају о каквом
се стручном ауторитету говори. То је случај и са академиком Крестићем, човјеком
који је цио свој живот провео истраживајући историју
свог народа.
Специјално за ову прилику из Зрењанина, са делегацијом херцеговачког удружења, дошао је градоначелник
Чедомир Јањић, а из братске
Русије је дошао протојереј из
Белгорода Николај Германски. Међу гостима су били
академици Коста Чавошки и
Зоран Лакић и пјесници Рајко Петров Ного, Гојко Ђого,
Божо Глоговац. Подршку Гачанима су дали и предсједници братских удружења: Удружења Требињаца Јован Дучић
Жарко Ј. Ратковић, Херцеговине из Зрењанина Урош Милојевић, Удружења Билећана
Миодраг Дунђеровић, као и
бројни чланови и пријатељи
Клуба Гачана у Београду.
ТЕКСТ И ФОТО: Т. ЋОРОВИЋ

КОВАЧЕВИЋ: ЧАСОВИ ПРОЖИВЉЕНЕ ПРОШЛОСТИ

МАРКОВИЋ: САНУ ПОДРЖАО САВЕЗ ГУСЛАРА СРБИЈЕ

Професор Филолошког факултета у Београду
др Милош Ковачевић подсјетио је да су
Ћоровићеви сусрети на свом почетку били
замишљени као сусрети на којима ће се
историчари бавити темама везаним за улогу
Херцеговине и Херцеговаца у шире схваћеној
историји.
– Ако је ико предодређен историјом, онда су то Срби, а
ако ико припада Србима онда су то Херцеговци. Гацко је
научницима понудило не само литературу на задате теме, него
и проживљену прошлост у садашњости са којом су се учесници
сусретали посредно и непосредно на сваком кораку.
Ковачевић је набрајући теме које су биле обрађене на
Ћоровићевим сусретима рекао да су оне показале самосвојност
Херцеговине као „незаобилазни чинилац српске историје и
културе”.

На крају скупа новинар Милош Марковић је као
изненађење најавио гуслара Славка Алексића,
чиме су потврђене ријечи једног од говорника
да се нигдје не поштује епска традиција као у
Гацку. Како је рекао Марковић, додатни разлог
је и што је недавно Албанија поднијела захтјев
Унеску да се гусле уврсте као инструмент који
спада у албанску народну традицију.
– Реаговао је предсједник Савеза гуслара Србије Слободан
Драшковић, који је упутио више писама молби, апела
министарствима културе, спољних послова, нашој комисији
и другима са иницијативом да држава Србија покрене
иницијативу да се гусле и пјевање уз њих третирају као дио
српске културне традиције – рекао је Марковић, додајући да се
огласила Српска академија наука и умјетности, која је подржала
иницијативу Савеза гуслара Србије.

Наука изнад политике
ГАЧАНИ, СВАКА ЧАСТ
А
кадемик Василије Крестић није крио задовољство због додијељене награде.
– Кад човјек зађе у дубоке године и иза себе остави
пола вијека рада у науци, чији резултат су многи томови
књига и више стотина библиографских јединица, а онда добије Награду за животно дјело Владимир Ћоровић, без лажне скромности морам бити задовољан, не зато што то
признање поткрепљује старачку сујету, већ зато што је она
формална и стварна потврда
да вишедеценијски труд и научни учинак нису били узалудни, већ имају одјек у друштву коме су и намијењени.
Кад млад човјек здравог разума зађе у рјешавање историографских проблема, с намјером да им посвети читав рад-

Лауреат награде академик
Василије Крестић је по
завршетку церемоније
рекао да је веома срећан
што су његова дјела имала
такав одјек у Херцеговини.
– За мене је пријатно
изненађење што је мало
Гацко успјело не само
да одржава скупове
историчара него и да у
тешком времену опстане и
сваке године одржи ниво
који не само да не опада,
него констатно расте.
Гацко може да послужи као
примјер свакој развијенијој
средини какав треба да буде
однос према науци, посебно
националној, као што јесу
историја и језик.

»» Академик Василије Крестић и начелник Гацка Милан Радмиловић
ни вијек, што је са мном био
случај, он не мисли на награде и признања. Њему је циљ да
што више допринесе објашњавању и расвјетљавању замршених национално-политичких,
друштвено-економских и културних питања. На самом почетку свог бављења историјом,
у вријеме веома идеологизованог друштва које није било погодно за слободно научно расуђивање, свјесно сам загазио
у политички веома осјетљиве,
али научно веома изазовне и
значајне теме.
Моја тумачења заснована
на прворазредним изворима одударала су од званичне
историје. Често сам био јавно жигосан да сам српски националиста и да својим писањем реметим братство и јединство, да сам хрватомрзац,
да сам творац теорије о геноцидности читавог хрватског
народа, да лицитирам са јусловенском идејом… У таквом
времену, без правих могућности за одбрану од неоснованих оптужби, не само да нисам очекивао никакве награде, већ сам са пуно разлога
стрепио да ће ме стићи неке
санкције. Упркос томе, упорно сам истрајавао у изношењу

својих истраживачких резултата, допуњавао сам и проширивао изворну подлогу за своје радове, а кад год ми се пружила прилика хватао сам се у
коштац са злонамјерним кривотворитељима наше историје и подвргавао их критици. У
ситуацији у којој сам се налазио, много ми је значило што
је највећи дио мојих угледних
колега историчара прихватао
моје радове као озбиљне научне резултате, што није подлегао дневно-политичким притисцима. Од посебног значаја био је избор за дописног а
потом и редовног члана САНУ. Тиме је политика изгубила битку над науком. Од тада
почела су да пристижу разна
признања. Она су као мелем
на ране од којих су остајали само ожиљци. Као мелем доживљавам и награду коју ми данас додјељујете. Она ми је утолико милија што носи име једног од најзначајнијих српских
историчара. Мила ми је и зато
што награда долази из Републике Српске, што без сумње
доказује да су моји радови наишли на плодно тло и у овом
дијелу нашег народа, до којег
ми је једнако стало као и до
онога са десне стране Дрине.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ФОТО: М. ШАПИЋ

У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА ИЗЛОЖБА И ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ДУШАНА ЈЕЛИЋА ПОД НАЗИВОМ А БОГ САМО ЋУТИ И ГЛЕДА

»» Душан Јелић, Миодраг Линта и Ранко Раделић
публике Србије и предсједник Савеза Срба из региона.
– Српски народ и његове
институције нису у довољној
мјери гајили културу сјећања према својим жртвама, па
је сваки напор појединаца да
нешто промијене изузетно
значајан. Када је у питању
простор Билогоре, књига Милана Јелића даје немјерљив
допринос очувању истине.
Аутор књиге Душан Јелић рекао је да уопште није
имао намјеру да пише књигу, већ да повремено објављује текстове, што је и почео
на Порталу Јадовно. Међутим упорним инсиситирањем свог пријатеља Ранка

Раделића упустио се у овај
подухват.
– Текстови су настали као
одговори на покушај хрватског фалсификовања разних
историјских чињеница, од времена досељавања у Грубишино Поља па до задњих година
СФРЈ. Потпуно је невјероватно какве све нелогичности пишу хрватски научници. У мени
се пробудила жеља да на сваку
историјску подметачину и нелогичност дам одговор.
Јелић је рекао да је јако
важно да остављамо записе о
нама, а исто тако је напоменуо да је сама акција Откос
врло често и са српске стране заобилажена тема.

ПАРАСТОС ЖРТВАМА У АКЦИЈИ ОТКОС
У Цркви Светог Марка у Београду 29. октобра служен је парастос
српским цивилима и борцима убијеним у акцији Откос, а потом
су чланову Удружења Билогора положили цвијеће на споменик
у Ташмајданском парку. Пригодну бесједу одржао је професор
Станиша Лалић. У нападима паравојних хрватских јединица
убијено је 61 лице, а највећи број погинулих бораца изгубио је
живот 31. октобра 1991. године.

Како је сам аутор рекао,
главни кривац за настанак
књиге је уредник Ранко Раделић. Раделић је подсјетио
да је још почетком вијека недавно упокојени предсједник
Удружења Билогораца Милан Басташић тражио да се
на прву књугу коју су написали Хрвати о операцији Откос напише одговор. Међутим, то нико није урадио, а
у међувремену се појавила и
друга књига која се позивала
на претходну.
– Јелић је био 1991. на
извору догађања као представник легалне и легитимне
државе нападнут од паравојних усташких снага непризнате државе – рекао је Раделић
и додао да се аутор осврнуо и
на књигу другог пара из бранше хрватских беспризорних
списатеља, Петра Башића и
Ивице Мишкулина, у којој се
такође опширно говори о драматичним догађајима.
– Провидним интелектуалним вратоломијама покушава се доказати да су српске
избјеглице псеудоизбјеглице,
а Билогорци окупатори у својим селима – рекао је Раделић
и најавио да ће удружење Билогораца радити на ревизији
пописа жртава у Другом свјетском рату, који су у доброј мјери сређени, а који потврђују
да је број жртава 20–30% већи него што је то до сада исказивано. 
Т. ЋОРОВИЋ

ОДРЖАНО 26. ТРАДИЦИОНАЛНО ВЕЧЕ ГУСАЛА И НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА У КОВИНУ

Хуманитарно вече посвећено градњи цркве у Звечану
организацији Удружења прекодринфункционисали као Удружење Срба из
КОВИН ЧУВА ТРАДИЦИЈУ
У
ских Срба 26. пут одржано је традиБосне и Херцеговине, али како је дошло
ционално Вече гусала и народног стварадоста људи из Хрватске да се не би осипаКакав је став садашње локалне власти
у Ковину потврђује предсједница
општине Сања Петровић, која се са
предсједником Скупштине општине
Зораном Бардањијем уживала у
програму, а посебно у надахнутој
поезији пјесника Божа М. Глоговца.
– Сасвим је природно да подржимо
манифестацију која је већ дуго година
препознатљива у Ковину. Очување српске
традиције једно је од најважнијих стубова
нашег друштва. Не каже се узалуд да је
поред цркве „криво гудало” вјеру очувало.
Општина Ковин ће и убудуће подржавати
ову манифестацију – рекла је Петровићева.

Гуслардина организује Благоје Богдановић, који обавља функцију предсједника
Удружења прекодринских Срба у Ковину. По његовим ријечима Ковин, који данас има око 33.000 становника, добрим
дијелом поправио је демографску слику
након досељавања нешто више од 3.000
сународника који су пристигли са ратом
захваћених простора.
– Удружење окупља око 700 чланова који су овдје досељени. У почетку смо
ФОТО: T. ЋОРОВИЋ

лаштва у позоришној Сали Центра за
културу Ковин. Каo што je била пракса
претходних четврт вијека, и овo вече билo је хуманитарног карактера. Сав приход од улазница, са симболичном цијеном од 100 динара, уплаћен је у Фонд
за изградњу храма у Каменици, на подручју братске општине Звечан на Косову и Метохији.
На сцени су се низали мајстори на
струнама, па је публика имала прилику да ужива у казивању стихова: Јована
Лакићевића, Вукојице Сандића, Славка
Јекнића, Мирослава и Ђорђа Тановића,
Александра Таушана. Посебан аплауз
добио је, како га је надахнути водитељ
Божидар М. Глоговац најавио, „доктор
за срце и душу” Слободан Бобан Томић.
– Нема ни једне епске народне пјесме
у којој Срби први започињу кавгу. У свим
бојевима и мегданима бранили смо себе
од других, а камо среће да данас не бранимо себе од нас, али то би нас одвело
у другу причу – казао је пјесник у улози водитеља Божидар М. Глоговац, који
је је ово вече обојио својим стиховима.
Гусларски скуп у Ковину већ 26 го-

»» ЗАЈЕДНИЧКА ПЈЕСМА: Мирослав Тановић, Божо Глоговац, Александар Таушан, Ђорђе Тановић, Јован Лакићевић,
Слободан Томић и домаћин Благоје Богдановић

ли или дијелили прије двије године смо
назив проширили на прекодринске Србе – испричао нам је Богдановић, који је
подсјетио да се Удружење истакло својим
хуманитарним радом деведесетих година.
– Наше удружење је у тренуцима кад
је заиста било тешко помагало све крајеве Српске. Помоћ се састојала у храни,
одјећи, а најдрагоцјенија помоћ била је
у лијековима. Значајну улогу имали смо
у оснивању Медицинског факултета у
Фочи. Стипендирали смо и 54 студента
медицине и стоматологије који нису могли да наставе студирање у Сарајеву него
су морали прећи у Србију – каже Богдановић и објашњава да су главни извори
финансирања у том времену, поред донација, биле и слике са ликовне колоније од умјетника који би у Ковин долазили из свих крајева Србије.
– Продајући те слике Удружење је
долазило до новца за стипендије. У том
периоду помогли смо добојску болницу санитетским материјалом, а веома
активно смо се укључили и у рјешавање проблема око водоснабдијевања тадашњег Србиња (Фоче), па смо поред
материјалне слали и стручну помоћ.
Удружење, које је својим хуманитарним активностима имало велики углед
у широј заједници, након избора 2005.
године суочило се са неразумијевањем
од стране тадашњих општинских власти.
– Тадашњи локални политичари заузели су став да гусле не припадају српској
култури, па смо се умјесто у дому културе
окупљали по кафанама не прекидајући
традицију. Срећом, сада је потпуно другачије. Имамо пуну подршку општинског руководства.
Поред гуслара публика је могла да
ужива у наступу КУД Младост из Ковина. Скуп је својим присуством увеличао и
Слободан Бобан Драшковић, предсједник
Савеза гуслара Србије. Према ријечима
организатора, акција прикупљања новца
за изградњу храма у Каменици трајаће и
наредних дана. 
Т. ЋОРОВИЋ

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ТРАЈАЊА КРАЈИШКОГ ЛИКОВНОГ САЛОНА

Вишеструкa саборност
НАГРАДА МИХАЕЛИ
У
Книну се од почетка осамдесетих година прошлог
вијека до прогона Срба 1995.
године одржавао Кнински ликовни салон, као смотра умјетника из Книнске Крајине и
Далмације. Манифестација
је обновљена у оквиру Дана
крајишке културе у Галерији Дома културе Студентског
града у Београду. Ова смотра
умјетника који су рођењем,
поријеклом или дјеловањем
у вези са ширим простором
Крајине и Хрватске од 13. октобра била је у галерији Музеја
жељезница Србије у Београду,
а почетком новембра 17. Крајишки ликовни салон пресељен
је у Библиотеку Вук Караџић
у Крагујевцу. Салон се одржава 30. пут од када је основан,
а 17. пут од када су Срби протјерани из Крајине.
На изложби су осим дијела
професионалаца представљени и радови тек свршених академаца са простора Републике Српске, Републике Српске
Крајине и из Србије као што
је млада Јелена Бибић, која је
изложила свој акрил на платну Орлови. Нама је за око запео и рад Ђорђа Аралице Капа државног службеника. Капа је настала варењем спојених ланаца чиме се остварује јасна и снажна симболика
– мисао која се гледа.
Отварање Салона било је
једно лијепо вече које смо искористили да интервјуишено
неке од умјетника. Али, прије
тога чули смо ријечи захвалности Милојка Будимира,
предсједника Удружења Срба
из Храватске, које је уз Српско културно друштво Зора и
Ненада Грујичића, директора
Жељезничког музеја највише
заслужaн за ову изложбу.
На зидовима галерије и
на постаментима понуђена
су дјела 110 излагача.
– Ова изложба врло је значајна – каже Марија Гајић
Цвјетичанин, а Никола Шиндик квалитет види у томе што
су на изложби заступљени и
аматери и професионалци чиме се демонстрира „вишеструко нијансирана саборност”.

Прва награда Салона Борис
Маркош Минго за ликовно
стваралаштво младих
отишла је у руке Михаели
Вујновић, поријеклом из
Госпића, за рад из серије
Приђи ближе. Минго је
погинуо бранећи Крајину
1991. године. Добитник
плакете Умјетничког
братства манастира Крка,
као друге награде, је
јеромонах Серафим (Глигић)
из манастира Добрун.

