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БРАНИСЛАВ ШУШНИЦА

Искористимо
потенцијал
Дунава!

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ КУЛА

ПЕРИЦА ВИДЕКАЊИЋ

Година великих
инфраструктурних
пројеката

КАКО ИЗГЛЕДА РАД У КОМИСИЈИ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ?

ПОСАО ЗА ЉУДЕ
ВЕЛИКОГ СРЦА!

» Вељко Одаловић

МАРКО ЂУРИЋ

Јединство нас
обавезује да
формирамо ЗСО
СТРАНА 15.

НЕМАЊА ДЕВИЋ

» ПОСВЕЋЕНОСТ: Маја Васовић и Божидар Поповић

» Посљедице рата завршеног

прије више од двадесет година
најбоље знају породице које су
изгубиле своје чланове, а за
чијим тијелима трагају и данас .
Једина нада да ће пронаћи
најмилије је Комисија, која је
само у Хрватској за 15 година
учествовала у ексхумацији
1.313 посмртних остатака
жртава српске националности

Бићемо свједоци
независности
Републике
Српске!
СТРАНА 11.

РАТКО ЛИЧИНА ОГОРЧЕН НА РАД ВЕРИТАСА

ТРАДИЦИОНАЛНИ СЕДМИ МЕДИЈСКИ СУСРЕТ ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ

Нико, па ни Саво Штрбац,
нема право да тргује
крвљу Крајишника!
Склапањем нагодбе у
Чикагу осрамоћена
је Република Српска
Крајина као и сви
Крајишници!

Српски новинари из региона
на студијској пракси у Београду
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ПОТПРЕДСЈЕДНИК ВЛАДЕ ОДГОВОРИО НА ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА МИОДРАГА ЛИНТЕ ПОСТАВЉЕНА 8. 12. 2016. ГОД.

Хероји не траже орден
У историји људовања свака држава имала je сталну потребу
да заслужним појединцима искаже посебну захвалност и
додијели јавно признање. Нигдје није прописана званична
форма које услове треба да испуњава добитник ордена, али
неписана морална правила подразумијевају да то може
добити личност неспорног ауторитета. Ништа мање важно је
да одликоване личности као друштвени узори треба да буду
високоморалне особе. Да судбине истинских хероја често
буду заборављене, подсјећа нас судбина Милунке Савић
Глигоревић, српске хероине Балканских ратова и Првог
свјетског рата, жене са највише одликовања у историји
ратовања. Без школе и самоука, послије рата најприје је
радила као куварица, болничарка, контролор у фабрици
војних униформи. Удала се 1922. године за осам година млађег
Вељка Глигоровића из Мостара, гдје су се и упознали, а 1924.
добили су ћерку Милену. Усвојила је још три ћерке: Милку, коју
је пронашла заборављену на жељезничкој станици у Сталаћу,
Вишњу, своју сестру од ујака, рођену у позним годинама и
Зорку, узету из сиротишта на далматинској обали, која је
имала хендикеп, пошто је прележала менингитис. Вељко
је убрзо запоставио породицу, брак се распао, а Милункин
живот претворио се у пакао.

„

Можда наш народ није увијек знао да
цијени и препозна истинске хероје, али
је непогрешиво истрениран да препозна
саморекламере.
У Архиву Југославије чува се молба „за пријем у службу – ма
какву, само за кору хљеба...” са потписом Милунке Савић –
„надничарка Држ. Хип. Банке, витез Карађорђеве Звезде
и Легије части”.
Молба је уродила плодом, па се 1929. године запослила
као чистачица у Хипотекарној банци у Београду, гдје је
провела највећи дио свог радног вијека. Занемарена и од
свих напуштена, пензију је стекла радећи. Милунка је имала
избор, али и тада је показала родољубље. Одбила је понуду
да се пресели у Француску и да ужива у француској војној
пензији. Умјесто тога, изабрала је да живи у Београду, гдје
су људи брзо заборавили њене заслуге. За све то вријеме
ишколовала је и одгајила тридесеторо дјеце коју је доводила
из свог родног села. Скупштина града Београда додијелила