– Никоме није испод части
да овдје излаже – рекао нам је
Шиндик.
Момчило Голубовић Кани
каже да је пет посљедњих година, колико је присутан, Салон ове године најбољи, док
Војсилав Билбија оцјењује да
је Салон све моћнији.
– Овде видимо широк спектар естетских и поетских изрицаја, није заступљено само
штафелајно сликарство. Први
пут са намa је дошао Љубо Лазић са својим дрворезом, ситним резом. Прави погодак је
то што је Салон отворила Светлана Спајић. Она је звијезда и
то много говори о нама, много више него о њој. Ако имамо елеменат непогоде, онда
је овај салон погода – рекао је
Билбија за Српско коло.
Салон су посјетили бројни
гости: народни посланик Миодраг Линта, директор Института за новију историју Момчило Диклић, председник Коалиције избегличких удружења
Миле Шапић, новинар Данко Перић, Илија Смиљанић,
Славко Бурсаћ, Никола Старевић и многи други.
У културно-умјетничком
дијелу програма наступили су
КУД Петрова гора – Кордун а
пјесма се чула из грла Светлане
Спајић и Сузане Арсић. Салон
је ове године посвећен 400-годишњици оснивања Богословије Света три јерарха у нанастиру Крка, а сљедеће године
ће обиљежити седам вијекова
манастира Крупа.  Д. БАШОВИЋ
ФОТО: М. ШАПИЋ

организацији Завичајног удружења Билогора у сриједу 26. октобра у изложбеном холу Народне банке Србије у Београду отворена је изложба А Бог
само ћути и гледа. У оквиру
изложбе одржана је и промоција књиге Душана Јелића.
Књига има исти наслов као
што је и назив изложбе: А Бог
само ћути и гледа – Одговор
на обмане хрватских аутора о рату на Билогори 1991.
Изложба је отворена 24.
октобра у оквиру обиљежавања 25 година егзодуса са Билогоре. На њој је приказано
преко 130 експоната, ријетких фотографија, докумената, географских и етничких
карата, графичких приказа
и оригиналних умјетничких
радова на тему Билогоре, гдје
је први пут на једном мјесту
приказана етногенеза Срба
Билогоре, од почетка насељавања крајем 16. вијека до
његовог страдања у Другом
свјетском рату и нестанка у
поновљеном геноциду 1991.
године.
У присуству стотињак
гостију изложбу је отворио
проф. Станиша Лалић, аутор
поставке је Милан Дијаковић, а у организацији је учествовало још низ чланова Завичајног удружења Билогора.
Промоцију њиге отворио
је Миодраг Линта, народни
посланик у Скупштини Ре-

ФОТО: T. ЋОРОВИЋ

Истина о рату на Билогори
У

ПРОМОЦИЈА РОМАНА ЋАЋА И КРУШНА МРВА
Крајишки ликовни салон обогаћен је пратећим програмом, па су тако представљена два романа у издању Српског културног друштва
Зора Книн – Београд. О романима Ћаћа др Вујадина Вуковића и
Крушна мрва др Илије Смиљанића, говорили су Марија Кисић и
аутори, а модератор је био Данко Перић.

22 НА БРАНИКУ ОТАЏБИНЕ
БОРАЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ УРУЧЕНА
ПОВЕЉА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС
24. 10. 2016. Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић уручио је 24. октобра Борачкој организацији Републике Српске Повељу Народне скупштине
поводом 25 година постојања и рада Народне скупштине.
Повељу је у име Борачке организације Републике Српске
примио њен предсједник генерал Миломир Савчић.
Организациони одбор за обиљежавање 25 година постојања и рада Народне скупштине додијелио је Повељу, поред
Борачке организације, и другим заслужним организацијама и појединцима.
Повеља је уручена досадашњим предсједницима Народне
скупштине: Момчилу Крајишнику, Драгану Калинићу, Петру Ђокићу, Душану Стојичићу и Игору Радојичићу. Повеља
је додијељена и првом Предсједништву Републике Српске,
које је бирано у Народној скупштини, а које су чинили: предсједник Републике Радован Караџић и потпредсједници Биљана Плавшић и Никола Кољевић.
Повеља је постхумно додијељена првим потпредсједницима
Народне скупштине – Миловану Милановићу и Бранку Симићу и посланицима првог сазива Народне скупштине који су изгубили животе током Одбрамбено-отаџбинског рата
– Миловану Бјелошевићу и Горану Зекићу.
Предсједник Народне скупштине Чубриловић Повељу је
уручио и представницима Уставног суда Републике Српске,
асоцијације Ствараоци Републике Српске и Организацији
за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС)

ПОМЕН ЗА НЕДУЖНЕ ЦИВИЛЕ СТРАДАЛЕ

23. 10. 2016. У Великом Паланчишту код Приједора, у знак

сјећања на 367 цивила страдалих прије 74 године у овом селу, одржан је традиционални народни збор на гробљу жртава фашистичког терора Пухарине.
Делегације градске управе и градске организације Субнора,
те градских борачких организација минулог рата положиле
су вијенце на спомен-костурницу и евоцирале успомене на
те догађаје у ноћи 22. и 23. октобра 1942. године.
Предсједник градске организације Субнора Вељко Родић
рекао је да је тада била друга офанзива непријатељске војске на Козари.
Међу онима који су одали пошту страдалим цивилима и
безименим партизанским борцима чије се хумке налазе
на овом гробљу био је и једини живи свједок покоља Мићо Бановић (84).
– На Срђевдан 1942. године есесовци су нас отјерали у оближњи воћњак, гдје нас је преузела једна херцеговачка усташка јединица и одвојивши мушкарце од жена и дјеце кренула у крвави пир. Од 82 мушкарца, само два и нас неколицина дјеце смо побјегли, а остале су поклали. Мајке су гледале како им убијају дјецу, а дјевојчица Госпа Вучковић једина је преживјела покољ гледајући како јој убијају најмилије – испричао је Бановић.
Те ноћи на исти начин убијено је и око 200 становника села
Мало Паланчиште и Јеловац. Ово је био један од најмонструознијих злочина које су усташе починиле у овом дијелу Поткозарја.
У тој ноћи потпуно су угашена и нестала породична огњишта 26 породица, а у 23 породице покољ је преживио само један члан.
У Другом свјетском рату у Великом Паланчишту страдало је
536 становника српске националности од укупно 1.080 становника, према попису из 1941. године

СРПСКО КОЛО октобар 2016.

ОБИЉЕЖЕНА 21 ГОДИНА ОД СТРАДАЊА СРБА У ЗАПАДНОЈ КРАЈИНИ

Из западнокрајишких
општина нестало 420
и убијено 1.644 људи

Предсједник Републике Српске поводом Видовдана постхумно је на иницијативу Борачке организације Републике
Српске одликовао 250 бораца
Војске Републике Српске из
свих општина и градова Републике Српске

У

ВИШЕГРАД, 24. 10. 2016.
Одликовања за осам породица
погинулих бораца регије Стара
Херцеговина уручио је предсједник Предсједништва Борачке организације Душко Милетић. Одликовања су добиле
породице погинулих српских
бораца из Калиновика, Фоче,
Чајнича и Вишеграда.

Мркоњић Граду је 10. октобра обиљежена 21 година од страдања Срба у Западној Крајини 1995. године.
Парастос за страдале служен
је у Капели Светог апостола
Марка на Православном гробљу у Мркоњић Граду. Потом
су положени вијенци на спомен-обиљежје масовне гробнице на овом гробљу, као и
на Централном спомен-обиљежју погинулим борцима
Oдбрамбено-отаџбинског рата на Тргу српске војске.
Обиљежавању је присуствовала и делегација Борачке организације Републике
Српске предвођена предсједником Предсједништва
БОРС-а Душком Милетићем.
У својим обраћањима
бројни говорници подсјетили су да је хрватска војска
са јединицама такозване Армије БиХ и Хрватског вијећа
одбране у септембру и октобру 1995. године напала 13
западнокрајишких општина
и да је том приликом убијено 1.644 људи, да је са својих
огњишта протјерано 120.000
Срба, а још 420 цивила и војника води се као нестало.
Нападнуто је и окупирано
13 западнокрајишких општи-

ПОСТХУМНА ОДЛИКОВАЊА ЗА 39 ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
Предсједник Борачке организације Републике Српске Миломир
Савчић уручио је 12. oктобра одликовања породицама 39
погинулих бораца Војске Републике Српске мркоњићке регије,
које је предсједник Српске за Видовдан – крсну славу ВРС, a на
иницијативу Борачке организације РС, постхумно одликовао
Медаљом заслуга за народ. Предсједник Савчић подсјетио је да је
предсједник Републике Српске поводом Видовдана постхумно
одликовао 250 бораца Војске Републике Српске из свих општина
и градова Републике Српске. Савчић је истакао да је опредјељење
предсједника Српске и Борачке организације да сви погинули
борци РС наредном периоду буду постхумно одликовани.
Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић подсјетила је
да је у току обиљежавање 21 године од страдања Срба у Западној
Крајини и апеловала да буду процесуирани починиоци ратних
злочина над Србима у 13 западнокрајишких општина.
На додјели одликовања у Мркоњић Граду постхумно су
одликовани борци Војске Републике Српске са подручја
Мркоњић Града, Шипова, Рибника, Источног Купреса и
Дринића.

на са већинским српским становништвом: Рипач, Петровац, Дрвар, Грахово, Гламоч,
Кључ, Сански Мост, Мркоњић
Град, Шипово, Србобран, Јајце, Купрес и Крупа на Уни.
У Мркоњић Граду пронађена је највећа масовна гробница са 181 српском жртвом,
међу којима 81 цивил, 97 бораца Војске Републике Српске, три припадника МУП-а Републике Српске. Међу

ПАРАСТОС БРАНИОЦИМА ЋИВОТА СВЕТОГ ВАСИЛИЈА

Помен страдалима од
братске руке у Острогу

ПАРАСТОС ЗА 17 ПРИПАДНИКА ЧЕТВРТОГ
ОДРЕДА СПЕЦИЈАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ЈАЊА
28. 10. 2016. У Бијељини је служен парастос за 17 припадника

Четвртог одреда Специјалне полиције Јања који су погинули
у Одбрамбено-отаџбинском рату, а ветерани су обиљежили
24 године од оснивања ове јединице. Командант Четвртог
одреда Специјалне полиције Јања Ратомир Драганић рекао
је да је Четврти одред формиран 1992. године по налогу министра унутрашњих послова као елитна јединица МУП-а.
– Покривали смо цијели терен ратом захваћене Републике
Српске, од требињског, сарајевско-романијског, подрињског, посавског, мајевичког до крајишког ратишта. У овим
борбама погинуло је 17 припадника Четвртог одреда. Споменик се до прије двије године налазио у кругу Касарне,
али смо успјели да га премјестимо испред ЦЈБ Бијељина
– навео је Драганић.
Послијератни командант Одреда Миле Пејчић рекао је да је
данашњи помен прилика да се борци присјете ратних дешавања која су пуна поноса јер је створена Република Српска.
– У плану је да формирамо и наше удружење које ће бранити права породица погинулих и преживјелих бораца – додао је Пејчић.

УРУЧЕНЕ МЕДАЉЕ
ЗАСЛУГА ЗА НАРОД

У

манастиру Острогу одслужен парастос браниоцима ћивота Светог Василија Острошког побијеним
18. и 19. октобра 1943.
У Цркви Светог новомученика Станка у Острогу одслужен је парастос пострадалим
браниоцима ћивота Светог Василија Острошког од братске
руке побијеним прије 73 године, 18. и 19 . октобра 1943.
године. Међу њима су били
и генерал Блажо Ђукановић
и пуковник Бајо Станишић,
виђени официри и челници
Главног штаба за Црну Гору,
Херцеговину и стари Рас, њих
25. Прво су комунисти тражили да се предају чланови Глав-

ног штаба, заклевши се на крст
да ће сви бити слободни. Повјеровао је генерал Ђукановић
и већина официра и војника,
а након предаје брутално су
ликвидирани. Пуковник Бајо Станишић и његова четири блиска рођака нијесу хтјели живи у руке прогонитеља.
Наставили су борбу до смрти.
Парастос су одслужили јеромонаси Сергије и Јеротеј и
јерођакон Зосима, сабраћа манастира Острог, уз присуство
вјерног народа. Након 61. године, 2004. г. њихова пострадала тијела сахрањена су у новосаграђеној Цркви Светог новомученика Станка у Острогу.
ПОРТАЛ МАНАСТИРА ОСТРОГ

ексхумираним је 10 жена. На
локалним гробљима пронађено је још 176 жртава.
Почињена је и велика материјална штета па је само на
подручју општине Мркоњић
Град уништено 1.608 кућа и
700 станова, а ратна штета
износила је 680 милиона КМ
Још увијек ни Хашки трибунал и Тужилаштво БиХ никога нису процесуирали за
ове злочине и разарања.

ТЕСЛИЋ, 14. 10. 2016.
Предсједник Предсједништва
Борачке организације Републике Српске Душко Милетић
уручио је у оквиру обиљежавања Дана оснивања теслићких
бригада 23 одликовања породицама погинулих бораца Војске Републике Српске са Милетић је Медаље заслуга за народ уручио породицама погинулих бораца са подручја Tеслића, Кнежева и Котор Вароши.

МОДРИЧА, 24. 10. 2016.
У Српском културном центру
предсједник Предсједништва
Борачке организације Душко
Милетић уручио је одликовања породицама погинулих
бораца регије Добој. Одликовања су уручена за укупно 28
породица и то за 12 породица
погинулих бораца из Модриче, осам из Дервенте, шест из
Шамца и два из Добоја.
СТАНАРИ, 28. 10. 2016.
Предсједник Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца
и несталих цивила Недељко
Митровић уручио је у Станарима 13 одликовања породицама погинулих бораца Војске Републике Српске. Предсједник станарске Организације породица погинулих и
заробљених бораца и несталих цивила Мирко Јотић каже да је са овог простора погинуло 250 бораца, од којих
се пет воде као нестали.

ПОМЕН ПОГИНУЛИМ СРПСКИМ БОРЦИМА
КНЕЖЕВО, 9. 10. 2016. У органи-

зацији Општинске борачке организације Кнежева и јаворанске парохије Српске православне цркве данас је у мјесту Јаворани служен помен за 80 погинулих бораца из Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја
ове парохије. Парохија обухвата
подручја Јаворани, Љубачево и
Лагани. Само из мјеста Јаворани, гдје је одржано служење помена, у протеклом рату погинула
су 22 борца. За погинуле борце
положено је цвијеће на спомен-обиљежју, бакрорез са ликом
команданта врбаског округа Југословенске краљевске војске у
отаџбини Лазара Тешановића.

МРКОЊИЋ ГРАД, 21. 10. 2016. У

селу Бараћи код Мркоњић Града служен је парастос и положени вијенци на спомен-обиљежје за 22 погинула и четири нестала борца Одбрамбено-отаџбинског рата са бараћког краја. Парастосу су присуствовале породице погинулих бораца, мјештани, ученици Основне школе Вук Караџић
Бараћи и делегације општине Мркоњић Град и Општинске
борачке организације.

ТРНОВО, 6. 10. 2016. Члано-

ви Општинске борачке организације Источна Илиџа Илиџански борац и чланови породица посјетили су
мјесто Чакље на Бјелашници, општина Трново у Федерацији БиХ, гдје су положили цвијеће и запалили свијеће на мјесту на којем су прије 22 године припадници муслиманских снага на превару
убили 22 припадника Војске
Републике Српске.
Међу страдалима су: Ристо
(Мирко) Анђић, Радмила (Маринко) Бјелица, Тања (Славко)
Бјелица, Ненад (Душан) Голијанин, Стојанка (Петар) Голијанин, Славко (Радослав) Кењић, Момчило (Саво) Крстовић, Бранко (Шпиро) Милић,
Момир (Илија) Минић, Славића (Миленко) Мочевић, Перо (Милош) Павловић, Велимир (Реља) Поповић и Мирко (Млађен) Самарџија. Тада
су страдали и Ранко (Добрило)
Самарџић, Васо (Ристо) Сикима, Никола (Душан) Сикимић,
Александар (Милоша) Видаковић, Светозар (Милинко)
Шешлија, Жарко (Саво) Ђогић
и Ђуро (Милош) Чанчар.

САБОРОВАЊЕ 23

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ФОТО: М. ШАПИЋ

РАТКО ДМИТРОВИЋ НА ПРОМОЦИЈИ КЊИГЕ КОЈА ЈЕ ИЗАЗВАЛА ВЕЛИКУ ПАЖЊУ ЈАВНОСТИ

»» Ратко Дмитровић, Василије Крестић, Милован Витезовић и Миломир Краговић

»» ПУНА СВЕЧАНА САЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА: Подршка породице и пријатеља

Желим да што више Хрвата
прочита Крст на крижу
З
а кратко вријеме велику
пажњу јавности изазвала је књига Крст на крижу Ратка Дмитровића. Риједак
покушај да се кроз два симбола – крст и криж – прикажу односи Срба и Хрвата, чије вође
често забораве хришћанске
поруке. Прва промоција држана је у препуној Свечаној сали Скупштине града Београда.
Публика, у којој су били
предсједник Републике Српске Милорад Додик, академик Драгослав Михаиловић,
градски менаџер Горан Весић,
историчар др Радош Љушић и
друге угледне личности, пажљиво је слушала мишљење
рецензената и аутора, који су
говорили о односима двају сусједних народа, који и даље
оптерећују њихове животе и
утичу на њих. Иако посматране из српског угла, с обзиром
на поријекло аутора, анализе
изнијете у најновијем издању Компаније Новости могу
се посматрати као непристрасне, објективне и изнад свега
поткријепљене чињеницама.
– Ми морамо уложити
огроман напор да покажемо
својој дјеци, и онима који долазе након нас, шта се догађало и да покушамо, уз све претпоставке да је то илузија, да са
хрватском страном разговарамо тако што бисмо их наговарали да прихвате истину или
бар да је на столу погледају –
рекао је Дмитровић.

РАЗОБЛИЧАВАЊЕ БОЛЕСНЕ МРЖЊЕ ПРЕМА СРБИМА

Крестић је оцијенио да књига Крст на крижу обилује аутентичним
доказима који разобличавају болесну мржњу хрватског друштва
према Србима и свему што је српско.
– Баш зато што је богата доказима, што су ти докази непорециви,
књига Крст на крижу има отрјежњујућу и освјешћујућу улогу –
сматра Крестић.
– Дјело обилује занимљивим портретима, препуним непознатих
података о разним личностима, и оних који су, само зато што
су Срби, недужно страдали, и оних који су починили стравичне
злочине за које нису одговарали – казао је Крестић.

– Сматрам да има мало
Срба који могу да мрзе. Ја не
знам шта је мржња. Не могу
чак ни људе који су ми начинили велико зло да мрзим. У
овој књизи нећете наћи ниједан траг, ниједан редак мржње. Напротив. Зато бих волио да што више Хрвата прочита књигу, па нека је приме
и као нешто што тек треба да
провјере.
Академик Василије Крестић
истакао је да је Дмитровић својим текстовима много допринио бољем разумијевању вишедеценијских, нимало складних,
односа између Срба и Хрвата.
– Дмитровић је увијек знао
да одабере догађаје, личности и проблеме који су захтијевали озбиљну анализу и
јавну пажњу – рекао је академик Крестић.
– Бројним чланцима, који
никад нису обимни, заморни
и досадни, снабдијевао је читаоце провјереним подацима

којима је осликавао сву трагедију српског народа у Хрватској и указивао на суштину хрватске политике, којој је
био и остао циљ да, по сваку
цијену, не бирајући средства,
чак и геноцидом, створи велику, етнички и римокатолички
чисту хрватску државу.
У књизи Крст на крижу налазе се текстови о Србима у
Хрватској и о српско-хрватским односима, које је Дмитровић, током више година,
објављивао у многим нашим
новинама и часописима.
– Може се са сигурношћу
рећи да је ова књига започета прије три деценије, мада
је углавном записивана у посљедњој – рекао је књижевник
Милован Витезовић.
– Тада је њен аутор, иако
млад, већ освједочен новинар,
дописник Политике из Загреба, почео да узнемирава југословенску јавност, разбијајући
криво огледало са сликом ла-

жне идиле, слутећи олују која
ће одувати земљу. Дрчан и истрајан. Тврдоглав. Дмитровићеви дописи у Политици почели су „да заказују” сједнице
Централног комитета Савеза
комуниста Хрватске. Ратко је
саслушаван, умјесто да буде
чут. Није био чут ни кад се из
Загреба оглашавао у дневницима Телевизије Београд.
Витезовић је испричао да је
заказивање сједница хрватског
ЦК са дневним редом о њему, Дмитровић прекинуо сам,
вративши партијску књижицу.
– Не лативши се ничег другог сем пера, Дмитровић је послије неког времена морао у
Београд, јер му мјеста у Загребу, при његовој памети, није било – казао је Витезовић.
– У Београду је остао при
својој глави, без обзира на убрзане догађаје, па му мјеста у
РТС-у није било. Мијењао је
радна мјеста и ишао тамо гдје
је морао да ради по свом уму
и свом друму. Кад није био по
вољи, или њему није било по
вољи, одлазио је даље.
Витезовић је примијетио
да се текстови, иако су настајали у различитим временским
периодима, надопуњавају и
преливају.
– Крст на крижу је књига
сва од истина које могу бити и
историја и психологија и етнографија. Изнад свега је врхунска публицистика – закључио
је Витезовић. 
НОВОСТИ.РС

У ДРВАРУ ПРОМОВИСАН РОМАН БИЉАНЕ ПОПОВИЋ

Поморанџе за збогом
У
организацији епархије Бихаћко-петровачке
и Удружења Дрварчана из
Београда и помоћ Општине Дрвар и Општине Босанско Грахово у Радничком дому у Дрвару представљен биографски роман
Поморанџе за збогом ауторке Биљане Поповић и најављена премијера истоимене драме која ће бити
изведена 26. новембра ове
године на Великој сцени
Београдског драмског позоришта.
Роман у ком ауторка,
и сама поријеклом из овог
краја, описује живот и страдање своје породице у првих
60 година прошлог вијека
обрадио је најосјетљивије теме епоха у којима се радња
одвија. Старе крајишке породице Бањац, Родић, Савић
и Новакововић дио су ове
потресне и на тренутке готово невјероватне приче. У њему оживљавају ликови племенитих свештеномученика дрварских, проте Милана
Бањца и оца Илије Родића,
као и осињског свештеника
Вида Радоњића. Неизмјерна трагедија подјела које је
Други свјетски рат донио на
ове просторе огледа се и у
страдању ова три свијетла
лика од три војске – усташке, партизанске и четничке, стављајући на тај начин у
исти контекст начин на који
зло не бира своје жртве, нити их заобилази.
Иако у својој суштини
роман није ратна прича, све
догађаје који су у мирнодопском времену симболи радости, обиљежава и сам рат
– љубав, рађања дјеце, вјен-

чања. Иако рођена у Београду, ауторка је сачувала сјећање својих предака с једним циљем, а то је да се кроз
вијековну историју Срба на
просторима Босанске Крајине покаже и докаже њихово трајање, припадност и
право на живот на просторима који су до данашњег дана
предмет политичких диоба
и фалсификовања прошлости зарад интереса моћника.
Велики број грађана Дрвара присуствовао је овом
догађају, а свечану атмосферу увеличало је и присуство његоговог преосвештенства владике бихаћко-петровачког Атанасија са
свештенством, који је заједно са дрварским свештеницима отпјевао молитву
за све упокојене сроднике
ауторке и лично обратио
окупљеним гостима дирљивом бесједом о ликовима из романа.
Музички програм употпунила је женска певачка
група КУД-а Мира Лукач
из Дрвара, под руководством госпође Неде Тодоровић, сплетом крајишких
и старих српских пјесама
из других крајева.

ДЕЛЕГАЦИЈА ИЗ БЕРАНА ПОСЈЕТИЛА ОДБОР ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ И И МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА СРБИЈЕ

Подршка иницијативи за отварање конзулата Србије у Беранама

П

редсједник Скупштине општине Беране
Горан Киковић посјетио је 27. октобра
2016. године Скупштину Србије, предсједника Одбора за дијаспору и Србе у региону
мр Ивана Костића и замјеника предсједника тог одбора Миодрага Линту, иначе предсједника Савеза Срба из региона. Састанку је
присуствовао и предсједник Српске народне
одбране Васојевића и Лимске долине књижевник Бранислав Оташевић. Они су овом
приликом разговарали о положају и правима српског народа у Црној Гори, а поготову
у Беранама, имајући чињеницу да Срби чине апсолутну већину становништва ове општине и о идеји око формирања конзулата
Србије у Беранама.
Иван Костић, предсједник Одбора, и његов
замјеник Линта овом приликом су и званично у Скупштини Србије подржали иницијативу коју је предложио предсједник СО Беране Горан Киковић да се у Беранама отвори конзуларно представништво Републике
Србије. Заједнички су констатовали да је ова
идеја стара још из времена када је предсједник Србије Томислав Николић добио Повељу почасног грађанина Берана у јулу прошле
године. Том приликом Николић је и подржао ову идеју.
Костић је овом приликом информисао
Киковића да ће поводом наведне иницијативе бити одржана сједница Одбора за дијаспору и Србе у региону на којој ће бити доне-

»» Миодраг Линта, Бранислав Оташевић, Горан Киковић и Иван Костић
сена одлука. Одлуку ће потом прослиједити
Влади Србије, која је и надлежна да донесе
коначан став. Предсједник Одбора упознао је
госте и да је о томе информисао наше Министарство спољних послова. Киковић је казао
да би отварање конзулата Републике Србије
у Беранама било вишеструко оправдано, не
само из историјско-културних разлога, већ
и да овај предлог има и економску оправданост, и то не само за Беране, већ и за сјеверни дио Црне Горе.
Костић и Линта сложили су се са таквом
констатацијом, истичући да су се искрено за-

ложили да се назначена идеја преточи у дјело, тим прије што се зна да велики број људи са простора Васојевића и сјеверног дијела Црне Горе живи у Србији и да је потребно обострано повезивање.
Предсјеник СО Беране Горан Киковић
том приликом информисао је домаћине о
ситуацији у Црној Гори и истакао сљедеће
чињенице:
– Ако је један народ до те мјере политички
и национално обесправљен и изложен свакодневним притисцима и шиканирањима, као
што су то Срби у Црној Гори, онда је ствара-

ње што чвршћих веза са матицом, односно
државом Србијом и њеним институцијама
једини спас. Србија има амбасадора у Подгорици и Конзулат у Херцег Новом, гдје Срби са приморја покушавају да остваре своја
и права својих породица. Несређени односи
по питању држављанстава између Србије и
Црне Горе довели су до тога да је институционална заштита Срба у Црној Гори од стране
Србије нешто већа од статистичке грешке и
да је један конзулат ко ниједан, односно да
се хитно мора отворити конзулат Србије на
сјеверу у Беранама.
Предсједник СО Беране Горан Киковић
посјетио је и Министарство спољних послова Србије и том приликом разговарао са Генералним секретаром МСП-а Вељком Одаловићем. Киковић је обавијестио Одаловића о иницијативи да се у Беранама отвори
конзулат Србије и изнио аргументе због чега би то било важно за грађане сјеверног дијела Црне Горе.
Одаловић је подржао ову иницијативу Киковића, али је и упознао госта да коначну ријеч о томе доноси Влада Србије, а одлука иде
на одобрење и матичне државе у којој конзулат треба да се отвори. Они су се сложили
да је ово интерес свих грађана сјеверног дијела Црне Горе и Републике Србије. Састанку је присуствовао и предсједник Српске народне одбране Васојевића и Лимске долине
књижевник Бранислав Оташевић.

24 САБОРОВАЊЕ
ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА ЦРКВЕ У РУЈАНИМА

15. 10. 2016. У селу Рујани крај Ливна налази се мала православна црква посвећена празнику Покрова пресвете Богородице. Иако у овом селу више нема православног живља,
некадашњи становници и њихови потомци окупљају се у
селу једном годишње како би обиљежили славу цркве, те
на тај начин удахнули живот у овај храм.
Тако је било и ове године, када су се викенд уочи црквене
славе окупили вјерници. Свету литургију служио је парох
лијевањски отац Жељко Ђурица. Кум овогодишње славе
био је Влада Маљковић из Сурчина, који је са својом породицом припремио славско жито и колач.
На путу до Ливна вјерници су се зауставили у Прологу, на
мјесту гдје се налазило једно од највећих стратишта православних Срба из Другог свјетског рата у Ливањском пољу. На ово мјесту усташе су током 1941. доводиле и убијале
српске мушкарце из Горњих и Доњих Рујана, града Ливна,
Голињева, Губера и многих других села, укључујући и она
са друге стране Динаре, око Врлике. Мошти које су се ту налазиле су ексхумиране 1991. године и пренијете у костурницу Капеле Св. Великомученице Марине у Ливну. Споменик
који се ту некада налазио уништен је током протеклог рата.

ОБНОВЉЕНО ГРОБЉЕ У ПРИЛУЦИ

Трудом малобројних православних Срба из села Прилука
крај Ливна током 2016. године обновљено је православно
гробље у овом селу. Почетком године прокрчено је растиње на овом гробљу, од кога се многи споменици на гробљу
нису ни видјели. Након тога приступило се ограђивању гробља. Паралелно су се прикупљали прилози и понуде од потенцијалних извођача. Након одабира извођача, радови на
огради гробља су извршени крајем јула и почетком августа.
Гробље је сада ограђено бетонским зидом у дужини од око
200 метара. Укупна вриједност свих радова изведених током
2016. године је 12.000 евра. Радове су својим прилозима финансирали чланови породице Ерцег из Прилуке, који данас
живе у Аустралији и Њемачкој. Њихов труд и посвећеност
могу послужити само као примјер свима нама, поготову другим селима у којима је живјело много више нашег народа.

ПОМОЗИМО ФОРМИРАЊЕ СКИЦ-А ВУКОВАР
Српски народни форум, организација која почива на развоју, примјени и унапређењу правa Срба у Хрватској, покреће формирање Српског културно-информативног центра Вуковар, који ће, између осталог, посједовати Мултимедијалну читаоницу Тома, редакцију Информативног портала
Форум, те простор за ваннаставне активности ученика који
похађају наставу на истоку Хрватске по образовном Моделу
А, учестала предавања, радионице, промоције и тематске
трибине од значаја за Србе у Хрватској. СКИЦ Вуковар Српског народног форума својим деловањем широм Хрватске
имаће изузетан значај за опстанак, те културни и друштвени развој Срба у Хрватској, што је препознато и од Управе
за дијаспору и Србе у региону Владе Републике Србије, чијим средствима се управо формира Мултимедијална читаоница Тома, која носи име по славном и за Славонију и Срем
изузетно значајном човјеку Томи Максимовићу.
Овим путем апелујемо на све институције, привреднике,
појединце да се укључе у акцију формирања СКИЦ-а Вуковар,
с обзиром на то да Српски народни форум ни на који начин
није финансиран од јединицa локалних, регионалних и
државних управа,. Потребна помоћ састоји се од:
– Сталажних регала за књиге, с обзиром на то да Форум
располаже фондом већим од 6.000 ћириличних наслова;
– Конференцијских столица;
– Мултимедијалне опреме неопходне за e-book и e-learning;
Заинтересовани за укључивање и давање свог доприноса
овом пројекту могу нас контактирати путем: е-адресе snf@
europe.com, на број телефона +385/98/740989, или директном уплатом на број рачуна HR 402340009110638548 SWIFTCODE: PBZGHR2X, код Привредне банке Загреб, пословница
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МЈЕШТАНИ ХЕРЦЕГОВАЧКЕ ПРЕСТОНИЦЕ У БАНАТУ ПОДИГЛИ ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ

»» СА ВЛАДИКОМ НИКАНОРОМ И ГРАДОНАЋЕЛНИКОМ ЈАЊИЋЕМ: На позив Уроша Милојевића Херцеговци из цијеле Србије дошли су у Клек

Дан за историју: Освештан
Храм Светих отаца у Клеку
С
ветом архијерејском
литургијом коју је служио преосвештени владика банатски Никанор са
бројним свештенством освећен је Храм Светих отаца у
Клеку. Овом приликом градоначелнику Зрењанина и
дугогодишњем предсједнику Црквене општине Клек
Чедомиру Јањићу уручен је
Орден Светог Теодора вршачког, највише признање које
додељује Епархија банатска.
Додијељене и грамате легендарним спортистима из Клека Дејану Бодироги и Владимиру Грбићу
Градња велелепног храма коју је пројектовао инжењер архитектуре Петар Фа.
започела је почетком овога
вијека, да би након 15 година освануо историјски дан
за Клек.
– Ко Богу нешто дарује,
никад осиромашити неће –
поручио је владика Никанор
окупљеним Клечанима.
Владика Никанор осврнуо
се и на искушења која православље прате у свим временима:
– Овај Храм слави Свете
оце који су се сабрали у Никеји 787. године и тада успјели да одбране вјеру православну од оних који су је нападали због икона и сачувају вјеру онакву какву нам је
оставио сам Христос – рекао
је владика Никанор, који је
упутио захвалност свим добротворима, подсјећајући и
на заслуге блаженопочившег
владике Хризостома, који је
започео рад на градњи.
Част да ове године буду
кумови храмовне славе припала је Перици, Александри
и Сањи Божић. Кумства за
наредну годину прихватиле
су се породице Радовановић,
Маљугић и Девић.
Владика Никанор је граматама банатске епархије наградио за донаторство
чувене српске репрезента-

тивце и рођене Клечане Дејана Бодирогу и Владимира
Грбића, као и Драгана Слијепчевића, Град Зрењанин и
МЗ Клек.
У порти су се могли чути коментари да би градња
храма трајала знатно дуже
да Клек није имао ту срећу
да на челу црквеног одбора
буде Чедомир Јањић, кога
је владика Никанор одликовао орденом Светог Теодора
вршачког, што уједно представља и највише признање
које додјељује ова банатска
епархија.
Свештеник, а од овог дана
и протонамјесник, у Клеку,
отац Момчило Павличевић
изразио је велику захвалност
свим парохијанима. У име
црквене општине Клек подијељене су захвалнице Душку
Бељићу, Јовану Кнежевићу,
Ђорђу Влатковићу и Бранку
Тодорићу.
Након литургије уприличен
је свечани ручак у спортској хали у Клеку. Управо је та хала изграђена осамдесетих година изњедрила спортске великане какви су: Дејан Бодирога и браћа
Никола и Владимир Грбић, а
најзаслужнији за њену градњу
је њихов отац Милош, који је
тих година био директор ОШ
Јован Дучић.
Поздрављајући госте који
су за ову прилику стигли са
разних страна у Клек, предсједник црквене општине и
градоначелник Зрењанина
Чедомир Јањић присјетио се
бројних искушења:

РАТКОВИЋ: ИКОНА СВЕТОГ ВАСИЛИЈЕ НА ДАР

Предсједник Удружења Требињаца Јован Дучић у Београду
Жарко Ј. Ратковић и секретар Миливоје Рупић уручили су икону
Светог Василија Острошког и Тврдошког предсједнику црквеног
одбора Чедомиру Јањићу.
– Чини ми се да сам устреперио од усхићења снаге и радости
присуствујући светом чину освештања Храма Светих отаца
у Клеку, јер је ово тренутак када учвршћујемо нашу вјеру
православну и наше коријене – рекао је предсједник Удружења
Јован Дучић из Београда Жарко Ратковић напомињући да то
чинимо „због предака, себе, а понајвише због потомака”.
– Наш познати пјесник рече да друштво чине три стуба: преци,
црква и потомци. Бог је подарио Клеку да се поноси славним
прецима и још славнијим потомцима, а од данас имају и своју
цркву као трећи стуб – примјетио је Ратковић присјећајући се
бројних дивних тренутака доживљених у Клеку и емоција које су
својствене само онда „кад си међу својима”.

»» ТРЕБИЊЦИ ОД СРЦА СВОМЕ КЛЕКУ: Жарко Ј. Ратковић и Чедомир Јањић
– Прије 15 година кренули смо са оцем Димитријем,
који нас је повео да градимо
овај храм. Сусретали смо се
са бројним великим проблемима. Молили смо Бога да

МИЛОЈЕВИЋ: ЗАВИЧАЈНИ МОСТ ДУХОВНО НАДГРАЂЕН
Урош Милојевић који је предсједник Удружења Херцеговаца у
Зрењанину и жива легенда Клека није крио срећу што је овај
храм уједно и један од симбола везе између два завичаја.
– Требињски домаћини су прије две године даровали часну
трпезу која је изграђена од билећког камена, а прије неколико
дана стигао је и иконостас рађен у радионици херцеговачке
светиње манастира Тврдош. Тако је мост који је између Баната и
Херцеговине успостављен рођачким, кумовским и пријатељским
везама, сада и духовно надограђен - рекао је Милојевић.

нађемо неког великог донатора да нам помогне јер крај
пословима нисмо видјели.
Хвала Богу, он нам је подарио снагу. Није било ниједне
куће у Клеку која није дала
прилог за градњу. Сви Клечани су са љубављу заједно са
пријатељима из Зрењанина,
Владе, министарства и цијеле Епархије саградили овај
храм. То нам је данас свима
на част и понос.
У пригодном програму су
учествовали пјесник Божидар М. Глоговац, народни гуслар Славко Алексић и најмлађи чланови КУД Клек.
ТЕКСТ И ФОТО: ТРИФКО ЋОРОВИЋ

ЋАПИН: ПРИЛОГ ЈЕ ДАЛА СВАКА ПОРОДИЦА

ГОРАН СТАЈИЋ: РАЗВИЋЕМО СПОРТСКИ ТУРИЗАМ

– Тешко је сjетити се свих људи који су помогли. Можда је
најбоље рећи да је свака кућа у селу притекла у помоћ. Прилог
су дале и неке породице римокатоличке вјероисповијести.
Поред одликованог градоначелника Јањића и награђених
граматама, морам да истакнем тадашњег сеоског пароха
Димитрија Шљокића, садашњег пароха Момчила Павличевића,
покојног Милоша Грбића, Будимира Зечара, фирму СМ
Инжењеринг, породицу Галеб, Драгана Мијановића, Душана
Белића, Слободана Павловића, Љубишу Богдановића,
инжењера Ђорђа Влатковића, Земљорадничку задругу Клек
и многе друге. Разумиjе се, за координацију свих активности
побринули су се сви чланови Савjета Мjесне заједнице на
челу са Гораном Стајићем и Црквени одбор којим предсjедава
Чедомир Јањић – присjећа се Драган Ћапин.

– Највећи број становника чине колонисти из Херцеговине, а има
их који су поријеклом са простора Сребренице. Током деведесетих
година у Клек се доселило неколико избјегличких породица –
прича за Српско коло Горан Стајић, дугогодишњи предсједник МЗ
Клек, која по посљедњем попису броји 2.970 становника.
– Трудимо се да створимо услове за што бољи живот и на тај
начин повећамо број становника. Планирамо да подигнемо
алеју српских великана, средимо парк у коме се сада налази
споменик палим борцима, довршимо бициклистичку стазу која
иде према Румунији. У близини постоји извор термалне воде,
па како је Клек познат по одбојци, амбиција нам је да развијамо
спортски туризам. Предвиђено је да направимо пет бунгалова
са по десет лежајева и створимо услове за припреме спортиста.
Амбиције су велике…
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

У ДОМУ ВОЈСКЕ У БЕОГРАДУ ОДРЖАНО ЈЕ ЧЕТВРТО ПО РЕДУ ВЕЧЕ КОЊИЧАНА У СРБИЈИ

Владика Григорије упутио
захвалницу Коњичанима

У

дружење Срба из Коњица и њихових потомака у дијаспори приредило је успјешно, сада већ
традиционално, Вече Коњичана у Србији и то у Ресторану
Дома Војске Србије у Београду, 22. октобра 2016. године.
У присуству Срба Коњичана из Новог Сада, Зрењанина Београда, Брчког, Горњег Милановца, Суботице и
других мјеста, и њихових гостију, сабор су химном Боже
правде отворили најмлађи:
Војин Лазаревић (14 година),
члан КУД-а Светозар Марковић у Новом Саду и Тара Лабан (12 година), републички
првак на виолини.
У име домаћина предсједник Удружења Милорад Мишо Лазаревић подсјетио је да
је ове године, поводом 140
година постојања Саборног
храма Светог Василија Великог у Коњицу, започета обнова храма и да је Удружење
иницирало пројекат израде
меморијалне зидне композиције.
– Ова идеја наишла је на
разумијевање и подршку
код српског народа из Коњица, код коњичког пароха
оца Милана и епископа Григорија. Већ је пописано 188
презимена српских породица
коњичког краја, која ће бити
написана испод самих икона
у Саборном храму – истакао
је Лазаревић.
Он је позвао све породице да у границама својих финансијских могућности, помогну овај пројекат, који ће
трајно свједочити о присуству српског народа у овом
дијелу Херцеговине.

Преносећи поздраве из
завичаја и Захумско-херцеговачке и приморске епархије, коњички пароx, Милан
Бужанин, Удружењу Коњичана уручио је захвалницу за
учешће у недавној обнови
капеле на православном гробљу у Јабланици и најавио да
ће 2017. године бити година
обнове коњичке цркве.
Након здравице
Вукојице Сандића и
гусларског поздрава Мирослава Та-

» Захвалница Епархије
ЗХиП уручена Мишу
Лазаревићу

ПРОВЈЕРИТЕ ДА ЛИ ЈЕ ВАШЕ ПРЕЗИМЕ НА СПИСКУ
Списак породица из коњичког краја чија ће имена бити исписана
испод икона у Саборном храму у Коњицу могу се наћи на порталу
Слободна Херцеговина и сајту Удружења Срба из Коњица и
њихових потомака у дијаспори (www.udruzenjesrbaizkonjica.com).

новића, учеснике вечери поздравио је народни посланик
и предсједник Савеза Срба
из региона Миодраг Линта.
Свечану вечеру благословили су: јереј Милан Бужанин, протојереј Лазар Манигода и протојереј-ставрофор Ратко Савић, који је топлим ријечима поздравио земљаке и апеловао да се његовање обичаја, породичних вриједности и коријена
херцеговачких
још више преноси на младе
нараштаје.
У програму
су наступили: познати херцеговачки
пјесник и књижев-

ник Божидар Глоговац, етно појац Марија Сандић, гуслар Ђорђе Тановић, млади
музичари Тара Лабан и Војин Лазаревић, док је посебан тон вечери дао распјевани музички састав Боле бенд
из Гајдобре.
На крају вечери, приређена је томбола. Главна награда, печени брав на ражњу,
коју је даровао Ресторан Мићо Брадина, отишла је у Нови Сад. Тачније, до Новог Сада није стигло ништа, јер је
срећни добитник печењем
частио све учеснике сабора.
И овај сабор показује
континуитет рада Удружења
и жељу Коњичана за очувањем традиције, духовности
и српске баштине Коњица и
Херцеговине. МИЛИВОЈЕ БЕШТИЋ

УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА НИКОЛА ТЕСЛА У ПЛАНДИШТУ ОРГАНИЗОВАЛО 14. ФЕСТИВАЛ КРАЈИШКИ БИСЕРИ

Банијке су краљице крајишке изворне пјесме

К

рајишка изворна пјесма
већ четрнаест година одјекује банатском равницом.
Двадесет пјевачких група из
читаве Србије и региона натпјевавало се за титулу побједника на 14. Фестивалу Крајишки бисери у Пландишту.
Златну награду освојила је
Женска пјевачка група Банија из Београда.
И ове године Пландиште
је било центар окупљања љубитеља крајишке изворне песме. Већ пуних четрнаест година у овом јужнобанатском
мјесту одржава се Фестивал
Крајишки бисери, репрезентативна манифестација која
његује и на млађе генерације
преноси нематеријално културно насљеђе Срба Крајишника. Фестивал Крајишки

бисери одржан је 2. октобра
2016. године, у организацији
Завичајног удружења Крајишника Никола Тесла.
Централни дио манифестације – фестивалско вече,
почело је свечаним дефилеом пјевачких гупа, од ОШ Доситеј Обрадовић, преко цен-

тралног трга у Пландишту,
до позоришне сале Културног центра. Дефиле је завршен изласком група на главну сцену, гдје су сви учесници заједно отпјевали пјесму
Нема раја без роднога краја,
химну Фестивала Крајишки
бисери.

ЖИРИ НА МУКАМА ЗБОГ ЈАКЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ
У такмичарском дијелу програма за титулу побједника
натпјевавало се 20 изворних пјевачких група из читаве
Србије и региона. Овај дио програма пратио је стручни жири у
трочланом саставу: Марија Шекуларац Вуковић, дипломирани
етномузиколог и музички уредник на Радију Београд, Добривоје
Павлица, доајен личког и крајишког пјевања, док је у улози
предсједника жирија био проф. др Димитрије Големовић, шеф
Катедре за етномузикологију на Факултету музичке умјетности
у Београду. Након такмичарског дијела програма, жири се
повукао да сумира утиске и донесе коначну оцену.

У ревијалном дијелу програма такмичарске пјевачке
групе представиле су се са по
још једном пјесмом. Специјални гости у ревијалном дијелу била су и два фолклорна ансамбла, два свирача на
традиционалним народним
инструментима и једна шумадијска изворна пјевачка
група.
По оцјени жирија, титулу побједника 14. Фестивала
Крајишки бисери понијела је
Женска пјевачка група Банија из Београда. Друго мјесто
освојила је Крајишка група
Плитвице Завичајног удружења Дaне и Мане из Београда, док је треће мјесто припало Мушкој пјевачкој групи
КУД-а Завичај–Банија из мјеста Мајур код Шапца.
Три првопласиране групе
освојиле су престижне награде: трофеје у виду симбола фестивала изливеног у злату, сребру и бронзи, велике дипломе
за одговарајуће освојено мјесто, а сваки члан групе добио
је малу диплому и личку капу са извезеним симболом фестивала. За изузетан допринос
очувању културе и обичаја Срба Крајишника, све групе које су учествовале на овом престижном фестивалу награђене су пригодним поклонима
и признањима.
ЗУКНИКОЛАТЕСЛА.ОРГ

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СРБА КРАЈИШНИКА

Хрвати нам отели
Ојкачу, Бећарац,
Алку и Глуво коло
З
авичајно удружење
Крајишника Никола Тесла организовало Стручни
скуп са преко 150 учесника који се баве нематеријалним културним насљеђем Срба Крајишника. Финалној презентацији научно-истраживачких радова
у Пландишту претходило
је вишемјесечно истраживање, стручна обрада и документовање материјала у
виду Зборника радова.
Истргнуто из завичаја,
нематеријално културно
насљеђе крајишких Срба
изложено је утицају других култура, као и савремених псеудоклутурних појава. Истовремено, Република Хрватска, којој данас припада највећи дио
крајишког простора (претежно етнички очишћеног), користи ту ситуацију и српско нематеријално
културно насљеђе промовише као своје. На Унескове листе као своје културно
насљеђе уписала је Ојкачу, Бећарац, Сињску алку и
Глуво коло, који су типична
српска крајишка баштина.
Из тих разлога, прије четири године, Завичајно удружење Крајишника Никола
Тесла покренуло је Стручни
скуп Нематеријално културно насљеђе Срба Крајишника, пројекат који се
прије свега бави музичком традицијом, пјесмом
и игром, усменом традицијом, друштвеном праксом
и обичајима, народним ношњома и старим занатима са крајишког простора.
Доајен личког и крајишког изворног пјевања Добривоје Павлица у свом истраживању обрадио је народне музичке инструменте са подручја Лике.
– Од многобројних народних инструмената који
су се свирали у Лици (разни славићи, трубе, пискови, рогови, музике, тамбуре, дипле, двојнице, гусле
и сл.), као предмет обраде
у овом раду издвојио сам
четири инструмента: личка
тамбурица, двојнице, дипле и двоструне гусле. Ови
народни инструменти, по-

» Добривоје Павлица
редани по заступљености у
православном народу Лике, карактеристика су личке сеоске музичке традиције – појаснио је Павлица.
Дипломирани етнолог
Нада Јелић истраживала
је српску народну ношња
из буковичког краја.
– Народна ношња у Буковици припада динарском
типу ношње, који је условљен сточарским начином
живота. Ако се узме у обзир материјал од којег је
начињена, крој основних
дијелова, начин украшавања и ношења, ношња Срба
у Буковици најсличнија је
ношњи становништва сусједне Лике (Крбаве) и западне Босне, са којима је
Буковица у привредном,
културолошком и етничком смислу уско повезана.
Професор ликове културе и књижевни стваралац
Милан Воркапић наставио
је истраживање народних
обичаја у Плашчанској долини, па је и ове године објавио два рада.
– Обичаји везани за крштење дјетета на неки начин представљају наставак прошлогодишњег рада о свадбеним обичајима. У другом раду обрадио сам божићне обичаје
у Плашчанској долини, јер
је то несумњиво био најважнији празник у години.
Славио се три дана, а радовало му се и младо и старо због свечарског расположења, мноштва обреда
и добре хране.
ЗУКНИКОЛАТЕСЛА.ОРГ

» Нада Јелић говорила о српској народној ношњи из буковичког краја
ТАМБУРИЦА „ДАНГУБИЦА”
Проф. др Димитрије Големовић, етномузиколог и
композитор, шеф Катедре за етномузикологију на
Факултету музичке умјетности у Београду, у оквиру
проучавања традиционалне народне музике Срба из
Лике обрадио је један карактеристичан лик из галерије
крајишких народних свирача.
– У питању је Пјевач Маша, из милоште зване Беба, из
Дивосела, крај Госпића у Лици, жена која свира на тамбури
„самици”, односно „дангубици”, инструменту која свој назив
дугује начину на који „живи” у народној пракси.
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ОДРЖАНА ВАНРЕДНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА БАНИЈАЦА

Ковјанићу потврђено повјерење

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ САЊАНА ГРМЕЧ У БАЊАЛУЦИ ОРГАНИЗОВАЛО САБОР ЗЕМЉАКА

zz
ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ:
Душанка Поповић

zz
ПОТПРЕДСЈЕДНИЦИ:

Милош Бајић
Перо Поповић

zz
ПРЕДСЈЕДНИК

УПРАВНОГ ОДБОРА:
Мирослав Ковјанић

zz
ПОТПРЕДСЈЕДНИЦИ:

Д

ана 23. 10. 2016. године
на захтјев УО одржана је
ванредна изборна Скупштина
удружења Банијаца у сали општине Нови Београд. Послије избора радног предсједништва, изабрани су записничар,
овјериоци, верификациона и
кандидациона комисија.
Предсједник верификационе комисије Саван Грабунџија констатовао је да су од
125 чланова Скупштине у сали присутна 83 члана, да кворум постоји и да Скупштина
може започети са радом. Након уводног излагања предсједника Скупштине Милана Жунића, салом се заорила
пјесма наше Женске пјевачке

групе Банија уједно и побједника такмичења на манифестацији 14. Крајишки бисери
у Пландишту.
Након тога предсједник
УО Мирослав Ковјанић дао
је извештај рада УО за претходни период 2015/2016, док
је предсједник Надзорног одбора Драган Цветојевић изнио финансијски извештај за
2015. годину и за период 1. 1.
2016/30.9.2016. Констатовао
је да су сва средства потрошена у складу са законом.
Приступило се избору нових
органа Скупштине. Делегати
су могли да бирају између
двије листе кандидата за органе удружења. БАНИЈА ОНЛАЈН

zz
ОСТАЛИ ЧЛАНОВИ

Ђуро Црљеница
Милан Татишић
Сандра Кончар
Станко Буињац
Станко Еремија
Ђорђе Самарџић
Боса Ђаковић
Раде Путник
Милан Гаћеша
Сабина Вечериновић
Никола Радић

zz
НАДЗОРНИ ОДБОР

предсједник
Драган Цветојевић
Нада Мицић
Бошко Џаић
Владо Шашо
Ђуро Грубијешић

»» Jереј Ален Марић, Нено Добријевић, владика Атанасије Ракита, Драган Срдић, јереј Невен Маринковић и Бранислав Крунић

Сањани у Бањалуци љубав према
завичају доказали сталном бригом
З

авичајно удружење Сањана Грмеч организовало је
традиционално Вече Сањана 1. октобра 2016. године у
Бањалуци.
Сањани и њихови пријатељи окупили су се и ове године и подсјетили времена када
су, не својом вољом, морали
напустити свој никад заборављени Грмеч.
– Љубав према нашем завичају не само да смо одржали већ смо је и проширили на наше пријатеље из
других градова и држава –
кажу Сањани, који су се и
овога пута окупили у великом броју.
Скуп је благословио владика Атанасије. Својим присуством скуп су подржали и

САМО СЛОГА САЊАНЕ СПАСАВА
Братимљење удружења Подгрмеч Житиште и нашег Завичајног
удружења Сањана Грмеч доказ је добре сарадње и заједничких
циљева усмјерених на помоћ повратницима из завичаја.

»» БРАЋА ИЗ БАЊАЛУКЕ И ЖИТИШТА: Нено Добријевић и Душко Кочалка

БРОЈНЕ ХУМАНИТАРНЕ И РАДНЕ АКЦИЈЕ

»» Новинар Милан Ђурић, замјеник Сисачко-мословачког жупана

»» Маријана Борковић и Мирослав Ковјанић

Богдан Ркман и пјесник Милош Бајић

У БЕОГРАДУ ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ ЗАВИЧАЈНИ СКУП

О

вогодишњи, Тринаести
купрешки сабор, одржан
je у Београду у петак вече 7.
октобра у Великој сали rесторана Холивуд на коме су се
окупили Купрешани и њихови пријатељи из разних градова који живе у Србији.
Организатор овог дружења
било је Удружење Купрешана
из Београда на челу са предсједником Организационог
одбора вечери Вуканом Мишковићем, који је поздравио
присутне госте и посјетиоце.
На вечери су били присутни
и обратили су се гости из завичаја, представници српске
општине Купрес: Ристо Милишић, начелник и његов замјеник Митар Марић.
У дијелу културно-умјетничког програма наступила је мушка пјевачка група

ФОТО: М. ШАПИЋ

Купрешани се сабрали по 13. пут

Вече Сањана постало је традиционално окупљање и сумирање
рада нашег удружења током цијеле године. Уз помоћ пријатеља
ово удружење је до сада успјешно реализовало хуманитарне
и радне акције: Божићна акција 2016, Светосавска додјела
пакетића у Санском Мосту 2016, Грмечки Марш 2016, Радна
акција Дабар 2016, Васкршњи понедјељак 2016, Радна акција
Кљевци 2016, Грмечка косидба 2016, Петровдански Сабор у
Лужанима 2016, Помен на Шушњару 2016, Сабор у Дабру 2016,
освештавање црквене сале и спомен-плоче страдалима у
Одбрамбено-отаџбинском рату у Јелашиновцима 2016, Сабор у
Јелашиновцима 2016, Сабор у Босанском Милановцу 2016.
Удружење чини напоре да се настави одржавање Грмечке
кориде традиције старе скоро два и по вијека.

ОДРЖАНО ПРВО ЗАВИЧАЈНО ВЕЧЕ СРБА ИЗ ОПШТИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

Дивјак: Надамо се да ће српске
општине у ФБиХ постати савез

У
»» Ристо Милишић, Митар Марић и Вукан Мишковић

»» Јово Бајић

»» Водитељка Сања Убовић и мушка пјевачка група КУД Младен Стојановић

остали пријатељи удружења
и високе званице.
Ово удружење постоји три
године и већ броји око хиљаду чланова. Оформљено је са
жељом да помогне повратницима и социјално угроженим
грађанима Санског Моста.
У програму су учествовали: Пулс бенд, Етно група Виле Петрова, Александар Стојковић Пикси, Удружење Подгрмеч Житиште са
својом пјевачком групом и
извођењем Дабарског кола
на тамбури.

КУД Младен Стојановић из
Младенова, крајишка група
Корјени, народни гуслар Љубомир Љубо Павловић и његов син првијенац Ђорђе (14
г.), поријеклом из Вуковска,
који живи у Врбасу, затим познати гуслар и музичар Милорад Шаровић.
Поред богатог програма
била су изложена и књижевна дјела познатих писаца о
Србима са Купреса и др. дјела. Након званичног дијела
програма све присутне је забављао оркестар Спаја бенда.
Цјеловечерњи програм водила је позната новинарка Сања Убовић.
Уз пјесму игру и разговоре, Купрешани су се дружили дубоко у ноћ.

ресторану Дому војске у
Београду одржано је у суботу 29. oктобра 2016. године Завичајно вече Срба који су родом и поријеклом из
општина из Федерације БиХ,
Бихаћа, Крупе, Санског Моста, Кључа, Купреса, Гламоча
Грахова, Петровца, Дрвара и
општине Мркоњић Града из
Р.Српске. Организатор дружења било је Удружење Срба
из општина Босанске крајине
из Федерације БиХ (Београд).
Предсједник удружења
Драган Дивјак поздравио је

присутне и нагласио да ће
ово дружење постати традиционално. Он је нагласио да
српски народ у овим општинама живи у тешким материјалним условима и позвао
присутне као и добротворне
организације да помогну житељима тога краја.
– Ово заједничко дјеловање и дружење наведених општина ствара услове за обједињавање српских општина, што је један од циљева
овог удружења – поручио је
Дивјак.

Међу гостима били су
присутни представници ових
општина, као и удружења
грађана на челу са потпредсједником Коалиције Милорадом Малићем. Скупу
је присуствовао велики број
чланова Крајишких бригада,
које је предводио пензионисани генерал Мићо Грубор.
У култуно-умјетничком
дијелу програма наступили
су КУД Подгрмеч из Житишта и познати крајишки пјевач Боро Дрљача. Програм
је водила Тања Рађеновић.
ФОТО: М. ШАПИЋ

»» Женска пјевачка група Банија побједнице такмичење 14. Крајишки бисери

Миленко Чучковић
Маријана Борковић
Ђуро Клипић
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

У

ПЕТРА ТОПИЋ ОТКРИЛА МОШТИ ТРОЈИЦЕ МОНАХА
У селу Медна 2006. године догодило се несвакидашње откриће. На
локалитету Црквиште, у засеоку Лекићи, два километра од Цркве
Рођења пресвете Богородице пронађене су мошти тројице монаха, старе око 350 година. Несвакидашње је и то да су мошти пронађене на основу визије коју је имала Петра Топић. Наиме, Сeрафим, Aвaкум и Мардарије имена су тројице пострадалих монаха,
које Српска православна црква сматра првомученицима. Да су ту
закопани пострадали монаси од давно заборављеног предања,
знала је само Петра Топић, рођена Тегелтија, из Медне. Њој су се
као дјевојчици тројица монаха указивала. У први мах није знала
кога је видјела, па их је свештеницима описивала као попове у црним мантијама. О свом указивању обавијестила је надлежног владику, показавши му мјесто гдје су сахрањени, јер су, како каже, од
ње то тражили убијени монаси, како би њихове кости биле пронађене и ископане. Како су страдали и одакле су монаси дошли треба да се утврди, али по некој легенди и предању, које је Петра имала, они су дошли из Херцеговине из Манастира Светог Петра и Павла. Они су се у Медној задржали у манастиру, а послије су убијени.
На дан појављивања Светих преподобномученика медљанских
Серафима, Авакума и Мардарија, 11. октобра 2013. године, поред
храма њима посвећеног на Црквишту, у Медној je служена божанска литургија и освeштани темељи будућег манастирског конака.
Нови велелепни конак изникао је за годину дана a изградња је још
увијек у току.
ФОТО: М. ШАПИЋ

ресторану Милказа у Новом Саду одржано је у суботу 29. oктобра 2016. године традиционално Вече Медљанаца, Срба који су родом и поријеклом из села
Медна, општина Мркоњић
Град. Организатор дружења
било је Удружење Димитор,
које је основано 2003. године с циљем његовања културе, традиције и обичаја родног краја. Присутнима су се
обратили предсједник Удружења Медљанаца Димитор
из Новог Сада Славко Пекез,
руководилац Радне јединице Електродистрибуција из
Мркоњић Града Крстан Томић, Медљанкa Петрa Топић рођенa Тегелтија, свештеник Предраг Азап и замјеник предсједника Одбора
за дијаспору и Србе у региону у Скупштини Србије Миодраг Линта. Водитељ програма био је Пајо Лисица.
Медна је насељено мјесто
у општини Мркоњић Град, Република Српска. Према попису становништва из 1991. године у насељу је живјело 791
становник, од чега 786 српске
националности, а сада живи
свега око 150 лица старије животне доби. Meдна се налази
на надморској висини од 790
метара, подно планине Димитор и у долини ријека Медљанке и Сане. О поријеклу имена
Медна постоји више теорија.
Једна каже да је село добило
име по меду.
Други извори тврде да су
Турци назвали ово мјесто
Медина по арапској ријечи
за утврђено насеље, јер се недалеко од села налази средњовјековна тврђава Призре-

нац. Процјењује се да на подручју АП Војводина живи
око 3.000 Медљанаца, који у
великом броју сваке године
долазе у своје село на Малу
Госпојину, када се одржава
Сабор Медљанаца. Удружење

Димитор заједно са својим
подружницама на подручју АП Војводина сваког јуна организује спортске игре
у различитим мјестима гдје
живе Медљанци у значајнијем броју.

Одржано Крајишко вече у Бајмоку
У

Дому културе у Бајмоку
одржано је у суботу 1. октобра 2016 године традиционално Крајишко вече. Организатор овог крајишког дружења
било је Удружење избјеглих
и досељених Срба – Бајмок.
Предсједник овог удружења
Жарко Гранулић поздравио је
присутне, а потом и предсједник Коалиције удружења избјеглица Миле Шапић.
Скуп је благословио отац
Горан Стакић. Међу гостима
били су представници Мјесне заједнице из Бајмока, за-

ФОТО: М. ШАПИЋ

Вече Медљанаца у Новом Саду

тим предсједник Савеза српских удружења Сјевернобачког округа Саша Граворац,
потпредсједник Коалиције и
предсједник Удружења Крајина – Врбас Горан Николаш,
члан Главног одбора Коалиције и предсједник удружења
Завичајног клуба Кордунаша
Петар Шаула, члан Главног
одбора Коалиције и предсједник Клуба избјеглих, прогнаних и интерно расељених лица Завичај Пачир Павле Лужаић.
У културно-умјетничком

дијелу програма учествовали су КУД Невен Алекса Шантић и пјевачка група Удружења Крајина – Врбас Кћери крајине.
Програм је водила Лидија
Зарубица а присутне су забављали крајишка група Момо
и додир и Гордана Лазаревић.
Млади чланови Удружења Срба Херцеговаца и пријатеља у Новом Саду обишли
су трећег октобарског викенда фрушкогорске манастире
Велика Ремета, Крушедол,
Гргетег и Ново Хопово.

СРПСКИ ЂАЦИ ИЗ БЕЛОГ МАНАСТИРА НА ИЗЛЕТУ У ПРЕСТОНИЦИ СРБИЈЕ

Начин да се доживи отаџбина

Б

еоград је у суботу 8. октобра угостио педесетак српских ђака основних и средњих
школа из Белог Манастира који су заједно са неколико професора и политичких представника града имали прилику
да обиђу комплекс Белог двора, здање Народне скупштине
и виде Храм Светог Саве. Према рjечима замjеника градоначелника Белог Манастира
и предсjедника градског Вијећа српске националне мањине Предрага Стојановића
циљ посјете је јачање осjећаја
припадности српском народу
кроз посјете српским националним институцијама.
– Дjеца су врло импресионирана архитектуром Белог
двора, зградом Народне скупштине и Храмом Светог Саве,
па користим прилику да се захвалим Ирени Алексић из Туристичке организације Беогада, која нам је омогућила да то
видимо. Ова посjета попуниће једну празнину јер се српска историја не учи тамо као
што се учи овдjе у матици. Захвални смо и народној посланици Љибушки Лакатош, која
је такође помогла у организацији путовања. Организација
излета је нешто што се показало врло корисним. Претходно
смо путовали у Даљ, у родну
кућу нашег великог научника
Милутина Миланковића – каже Стојановић за Српско коло
и наставља:
– Они само прелете Други
свjетски рат, деведесете и то
поглед хрватске стране. Неза-

довољни смо школством, наше школе нису регистроване
јер постоје законска ограничења. Али зато, на примjер,
Италијани и Словаци могу то
што ми не можемо.
Да би било јасно у чему
је дискриминација, рецимо
да Бели Манастир има око
10.000 становника, од чега су
Срби тек четвртина, а прије
рата у Хрватској били су најбројнији. Овдје се примјењује Модел Ц образовања националних мањина, што подразумијева његовање језика
и културе, али не и наставу
на језику и писму националне мањине.
Драган Тодић, предсједник
организације Чувари српског
идентитета са сједиштем у
Осијеку, каже да дјеца треба
да упознају, колико се може,
своју матичну државу.
– Ово је најбољи начин да
се доживи отаџбина и да знају чувати свој идентитет –истиче Тодић.
О Храму Светог Саве дjеци из Белог Манастира говорио је протонеимар Војислав
Милановић, који је навео фазе
у градњи које је прошао храм
посвећен највећем српском
свецу: да је градња започета
1936. године, прекинута ратом, а игнорисана у доба владавина комуниста.
– Владика Герман упутио
је 88 молби властима како би
се наставила градња храма.
Тек је у вријеме градоначелника Београда Бранка Пешића одлучено да се градња на-

ЂАЦИ СЛАБО ПОЗНАЈУ ИСТОРИЈУ
Покушали смо анкетирати средњошколце из три школе, међу којима
има и чланова СКУД Јован Лазић, да би видјели колико познају неке
основне ствари које су утицале да се данас нађу ван своје матичне
државе. Као на примjер: да ли знају за Велику народну скупштину из
новембра 1918. године када је Бaрања заједно са Сремом, Банатом и
Бачком постала дио Краљевине Србије или како су настале авнојeвске
границе, али они о томе не знају ништа.

Играј и пјевај уз Радио Крајишник
Р

адио Крајишник основан
је 16. децембра 2015. године, а његови оснивачи су
студенти Петар и Никола, поријеклом из Метка и Гламоча. Идеја за оснивање радија
дошла је због жеље да се наши људи уз изворну музику
приближе уз завичају.
Поред познатих и афирмисаних звјезда крајишке
музике на таласима нашег
радија велики простор имају младе групе и пјевачи. Радио Крајишник увијек се радо
одазове на све скупове крајишких Срба.

КАКО СЛУШАТИ РАДИО КРАЈИШНИК?

ФОТО

ВИЈЕСТ

»» Млади чланови Удружења Срба Херцеговаца и пријатеља у Новом Саду обишли су трећег октобарског
викенда фрушкогорске манастире Велика Ремета, Крушедол, Гргетег и Ново Хопово.

стави, али је услиједило тешко
вријеме када је било важније помоћи унесрећеним српским избјеглицама, него градити здање. Градња је озбиљнио кренула тек у вријеме премијера Зорана Ђинђића.
Мирјана Бањанац каже да
је одушевљена Белим двором,
али није сигурна да би монархија као државно уређење била најбоље рјешење за Србију.
У згради Народне скупштине
дјеца су упозната са симболиком четири велике статуе
у улазном холу које симболишу три конститутивна народа
Краљевине.
– Зграда Народне скупштине ми се није свидјела, некако
је хладана и одбојна. Али све
што смо видjели тамо где је
живjела краљевска породица
је заиста лијепо – каже Мирјана. Она потиче са Баније, а породица је у Бели Манастир дошла након злочиначке акције
хрватске војске Бљесак. Мирјана има баку у насељу Бусије и
другарицу у Батајници.
– Жељела бих да живим у
Београду, овдjе ми се пуно више свиђа него у Белом Манaстиру – искрена је Мирјана.
Историја јој није јача страна,
али не њеном кривицом:
– Имали смо професорицу која уопште није хтјела да
учимо о историји, а ја сам знала да Срби имају велику историју. Била је грозна кад чује да
смо Срби.
Ана Којић је дијете поријеклом из Брчког. Иде у средњу школу у Осијек. И она је
задивљена оним што је видjела у комплексу Белог двора.
– Можда би требало вратити монархију – сматра Ана.
Драгана Зиндановић каже
да јој се све што су видели јако свиђа и да се лијепо осjећа,
између осталог, јер у поређењу са Белим Манастиром „у
Београду ипак има више ћирилице”.
Д. БАШОВИЋ

Радио Крајишник можете слушати преко портала www.
radiokrajisnik.com, 24 сата дневно. Будите у току – пратите нас
на Фeјсбук и Инстаграм профилу, гдје нам можете и послати
Ваше жеље или нам се јавите путем имејла: radiokrajisnik@
gmail.com и броја 064/514 93 56.

Наши слушаоци широм
планете имају прилику да путем наше Фејсбук странице
(www.facebook.com/radiokrajisnik) и Јутјуб канала накнадно сазнају шта се све дешавало
током крајишких сијела. Радо
учествујемо у хуманитарним
акцијама.
Трудимо се да анимирамо људе добре воље да својим
прилозима помогну у борби
за нечије задравље, али исто тако ту смо да подржимо
обнову или довршетак неког
храма, дома, библиотеке или
било ког другог објекта која је
од ширег друштвеног значаја.
Радио Крајишник је непрофитна организација и
финансирамо се из скромних буџета оснивача. Тражимо донаторе који би нам
помогли у набавци додатне
опреме која би допринела
нашем даљем развоју.

28 АКТИВНОСТИ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА
МУАМЕР ЗУКОРЛИЋ ПРОТИВ СРПСКОГ
НАЧЕЛНИКА У СРЕБРЕНИЦИ
5. 10. 2016. Предсједник Савеза Срба

из региона Миодраг Линта изражава жаљење због изјаве предсједника Бошњачке демократске заједнице Муамера Зукорлића да није у интересу српског народа ни Србије да
начелник Сребренице буде Србин јер
у Меморијалном центру у Поточарима има више од 7.000 бошњачких
жртава. Оно што није добро јесте да
Муамер Зукорлић не жели да каже да су у Сребреници и околним селима страдали и Срби и да је признање и поштовање
и српских и бошњачких жртава један од кључних предуслова
помирења двају народа. Линта позива Муамера Зукорлића да
се заложи за оснивање међународне комисије, која би имала
задатак да утврди чињенично стање у Сребреници и околини
током рата, укључујући и тачан списак погинулих и несталих.
Без утвђивања чињеница о ратним дешавањима у Сребреници, биће стално отворен простор за манипулације, што није у
интересу ни српског ни бошњачког народа. Такође, поставља
се питање како је могуће да се бивши санџачки муфтија и актуелни посланик у Скупштини Србије води као стални становник
Сребренице и има право гласа на локалним изборима у БиХ,
а да није рођен у Сребреници, нити је тамо живио до почетка
ратних дешавања? Линта подсјећа да је Зукорлић на управо завршеним локалним изборима у БиХ, као и оним који су одржани 2012. године, гласао у Сребреници за Ћамила Дураковића.
Линта најоштрије осуђује пријетње кандидату српских странка
и будућем начелнику Сребренице Младену Грујичићу и његовој супрузи и тражи да надлежни државни органи хитно пронађу и казне починиоце овог вандалског чина. Очигледно је
да се радикалне снаге у бошњачком народу не могу лако помирити са чињеницом да ће, како ствари сада стоје, начелник Сребренице бити из реда српског народа. Досадашњи
начелник Сребренице Ћамил Дураковић својим изјавaма, да
је Младен Грујичић девијантна и незрела особа и да су Бошњаци спремни на све осим да српски кандидат буде начелник те општине, показује да нема демократски капацитет и
да не може мирно прихватити пораз на локалним изборима.

ОСУДА ПОКУШАЈУ СДА ДА ПОНИШТИ
ПОБЈЕДУ ГРУЈИЧИЋА У СРЕБРЕНИЦИ
11. 10. 2016. Предсједник Савеза Ср-

ба из региона Миодраг Линта најоштрије осуђује недемократски покушај Странке демократске акције и
њеног лидера Бакира Изетбеговића
да се по сваку цијену онемогући побједа српског кандидата за
начелника Сребренице Младена Грујичића. СДА и њен лидер
не могу се помирити са чињеницом да су овај пут изгубили изборе у Сребреници и због тога у јавности износе лажи да је било грубог нарушавања изборног процеса, наводно због појачаног присуства полиције Републике Српске у згради општине
при пребројавању гласова. Очигледно је да СДА и Бакир Изетбеговић настоје да злоупотребе Централну изборну комисију,
с циљем да донесе незакониту одлуку о поништењу избора на
редовним бирачким мјестима и закажу нове изборе у Сребреници. Линта сматра да Бакир Изетбеговић наставља да води
шовинистичку политику, с циљем дестабилизације Републике
Српске и стварања атмосфере страха и несигурности. Кључну
одговорност за смиривање политичких и међунационалних
тензија у Босни и Херцеговини има међународна заједница.
Један од начина јесте да се Бакиру Изетбеговићу пошаље јасна порука да призна резултате избора у Сребреници и честита побједу Младену Грујичићу. Јавности је добро познато да су
активисти СДА покушали путем незаконитих радњи, изборних
манипулација и пријетњи српским посматрачима да прекроје
изборну вољу грађана у Сребреници, али у томе нису успјели.
Долазак Младена Грујичића на чело Сребренице, послије 17
година бошњачке власти, означио би окретање ка садашњости и будућности и борбу за бољи живот Срба и Бошњака, али
и афирмацију политике поштовања свих жртава, без обзира
на националну и вјерску припадност.

САЧУВАНА ВОЉА НАРОДА
25. 10. 2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта
поздравља усвајање Закона о Дану Републике Српске у Народној скупштини, којим је предвиђено да се 9. јануар обиљежава и
празнује као секуларни празник. Наведена одлука одражава вољу народа Републике Српске која је исказана 9. јануара 1992. године, када је Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини
прогласила Републику Српску Босну и Херцеговину, а 12. августа
исте године назив је промијењен у Република Српска. Та воља је
потврђена и на референдуму 25. септембра ове године, чиме је
Република Српска показала одговорност и озбиљну намјеру да
поштује своје право на Дан Републике, као и своју традицију коју
жели да сачува од заборава и негирања. Треба узети у обзир чињеницу да је усвојени Закон о Дану Републике Српске компромис
између демократске воље српског народа изражене на референдуму и одлука Уставног суда БиХ према којој је РС забрањено да
слави дан свог оснивања. Линта најоштрије осуђује одлуку Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске да стави вето на
Закон о Дану РС, што још једном потврђује чињеницу да се Бошњаци не могу помирити са постојањем Републике Српске. Бошњачки политичари покушавају да уз помоћ Високог представника и страних судија у Уставном суду БиХ доносе одлуке чији циљ
је дестабилизација Републике Српске а затим и њено укидање и
стварање унитарне и централистичке БиХ.

СРПСКО КОЛО октобар 2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА ПОДНИЈЕЛА ИЗВЈЕШТАЈ САВЈЕТУ БЕЗБЈЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

СДА врши непримјерен
утицај на Тужилаштво БИХ
П
редсједник Савеза Срба из региона Миодраг
Линта поздравља 16.
извјештај Републике Српске
Савјету безбједности Уједињених нација у коме се наводи да Странка демократске
акције Бакира Изетбегоивћа
врши непримјерен утицај на
Тужилаштво БиХ, које штити моћне чланове и савезнике ове странке од процесуирања и прогони њене политичке ривале.
Неприхваљиво је да је
главни тужилац под великим утицајем бошњачких политичких снага, прије свега
СДА. Бројне чињенице показују да је Тужилаштво БиХ
показало пристрасност против српских жртава ратних
злочина, нарочито када су
починиоци Бошњаци.
Наведени однос подиже
напетост и сије раздор међу народима и подрива повјерење Срба у институције
правосуђа БиХ.
Линта апелује на Савјет
безбједности, Европску унију и друге међународне организације да пошаљу јасну поруку бошњачким политича-

рима, прије свега лидерима
СДА, да покрену суштинске
реформе правосуђа БиХ. Веома је важно да се дефинишу јасни услови у дијалогу
БиХ са ЕУ везано за отварање преговора о Поглављу 23
Људска права и правосуђе, као

и приликом затварања преговора. Успостава независног,
непристрасног и професионалног правосуђа у БиХ допринијела би успостави истих стандарда у суђењима за
ратне злочине и једнаком односу према жртвама, без об-

зира на националну и вјерску припадност. Кажњавање свих ратних злочинаца и
поштовање свих жртава један
је од најважнијих предуслова јачања повјерења и помирења између Срба, Хрвата и
Бошњака.

ПОЛОЖАЈ СРПСКОГ НАРОДА У ЦРНОЈ ГОРИ ЈЕ ИЗУЗЕТНО ТЕЖАК

Ђукановићев режим негира српски идентитет
П
редсједник Савезa Срба
из региона Миодраг Линта оцјењује да je положај српског народа у Црној Гори веома тежак јер режим Мила
Ђукановића води политику
негирања српског националног и културног идентитета. Линта истиче да је ћирилица, иако уставом загарантовано писмо у Црној Гори,
протjерана из јавне употребе
јер не постоји ни један јавни
натпис на ћирилици, нити је
ћирилица било гдје у Црној
Гори у службеној употреби.
Он је подсјетио да Србима
у Црној Гори није дозвољено двојно држављанство, док
Хрватима и Албанцима јесте. Из школских програма
су избачени сви српски писци, од Његоша, Симе Матавуља, Петра Кочића, Владана
Деснице до Матије Бећковића и др. Српска православна

црква је под бруталним притиском Ђукановићевог режима, од протјеривања свештеника из Црне Горе, покушаја да се мимо закона Цркви
одузме имовина до спровођења насилне аутокефално-

сти такозване Црногорске
православне цркве.
Линта је нагласио, да је за
Србију велик проблем то што
Црна Гора жели да приступи
НАТО пакту иако се чланству
противи већина становни-

ка ове државе. На жестоком
удару режима у Подгорици
посебно су Срби који се против чланства Црне Горе у НАТО. Због остварења наведеног циља, Ђукановићев режим признао је лажну државу Косово, чиме је задао непријатељски ударац Србији,
а затим увео санкције Русији. Најбољи начин да грађани Црне Горе донесу одлуку
о овом стратешком питању
јесте референдум. Такође,
Србија не треба да закључи
споразум о граници са Црном Гором све док Подгорица признаје независност лажне државе Косовo. Охрабрује чињеница да се Срби у
Црној Гори одлучно противe санкцијама које је режим
Мила Ђукановића увео Русији из својих личних интереса
јер Црна Гора то никада није учинила у својој историји.

ЛИНТА ПОЗДРАВИО ОДЛУКУ ВЛАДЕ СРБИЈЕ ДА НЕ ПРИХВАТИ ОТИМАЊЕ КОМБИНАТА ТРЕПЧА

Српска имовина заштићена Резолуцијом 1244
П
редсједник Савеза Срба из региона
Миодраг Линта поздравља одлуку
Владе Србије о поништавању свих правних аката и радњи привремених институција самоуправе у Приштини, које се
односе на покушај отмимања комбина-

та Трепча. Јасно је као дан да је самопроглашена држава Косово пион у рукама појединих западних центара моћи,
с циљем да се Србија натјера на одрицање од своје имовине на Косову и Метохији, тј. својих државних предузећа,

банака и улагања кроз развојне фондове осамдесетих и деведесетих година.
Србија је суочена су грубим уцјенама и притисцима у процесу европских интеграција, док се албанској страни непрекидно гледа кроз прсте, иако
још није формирана Заједница српских
општина, која је договорена још прије
три године.
Линта сматра да је питање српске
имовине утемељено у Резолуцији 1244,
Универзалној декларацији о људским
правима и многим другим документима као цивилизацијска тековина.
Процесом приватизације на Косову
и Метохији отета је имовина Србије и
грађана и продата по ниским цијенама. Због тога је потребно да се обједине све институције и расположиви капацитети, како би се заштитила српска
имовина на Косову и Метохији. Први
корак у том правцу јесте захтјев за поништавање незаконитих приватизација.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ДОПИС УПУЋЕН МИНИСТАРКИ ЗОРАНИ МИХАЈЛОВИЋ И МИНИСТРУ АЛЕКСАНДРУ ВУЛИНУ

Апел Влади да омогући откуп
530 избјегличких станова

ИЗБОР НОВЕ ХРВАТСКЕ ВЛАДЕ НЕЋЕ
ЗНАЧИТИ НИШТА НОВО ЗА ПРОТЈЕРАНЕ СРБЕ

»»Миодраг Линта је у писму које је упутио ресорним министрима предложио иницијативу

да Влада Србије донесе закључак којим би се омогућила примјена Закона о избјеглицама,
с циљем да 530 породица чији су станови израђени у оквиру Програма трајне интеграције
избјеглица (тзв. СИРП програм) стекну право куповине истих

К

ао што Вам је познато,
Влада Републике Србије и Влада Републике
Италије закључиле су 2004.
године Меморандум о разумијевању, којим је предвиђена изградња 670 стамбених јединица за избјеглице
са ниским примањима и друге рањиве категорије становништва.
Програм трајне интеграције избјеглица (тзв. СИРП
програм) реализовао је УН
Хабитат, у сарадњи са тадашњим Министарством за капиталне инвестиције у слиједећим градовима: Ниш,
Крагујевац, Краљево, Чачак,
Панчево, Ваљево и општини
Стара Пазова. Том приликом
530 стамбених јединица додијељено је 2008. године на
коришћење избјегличким породицама (80%) и домаћем
становништву (20%).
Наведене избјегличке
породице сматрају да су у
процесу трајне интеграције дискриминисани у односу
на остале избјеглице, с обзиром да им није пружена могућност куповине добијених
станова.
Наиме, око 3.000 избјегличких породица чије су
стамбене јединице изграђене средствима других међународних организација или

20. 10. 2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг

влада других држава имају
право куповине.
Због наведеног, сматрам
да је крајње вријеме да се ријеши проблем наведених 530
избјегличких породица и породица домаћег становништва и то на начин да им се
омогући право куповине добијених стамбених јединица,
како је то предвиђено Меморандумом о разумијевању из
2004. године. Представници
станара из свију 7 наведених
локалних самоуправа подигли су изводе из листа непокретности из катастра из којих се јасно види да су изграђени станови (њих 530) уписани као државна својина Републике Србије. То је у свом
одговору од 18. 3. 2014. го-

НА ОСНОВУ ЛАЖНИХ ДОКАЗА БИ ДА ОСУДЕ ВАСИЉКОВИЋА

дине потврдио и Републички геодетски завод (РЗГ) на
питање станара из Чачка. Наведени изводи из листа непокретности и одговор РЗГ-а
достављени су Министарству
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.
Користим ову прилику да
апелујем на Владу Србије да
донесе закључак којим би се
омогућила примјена Закона
о избјеглицама из маја 2010.
године на избјегличке породице из СИРП програма, са
осталим избјегличким породицама које имају право куповине стамбених јединица
према наведеном закону. На
овај начин била би исправљена вишегодишња неправда
према наведеним избјеглич-

ким породицама, које живе
у сталној неизвјесности, јер
нису трајно рјешиле главни
проблем интеграције, а то је
питање становања.
Подсјећам да поменути Закон о избјеглицама представља lex specialis, који се примјењује на лица у статусу избјеглице, али и на лица којима
је престао статус избјеглице
тј. која су добила држављанство Републике Србије и узела личне карте. Такође, наведеним законом , и то од члана
19. до члана 19 п, регулисано
је стамбено збрињавање избјеглица и бивших избјеглица у процесу интеграције, које обухвата и право на куповину стамбених јединица по
повољним условима.

САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ГРАЂЕВИНАРСТВА

Монтиран процес за
Капетана Драгана
П
редсједник Савеза Срба
из региона Миодраг Линта оцјењује да наставак суђења Драгану Васиљковићу, познатијем као Капетан
Драган, у Жупанијском суду у Сплиту, показује да се
ради о монтираном процесу. Хрватска има намјеру да
на основу лажних доказа осуди Капетана Драгана као ратног злочинца само зато јер је
био један од симбола отпора крајишких Срба Туђмановој проусташкој власти. Једини гријех Капетана Драгана,
што се тиче хрватске државе,
јесте што је дошао у Крајину
1991. године да помогне одбрану свог народа од хрватских паравојних формација и јер се борио за опстанак
Југославије.

Линта сматра да низ чињеница потврђује да је хрватско правосуђе етнички мотивисано и да Капетан Драган неће имати фер и поштено суђење. Хрватски судови
у суђењима за ратне злочине користе двоструке аршине: далеко строже за Србе, а
много блаже за Хрвате. Важно је нагласити да је Хрватска једина чланица Европске
уније која не кажњава ратне злочинце из реда сопственог народа у складу са начелима правде и истине. Тиме
Хрватска даје подстрек осталим потенцијалним злочинцима да се исплати чинити
злочин што представља једну од препрека за успостављање добросусједских односа у региону.

Линта сматра да избор нове хрватске Владе, на челу са премијером Пленковићем, неће значити ништа ново за стотине хиљада протјераних Срба, односно неће довести до рјешавања њихових имовинских и бројних других проблема.
У програму Владе нигдје се не говори о повратку одузетих
станарских права, одузетог или узурпираног пољопривредног земљишта, исплати доспјелих а неисплаћених пензија, исплати девизне и динарске штедње, накнади штете за
уништене српске куће и локале у терористичким акцијама,
завршетку обнове порушених кућа на крајишком подручју,
електрификацји српских села и обнови комуналне инфраструктуре у њима, обезбјеђивању повољне цијене за откуп
станова које су поједини српски повратнции добили кроз
тзв. Програм стамбеног збрињавања. Такође, у програму
Владе нема ништа што се тиче активне борбе против појединаца, група и медија који шире говор мржње према Србима, негирају геноцид, истичу фашистичке симболе и узвикују усташке пароле и поздраве.
Линта истиче да се у програму нове хрватске Владе и даље
промовише лажни мит о праведном, легитмином, обрамбеном и ослободилачком домовинском рату, умјесто да Хрватска коначно започне процес стварног суочавања са ратним раздобљем деведесетих. Добра је ствар да у програму
постоји поглавље у коме се говори о заштити права националних мањина тј. да ће се покренути пројекти економског
развоја крајишког подручја; да ће се досљедно спроводити Уставни закон о правима националних мањина и Закон
о васпитању и образовању националних мањина којима се
гарантује запошавање Срба, службена употреба српског језика и писма и образовање на језику и писму националних
мањина. Линта наглашава чињеницу да је поглавље о заштити националних мањина било саставни дио програма и
претходних хрватских влада, али да у пракси није било политичке воље да се поштују уставне и законске одредбе које
гарантују поштовање људских и националних права српске
заједнице у Хрватској. Узимаући у обзир актуелну политичку
и друштвену ситуацију у Хрватској, постоји реална бојазан да
ће поглавље о заштити националних мањина, прије свега
заштити правa Срба, остати и даље мртво слово на папиру.

ИЗЈАВА ПЛЕНКОВИЋА О ВЕЛИКОСРПСКОЈ
АГРЕСИЈИ ЈЕ ПРОПАГАНДНИ МИТ
24. 10. 2016. Предсједник Савеза

»» Миодраг Линта, Александра Дамњановић и Јованка Атанацковић

Линта: Ријешити проблем
корисника СИРП програма

Д

ана 11. октобра 2016. године у Mинистарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на иницијативу
народног посланика Миодрага Линте, одржан је састанак
на тему правичног рјешавања
проблема 530 избјегличких и
домаћих породица, корисника
СИРП програма. Састанку су,
поред Миодрага Линте, присуствовали државни секретар Александра Дамњановић
и помоћник министра Јованка
Атанацковић, које раде у Mинистарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
Линта је учеснике састанка детаљно упознао са чињеницом да je око 3.000 избјегличких породица, чији су
станови изграђени средствима међународних и домаћих
донација, на основу Закона о
избјеглицама из маја 2010.
године, добило је право откупа. Нажалост, то право је
ускраћено корисницима програма становања и трајне интеграције избјеглица (СИРП

програм) у седам локалних
самоуправа (Ниш, Чачак,
Краљево, Ваљево, Крагујевац, Панчево и Стара Пазова), чији су станови изграђени средствима италијанске
Владе. Због тога, 530 породица већ више од седам година живе у неизвјесности у
вези свог стамбеног статуса.
Линта је од Александре
Дамњановић и Јованке Атанацковић затражио да пронађу законску основу с циљем да корисници СИРП
програма коначно стекну
право откупа по одредбама Закона о избјеглицама,
да се у откупну цијену урачуна претходно плаћена закупнина, да се право откупа из законa о избјеглицама примјени и на породице
домаћег становништва који
су корисници СИРП програма и да се на породице које
не желе откуп примјени закупнина из Закона о избјеглицама, која је неколико
пута мања од важеће.

Срба из региона Миодраг Линта
оцјењује као пропагандни мит
изјаву новог хрватског премијера Андреја Пленковића о великосрпској Милошевићевој агресији на Хрватску. Пленковић добро зна да је режим Фрање Туђмана извршио агресију на Југославију и Србе у Хрватској, с циљем стварања хрватске државе без или са што мање Срба.
Туђманова Хрватска успјела је у остварењу свог злочиначког циља уз помоћ појединих страних центара моћи и усташке емиграције. Пленковић није никакав модеран европски
политичар све док не започне активну борбу за деусташизацију Хрватске, поштовање људских и националних права Срба и кажњавање свих ратних злочинаца, без обзира
на њихову националну и вјерску припадност. Више пута поновљен захтјев Пленковића да Србија мора укинути регионалну надлежност у суђењима за ратне злочине је бесмислен. Србија је усвојила закон о регионалној надлежности
за ратне злочине још 2003. године, уз сагласност међународних организација, прије свега Савјета Европе. Тиме је
Србија преузела цивлизацијску обавезу да гони и кажњава
сва лица која су починила ратне злочине или злочине против човјечности на простору бивше Југославије.
Линта истиче да деусташизација Хрватске подразумјева,
између осталог, да се нови хрватски премијер Пленковић
јасно одреди према усташком поздраву „За дом спремни!”,
што досад није учинио; да инсистира на кривичном гоњењу
свију група и појединаца који шире говор мржње, користе
фашистичке и усташке симболе и физички нападају Србе;
да покрене инцијативу да се из образовног програма повуку
уџбеници у којима се велича улога усташа и поричу злочини
над Србима, који се означавају као „терористи”, „агресори”и
„екстремисти”а Србија као нацистичка Њемачка; да се заложи да Предсједништво Хрватског сабора укине скандалозну
одлуку да Сабор буде покровитељ манифестације убијеним
усташама и другим припадницима хрватске војске у Блајбургу; да предложи саборској већини да укине пензије које
примају усташе више од 20 година; да заузме јасан став да
хрватски званичници не иду више у Блајбург на поклоњење убијеним усташким злочинцима.

30 ПОСЉЕДЊИ ПОЗДРАВ

Раде Матијаш
Р
аде Матијаш (68), дугогодишњи новинар и дописник Вечерњих новости из
Книна све до 1995, преминуо
је у Београду. Дописник Борбе
постао је осамдесетих година, а потом је преузео место
шефа дописништва Новости
у овом граду 1985. године.
Као новинарска легенда
Книна први је добијао и објављивао информације о борби
српског народа за своја права у Туђмановој држави. Крајину је напустио пред хрватским тенковима, али Крајишнике никада.
Након доласка у Београд,
био је међу оснивачима различитих удружења Крајишника, неуморно трагајући
за српском саборношћу. Фестивал који је основао, Сијело тромеђе, у родној Стрмици крај Книна, живи и
данас.
Од новинара Новости на
комеморацији у Удружењу
новинара Србије опростили

су се колеге, пријатељи, кумови.
– Без људи, све је само мртво слово на папиру – говорио је Раде Матијаш, дугогодишњи дописник Вечерњих новости из Книна све
до 1995, и културни прегалац, од којег су се на комеморацији у Удружењу новинара Србије опростили колеге, пријатељи, кумови.
– Одлазак Радета је наш
велики и ненадокнадив губитак. Био је синоним Удру-
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жења Демократске иницијативе за Книн и велики борац.
– Човек великог знања,
оптимизма, луцидности... –
речено је на комеморацији.
Његов позитиван дух и
енергија све су нас надахњивали. Био је душа од човjека, прави пријатељ, бринуо о породици, познаницима, увијек спреман да свима
пружи помоћ.
Некадашњи главни и одговорни уредник Новости
Раде Брајовић истакао је да
је Матијаш био први који је
своје перо усмјерио у одбрану српског народа и на томе
је свесрдно истрајавао. Са новинарском легендом Книна
тужни скуп се опростио пјесмом Кад облаци крену с мора, коју је знао да наручи на
Сијелу тромеђе, фестивалу
који је основао у родној Стрмици, а извеле су је Светлана Спајић и Драгана Томић.
Сахрањен је у родној Стрмици.

Милан Мишо Судар
Д
ана 17.октобра 2016. године престало је да куца
племенито срце Милана Мише Судара, који је био један
од најпознатијих Госпићана. У
Госпићу је био познати предводник младих кроз рад са извиђачима и веома активан у
омладинским и синдикалним
организацијама. У Београду је
живио за окупљања Госпићана и Личана.
Мишо је рођен 1952. године у селу Острвица, општина
Госпић, у Лици у угледној домаћинској породици оца Илије и мајке Саве. Рођен је у породици која је традиционално уживала углед и поштовање у мјесту, породици гдје се
истина и поштење његовало и
преносило на потомке. Oсновну школу и гимназију завршио је у Госпићу. Као млад
човјек запослио се у Трговачком предузећу Височица у Госпићу, гдје се истакао као друштвено-политички радник и
убрзо je именован за предсједника омладине, затим за предсједника oпштинског синдикалног вијећа у Госпићу у више мандата. Као извиђачки
предводник васпитао је бројне генерације младих извиђача. Мишо је био заљубљеник
у спортска дружења, посебно
у бoћање, гдје се до краја живота дружио са својим пријатељима. Остадоше недовршени бројни портрети Мишиних
пријатеља, које је Мишо овјековјечио својом сликарском
оловком.
Мишо је био добар човјек,
супруг и родитељ, весељак на
дружењима, добар комшија, са неизмјерном љубављу

према породици, у души поштен и честит човјек, цијењен
и поштован од својих рођених,
комшија, бројних пријатеља.
Мишо је био прави стуб породице, која му је увијек била на
првом мјесту.
Својим радом и дјеловањем стекао је бројне пријатеље у крајишким удружењима,
али и изван њих. Мишо је био
иницијатор и један од оснивача Удружења Госпићана Никола Тесла, желећи да се кроз
рад Удружења сачува од заборава традиција и обичаји наших крајева.
На њему својствен начин
успио је да окупи и организује и младост Лике, како би та
младост наставила традицију дружења. Такође је био неуморан у иницијативи и организацији многих догађања
и окупљања Личана у Београду и широј околини, као што
је обнављање прекинуте традиције одржавања Вечери Личана у Сава центру, организацији одлазака на Лички вишебој у Апатину, косидбу на Рајцу и Бусијама, учествовање

на меморијалним турнирима у кошарци (Маљак) и бoћању (Мирослав Стопа), као
и многим другим окупљањима и дружењима.
Свој завичај Мишо је
искрено волио и у срцу носио читавог живота, радо је
у њега одлазио, присјећао се
својих комшија са којима је
одрастао и провео најљепше
године свога живота. За вријеме тешке болести Мишо је
био окружен љубављу и пажњом његове породице, која
је све учинилa да му олакшају
посљедње дана живота.
Сахрана Мише Судара одржана је 19. октобра на гробљу
на Бежанијској коси уз присуство супруге Весне, ћерке Меланије, унуке Елене, зета Николе, брата Јовице и његове
породице, породице умрлог
брата Перице, великог броја
његових ближих и даљих рођака, комшија из Острвице,
Госпића и Београда, пријатеља, познаника, представника избјегличких и завичајних
удружења и народног посланика Миодрага Линте.

Милан Басташић
М
илан Басташић рођен је
у Грубишном Пољу 30.
јануара 1931. године у породици Луке и Евице (р. Ђукић), као треће дијете. Отац
му је био солунски добровољац. Тадашњу четворогодишњу основну школу је завршио у Грубишном Пољу.
Крајем априла 1941. године хрватске усташе му
хапсе оца и осамнаестогодишњег брата Стеву и потом их убијају у Јадовну на
Велебиту. Послије масовног
масакра српског народа на
Билогори и у Грубишном
Пољу, крајем септембра
и почетком октобра 1942,
Милана су са мушкарцима
усташе отјерале у Јасеновац, а мајку и сестру Јованку у Сисак. Игром случаја
спашавају се из логора.
Крајем рата, по ослобођењу Грубишног Поља, пошао
је у гимназију, а малу матуру положио у Дарувару 1947.
године. Санитетску официрску школу завршио је у Љубљани 1950. и распоређен на
дужност у Госпић, гдје је положио велику матуру 1953.
године. Послије премјештаја
у Загреб, уписао се на Медицински факултет у Загребу и
1961. године промовисан за
доктора медицине. Општом
медицином у војсци бави се
до 1964. године, када добија
специјализацију Епидемиологије, коју заједно са Јавним
здравством успјешно завршава у Загребу, а полаже у
Београду.
Докторску дисертацију
одбранио је на Загребачком
свеучилишту 1982. године.
Учествовао је у објављивању четири научна рада, водио један научно-истраживачки пројекат и објавио више од четрдесет стручних и
јавно-здравствених саопштења и публикација. За вријеме
епидемије вариоле на Косо-

ву и Метохији 1972. године,
руководио је сузбијањем те
болести у општинама Клина и Исток.
Од 1972. до 1975. био је
савјетник у републичком Секретаријату народне одбране СРХ. У војној хијерархији напредовао је до чина пуковника у који је унапријеђен 1975. године. На посљедњу дужност у ЈНА, управник
Завода за превентивномедицинску заштиту загребачке
армијске области, постављен
је 1980. године. Савез комуниста напустио је 1986. го-

Милан Мишо Поповић
У
65. години живота, 13.
септембра, напустио нас
је Милан Мишо Поповић,
бивши предсједник општине Слуњ.
Мишо је рођен 1952. у
Лаповцу, код Вељуна, општина Слуњ. Имао је прилично тешко дјетињство, јер
је од своје пете године, одрастао без мајке, а већ веома рано почео је да живи
од свога рада. Читав живот
био је вриједан, марљив, тих
и устрајан у сваком послу.
Није вјеровао у брз и лак
успјех, већ напротив, сматрао је да сваки посао можете завршити ваљано једино
ако га радите систематично,
плански и до краја.
Радио је у Загребу, у војном ремонтном заводу Брегана у Словенији и у Карловцу, у Фабрици обуће Јосип
Краш. У Карловцу га је и затекао рат, 1991, па се са супругом Миром и малољетним сином Душком враћа у
родни Лаповац. Ту ће се без
размишљања ставити на располагање јединици ТО Вељун, јер становници Вељуна,
искључиво Срби, нису смјели дозволити да им се понови
1941, када је у оближњем хрватском Благају убијено преко петсто Вечунчана.
Милан Поповић активно
је учествовао у ослобађању
града Слуња, којег су српске

снаге ослободиле 16. новембра 1991.
Предсједник општине постао је након избора који су у
РСК проведени крајем 1993,
а дужност је преузео почетком 1994. и на њој остао до
злочиначког прогона Срба од
стране Хрватске и њених савезника, августа 1995.
Мишу није промијенила функција коју је вршио.
Остао је исти. Врло скроман,
честит, једноставан, дружељубив, са истанчаним осјећајем за правду. Непогрешиво је препознавао искрене од
неискрених, поштене од непоштених, честите од лопова
и криминалаца. Посебно није подносио лопове, криминалце и дезертере. Поштовао
рад и резултате рада.
Ево и једне анегдоте, која говори о његовој природи
и карактеру.
Бензин се у ратно врије-

дине, а пензионисан је 1987.
године у 56. години живота.
Деведесетих година се
опредјељује за опстанак
СФРЈ, а послије сецесије Словеније и Хрватске јасно и јавно брани интересе, општељудска и национална права српског народа Билогоре.
Спашавајући живот, Хрватску је напустио 15. августа
1991. године, да би се ускоро вратио на Бучје као добровољац за рад у војној болници војске РСК. По завршетку Грађанског рата у Хрватској живи у Београду, први
је предсједник Завичајног
удружења Билогора основаног 2008. са сједиштем у Београду, када уз низ интервјуа
и текстова објављује и капитално дјело Билогора и Грубишно Поље 1941–1991.
Са Милановим одласком
на губитку нису само најрођенији, већ и сви ми са којима је био близак и сви други
за које је Милан и својим ријечима и самим својим постојањем био истовремено и
сјећање и споменик и опомена, па и савјест нашег билогорског и српског рода.
Слава му!

ме на пумпи могао купити
једино уз бон, због ограничења количина.
Једном приликом, дошао
је неки сељак из Перјасице,
села удаљеног двадесетак километара од Слуња, по пет
литара бензина. Није имао
бон, па су га са пумпе послали у општину. Ушао је код
предсједника непосредно након што је овај изјурио неку
двојицу, познатих шверцера
и ратних профитера, који су
тражили бон за 200 литара
нафте, тобоже за сјетву. Онако изнервиран и томе сељаку
је рекао да бонова више нема, да је редовна подјела прошла и да је требао на вријеме
подигнути у својој мјесној заједници. Човјек је слегнуо раменима, поздравио и отишао
необављеног посла. Кад се
касније тога дана Мишо распитао ко је тај човјек и сазнао
да је честит домаћин, зажалио је и те ноћи није спавао.
Мучила га је неправда коју је
учинио. Ујутро је отишао на
пумпу, о свом трошку напунио канистар од двадесет литара, одвезао кући оном човјеку, поклонио му бензин и
замолио да му опрости. Ето,
такав је био човјек.
Сви ми који смо га познавали, с њим се дружили
и сарађивали, његовим одласком, претрпјели смо велики губитак. 
С. С.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

УПОЗНАЈТЕ ПИТА МАРАВИЋА, ЛЕГЕНДАРНОГ НБА КОШАРКАША КОЈЕМ СУ ПРЕЦИ ИЗ ЛИКЕ

Ј

ПИШЕ: ПЕТАР КАРАНОВИЋ

едан Србин Крајишник
стварао је америчку
професионалну кошарку средином прошлог вијека. Звао се Петар Пит Маравић, кошаркаш за кога су
дриблинг и шут били умjетност и човjек којем се дивила цијела Америка.
Због његове кошаркашке
генијалности и начина на који је затрпавао кош противника, Американци су га назвали Пистол Пит, или у преводу „пиштољ Пит”. Легенда
каже да је један од тренера
његов дивљи покрет шута поистовјетио са покретом када
револвераши у вестерн филмовима извлаче револвер и
пуцају. Вјероватно је био најмаштовитији играч кога је
НБА икада видио. Био је прави кошаркашки умјетник, а
за живота је сматрао да га
нико не разумије. И данас је
рекордер студентске НЦАА
лиге са, просјечно 44,2 коша
по утакмици, без олакшица
у шуту за три поена, линије
која тада није ни постојала.

ИЗ ОГУЛИНА У АМЕРИКУ

Пит Маравић рођен је у
српској породици у градићу Аликвипа у Пенсилванији
22. јуна 1947. године. Његов
отац Петар Маравић, по коме је и добио име, потомак је
Срба Крајишника. Очеви родитељи су рођени у Лици, у
околини Огулина. Дошли су
у Америку „трбухом за крухом”, а млади Прес тамо се
као млад одмах заљубио у нови спорт – кошарку. И он је
вјешто баратао лоптом, а љубав према кошарци пренијеће и на сина. Американци су
му дали надимак Прес, а старији Маравић био је један од
најбољих студентских кошаркашких тренера свих времена. Револуционарно је измијенио овај спорт за 37 година колико је био тренер. Међутим, упамћен је и по томе
што је био отац и тренер најбољег колеџ играча и узбудљивог професионалног кошаркаша Петра Пита Мара-

КРАЈИШНИК коме
се дивила Америка
»»Познатог Пистолa Пита кошарци је учио отац и чувени тренер

Петар Маравић, који никада није заборавио своје српске корјене и
који је био угледни члан српске заједнице у Пенсилванији

вића. Ипак, старији Маравић
био је угледни члан српске
заједнице у Чикагу. Редовно
је ишао у православну цркву,
гдје се дружио са првом, другом, али и трећом (четничком) генерацијом српских
миграната у САД. Отац Петар
и син Петар Маравић унијели су револуцију у играње
модерне кошарке. Милиони
дјеце у Америци седамдесетих и осамдесетих хтјели су
да буду као Пистол Пит.

МАРАВИЋ ПУНИО ДВОРАНЕ

Млади Пит три пута је
због својих несташлука мијењао средњу школу. Матурирао је у Ралеју 1965. године
и, пошто је био јако мршав,
годину дана провео је на Војној академији Едвардс, гдје
је добио на мишићној маси.
Потом се уписао на универзитет у Луизијани, чувени
ЛСУ, гдје је на свакој утакмици због њега било 8.000
људи у дворани.

Пит Маравић био је упечатљива појава, због своје неуредне браон косе и зарозаних сивих сокни. За само три
године, играјући за тим свога
оца на ЛСУ, Маравић је постигао 3.667 поена – 1.138
поена 1968. године, 1.148 поена 1969. и 1.381 поен 1970.
Тиме је демантовао све оне
који су га прозивали да је „татин син” и да је само због тога
у стартној постави. Без обзира на све ове бројке, ниједан
кошаркашки аналитичар никада у својим студијама није
навео да је Пит Маравић био
себичан играч.
У току тих година, „пиштољ
Пит” поставио је 11 НЦАА рекорда и 34 рекорда Југоисточне конференције, а исто је оборио сваки ЛСУ рекорд. У својој
студентској каријери, овај 1,96
м високи бек, који је имао свега 70 килограма, имао је невјероватних 44,2 поена по утакмици у 83 такмичења и био по
броју погодака три пута на челу
НЦАА лиге. Он је такође поставио и НЦАА рекорд тако што је
постигао више од 50 поена на
28 утакмица. Три пута је проглашен за „Oi-Аmericen”. Године 1970. примио је награду Џона Нејсмита, творца кошарке,
што се сматра за једну од највриједнијих награда у свjетској
кошарци.

ПРВИ УГОВОР 1,9 МИЛИОН

»» Отац Петар и син Петар Маравић унијели су револуцију у играње модерне кошарке
ЧУВАО ПРИВАТНИ ЖИВОТ ОД ЈАВНОСТИ
О томе како је живио Пит Маравић имао јако мало података,
највише због тога што није желио да се ескпонира у јавности.
Мало је говорио, ријетки су његови интервјуи, а када би говорио,
то би углавном било нешто против рата у Вијетнаму и против
расне дискриминације. Међутим, оно што је сигурно је да ће се о
легендарном Питу Маравићу увијек причати и да ће се легенде о
њему преносити са кољена на кољено.

Након што је дипломирао на универзитету ЛСУ
1970. године, Маравић је изабран као трећи у првој рунди драфта НБА лиге и одмах
je ушао у њену историју када
је потписао свој први уговор
на 1,9 милиона долара. Била
је то једна од највећих плата у то вријеме, а Маравић је
постао члан Атланта хоукса. Након што је провео четири сезоне у Атланти, Маравић је трејдован у Њу Орлеанс џез за чак шест играча! Тамо је достигао свој врхунац као НБА шоумен и суперстар. Био је на челу НБА
лиге по учинку 1977. са личним рекордом од 31,1 поен
по утакмици. Маравић је завршио своју каријеру у Јута џезу и Бостон селтиксима.
Као дјечак навијао је за Селтиксе и жеља коју је остварио
била му је да игра поред свог
идола Боба Кузија. Године
1980. цијелу једну сезону за-

ЧЛАН КУЋЕ СЛАВНИХ
Пит Маравић уведен је у
Кошаркашку кућу славних
1987. године, за живота. Био
је и још је, најмлађи играч
који је доживио ову почаст.
Исте године снимио је видео
серију под називом Пиштољ
Питов домаћи задатак из
кошарке. У децембру 1987.
Маравићу је додијељена
Награда О’Рајли Ол-колеџ
Баскетбал класик у Оклахома
Ситију. Након Маравићеве
смрти, тадашњи гувернер
Луизијане, Бади Ремер
потписао је прокламацију
којом је кошаркашки терен
универзитета ЛСУ званично
назван Пит Маравић Асембли
Центар.

једно са њим у Бостону играо
је и чувени, тада млади, Лери Бирд.
У десет НБА сезона, Маравић је био пет пута члан
Ол-стар тима, постигао је
15.948 поена у 658 утакмица што у просјеку чини 24,2
поена по утакмици. Његова
НБА симултанка, са експлозијом од 68 поена, десила се
против Њујорк никса 25. фебруара 1977. године.
Повреда ноге присилила га је да напусти кошарку
1980. године, а све то вријеме живио је аскетски. Послије тога Маравић се препустио
усамљеничком животу. Као
што је једном рекао, он је био
у потрази за животом. Експериментисао је са вегетеријанизмом или фруитаријанизмом (исхрана само воћем)
и коначно макробиотиком.
На једној хуманитарној утакмици 5. јануара 1988. године
доживио је колапс и преминуо од срчаног удара, иако је
имао само 40 година. Аутопсијом је откривено да је Маравићева смрт проузрокована срчаном маном која раније никада није била дијагностикована. Наиме, утврђено
је да је он рођен са само једном коронарном артеријом
умјесто уобичајене двије. Пит
Маравић није имао лијеву коронарну артерију. Иза себе је
оставио супругу Џеки и два
сина, Џејсона и Џошуу.
Био је Србин, Крајишник,
човјек којем се и данас диви
Америка и цио свијет.

ОБИЉЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВАЉЕВА
15. 9. 2016. Полагањем вијенаца и цвијећа у спомен-парку
борци, учесници борби за
ослобођење града 1944. године, чланови Савеза удружења бораца Народноослободилачког рата (Субнора),
њихови потомци, поштоваоци тековина народноослободилачке борбе и гости обиљежили су 15. септембар, Дан
ослобођења Ваљева, и то првог ослобођеног града у Србији, у Другом свјетском рату. Скупу су присуствовали и
чланови удружења бораца,
потомака и поштовалаца НОР-а, 6. Личке пролетерске дивизије Никола Тесла и 35. Личке ударне дивизије и то у оквиру реализације програма Ослободилачки ратови Србије – НОР
1941/45 и 6.Личка дивизија.
Испред Града Ваљева цвијеће је положио предсједник Скупштине града Ваљева Милорад Илић.
– Долази вријеме да се реафирмише и призна партизанска
борба и велика улога Југославије и Србије у антифашистичком фронту Европе. Ваљево је ослобођено прије 72 године,
никада дуже није живјело у слободи, а 56 година је славило 15. септембар као Дан града. Данас се тај датум не слави
као Дан града, али ће увијек остати Дан ослобођења града.
Сви би требало да га обиљежавамо као велики антифашистички датум – закључио је Милорад Илић.
Присутнима се обратио и и члан Градског вијећа Андра Савчић, као и предсједник Градског одбора Субнора Београда Боро Ерцеговац.

ОБИЉЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА АПАТИНА
24.10. 2016. Свечано обиљежавање 24. октобра, Дана оп-

штине Апатин, почело је на платоу испред Културног центра, гдје су на споменик палим борцима и на спомен-плоче жртвама рата 1941–1945. и борцима и жртвама ратова
1990–1999. године положени вијенци и одана почаст. Делегација удружења бораца, потомака и поштовалаца НОР-а, 6. Личке пролетерске дивизије Никола Тесла и 35. Личке
ударне дивизије удружења је на 7 биста НХ (Ђоко Јованић,
Лазо Радаковић, Раде Кончар и других) положила је седам
ружа и одала дужно поштовање. У присуству представника
локалне самоуправе, ОО Субнор из Апатина, представника Војске Србије, ученика Основне школе Жарко Зрењанин
и јавних предузећа, установа, као и бораца и њихових потомака, говорио је Радивој Секулић, предсједник општине
Апатин и Стево Драча, предсједник ОО Субнора Апатина.
Присутне је на свечаној сједници поздравио предсједник
Скупштине општине Апатин, Милан Шкрбић. Он је у свом
обраћању поздравио ратне војне инвалиде, резервне војне старешине, родбину, потомке убијених и умрлих бораца
НОР-а и одбрамбеног рата од 1990. до1999. године.
У наставку сједнице уручена је и Октобарске награде, највише
признање које се додјељује за изузетна достигнућа у области привреде, спорта, научно-истраживачког рада, културе
и образовања и за највећи допринос у области хуманитарног и социјалног рада.
У културно-умјетничком програму учествовали су ученци и
професори Основне музичке школа Стеван Христић из Апатина, Градски хор Јединство и пјевачка секција КУД-а Дунав.

ОБИЉЕЖЕНА БЕОГРАДСКА ОПЕРАЦИЈА

1.10. 2016. У Свечаној сали Дома РВИ Србије у Београду, у

име организатора догађаја, предсједник Удружења бораца,
потомака и поштовалаца НОР-а, 6. Личке пролетерске дивизије Никола Тесла и 35. Личке ударне дивизије, пензионисани генерал Андрија Рашета прочитао је реферат у коме је
истакао улогу и значај Београдске операције, као и значај 6.
Личке дивизије током цијелог Другог свјетског рата (1941–
1945). У борбама за ослобођење Београда погинуло је 2.953
борца НОВЈ (од којих и 243 борца 6. Личке дивизије) и 940
бораца Црвене армије (војника СССР-а).
Аутор брошуре Београдска операција Вељко Жигић цитирао
је поједине дијелове и посебно се осврнуо на знане и незнане јунаке 6. Личке пролетерске дивизије Никола Тесла и
братске руске Црвене армије.
У програму су још учествовали Рајко Срдић, Женска пјевачкa група Културне заједнице Крајине, пјесникиња Милка Ј. Шолаја, и мушка пјевачка група ЗУГ Ћиро Личка Калдрма – Дрвар.
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СПОРТОМ ПРОТИВ ЗЛОЧИНА ОДРЖАН ПОМЕН И ДРУГИ МЕМОРИЈАЛ ПОСВЕЋЕН РАДОВАНУ БАРАЋУ И СТРАДАЛИМ СРБИМА ИЗ ГОСПИЋА
АКТЕРИ УТАКМИЦЕ
ГОСПИЋ 1960–1990: Славко
Ђаковић, Слободан
Погрмиловић, Душан
Ђаковић, Милош Загорац,
Никола Шакић, Перица
Радојчић, Дмитар Матић,
Лука Лемаић, Стево Орловић,
Милан Матић, Гојко Ћурувија,
Милан Крајновић, Перица
Ђаковић, Марко Крајновић и
Саша Загорац
ЛИКА: Ђорђе Пражић,
Ђорђе Дозет, Предраг
Јерковић, Јовица Кртинић,
Светозар Василески,
Никола Живковић, Рајко
Радан, Драган Косановић,
Дејан Милеуснић, Никола
Поповић, Стево Тривић и
Душан Ћалић.

ГОСПИЋАНИ: Славећи живот чувамо
успомену на страдалу невину браћу!

У

дружење Госпићана Никола Тесла у Београду
поменом у Цркви Светог оца Николаја у Борчи и
одржавањем другог меморијала посвећеног Радовану Рајку Бараћу на достојан начин
обиљежило је 25-годишњицу
страдања сународника који су
живот изгубили у периоду од
августа до децембра 1991. године.
– Провео сам десет година у Госпићу и за мене он има
значај као и родна Семберија.
У периоду од 1981. до 1991.
обновили смо Цркву Светог
Петра и Павла у Теслином
Смиљану. Личане памтим као
часне и поштене људе и осјећам се својим када сам међу
њима – рекао је за Српско коло отац Славко, који је потврдио да је са Удружењем Госпићана Никола Tесла направљен
договор да се убудуће сваке године помен страдалим Госпићанима одржава у овој цркви.
Да је Борча пуног срца
прихватила Личане, свједочи
и чињеница да је поред протојереја Славка Стевановића
овај помен саслуживао и протојереј Драган Васиљевић, као
и јереји Младен Гајић и Милан
Јовановић.
После парастоса Госпићани и њихови пријатељи упутили су се у Спортски центар Бора Цветковић – Лане, који се

ЛУКА ПЕТРИЋ СТИГАО ИЗ АУСТРАЛИЈЕ

» Славко Прошић поклања дрес Јелени Бараћ

» Славко Ђаковић (десно) поклања лопту Пеју Бараћу

Овај скуп није привукао само Госпићане из региона, Лука
Петрић је специјално за ову прилику дошао чак из Аустралије.
– Родом сам из Личког Осика, па је сасвим природно да сам
међу својима. Живим у Ливерпулу, који је удаљен четрдесетак
километара од Сиднеја. На том простору живи око 20.000 Срба,
највише их је из Бенковца.
Лука нам је објаснио да су Срби у Аустралији међусобно
подијељени, али и зашто је привилегија бити Личанин.
– На простору од свега пет километара постоје три српска
клуба. У једном се окупљају Срби из Далмације, у другом Срби
са простора БиХ, а у трећем Срби из Србије. Најбоље је нама
Личанима који смо добродошли у сва три клуба.

ИЗА ВЕЋИНЕ ЖРТАВА НЕМА НИКАКВОГ ТРАГА
Хрватска војска и полиција су у Госпићу и околним мјестима,
у јесен 1991. године, углавном под маскама, одводила српске
цивиле из њихових кућа и станова и ликвидирали их разним
начинима и на више мјеста.
Ликвидирани су углавном виђенији Срби (судије, тужиоци,
директори, новинари, полицајци, пензионери…), који су били
лојални новоуспостављеном хрватском „демократском” режиму.
Према Веритасовим подацима, у том периоду и на такав начин,
убијено је најмање 124 лица српске националности, међу
којима и 38 жена, од чега скоро половина 17. и 18. октобра.
Међу ликвидиранима су и десет брачних парова. До сада су
пронађени и сахрањени посмртни остаци 50 ликвидираних, док
се за осталима још трага.

налази на Бежанијској коси.
У присуству породице под мотом Спортом против злочина
одиграна је меморијална утакмица посвећена легендарном
центархалфу Госпићана Радовану Рајку Бараћу.

ЗАХВАЛНОСТ СВИМА КОЈИ СУ ПОМОГЛИ
Удружење Госпићана Никола Тесла изразило је посебну
захвалност породици покојног Радована Бараћа, породици
покојног Жељка Мркића, која је из Аустралије упутила новчани
прилог, Милораду Ћалићу, власнику фирме Лимаф, Жељку
Граовцу за материјалну и спортску помоћ, музичарима из
Ансамбла министарства одбране Станислав Бинички, као и
домаћину и власнику спортског центра Лане Бори Цветковићу.

Радован је био један од
оних Срба који су се нашли
у колони смрти према Липовој главици. Убијен је 18. октобра заједно са мајком Даницом, а њихови посмртни остаци нису пронађени.
Након минута ћутања
присутнима се у име организатора обратио Ђорђе
Пражић.
– У данашњем полупразном Госпићу створена је вјечита завјера ћутања и губитак памћења о овом злочину,
као и свега доброг што је било прије 1991. године. Прошлогодишња меморијална
утакмица била је праћена у
граду на ријеци Новчици. И
тада као и данас многи су
нас шапатом подржавали. Ово је спортски помен свима
нашим невино
страдалим суграђанима, са јасном
поруком да више
нико никада не
страда зато што

» Марица Бараћ, супруга
покојног Радована

је друге националности или
што навија за неки други клуб
– поручио је Пражић.
Сама утакмица протекла је
у резултатској доминацији млађих играча Лике која је са 4:0
савладала екипу Госпића 1960–
1990. Госпићани нису стигли до
почасног гола чак ни у тренуцима када је судија Рајко Кесић
дозволио да имају играча више
на терену. Голману Лике Ђорђу Пражићу нису дали гол ни
из сумњиво досуђеног пенала.
Утакмици је присуствовала Јелена Бараћ, кћерка покојног Радована, која је имала свега шест мјесеци када је
остала без оца.
– Много ми значи одржавање овог меморијала. Ово је
скуп људи који су познавали мог оца, па сам тако
сазнала многе ствари о
њему о којима ништа
нисам знала. Поносна сам што меморијал носи његово
име, иако сигурно има доста појединаца који
заслужују такву почаст.

ЂОРЂЕ ПРАЖИЋ: ПРИЈАТЕЉЕ НЕ ЗАБОРАВЉАМО
Ђорше Пражић је објаснио како је зачета
акција Спортом против злочина
– Као Личанин заситио сам се наших скупова који
почну тужно и заврше се тужно. Радован Бараћ
био је мој комшија и сматрао сам да би једна
спортска приредба на прави начин одјекнула
у медијима. Нимало није случајно што се једна
екипа звала Госпић 1960–1990. Наиме, чињеница
је да су наши људи који су играли фудбал најприје за НК Лика, који
је касније преименован у НК „Госпић”у периоду од 1960 до 1990.
избрисани. Како их је избјеглички живот разбацао на разне стране,
хтјели смо да се поново окупе. Другу екипу чинили су не само људи
који су родом или поријеклом из Лике него и наши пријатељи.
Наша је обавеза да не заборавимо жртве, али и да поручимо да
поред свих мука које су наш снашле, Крајишници славе живот.

Пуна импресија након меча била је и Марица Бараћ, супруга покојног Радована.
– Меморијал нас је вратиo
у доба када смо се дружили и
нормално живјели. Импонује жеља људи који су сад већ
и у неким годинама да дођу
и учествују.
Уочи самог меча предсједник Удружења Госпићана
Никола Тесла Славко Прошић
уручио је дрес са татиним бројем пет Јелени Бараћ, кћерки

покојног Радована. Сличан поклон Јелена је добила и од Саре Орловић. Један од најбољих
фудбалера Госпића свих времена Славко Ђаковић је по завршетку меча уручио лопту са
потписима учесника меморијала Пеју Бараћу, брату покојног Радована.
Међу присутним посјетиоцима на Меморијалу био је,
између осталих, народни посланик Миодраг Линта.
ТЕКСТ И ФОТО: ТРИФКО ЋОРОВИЋ

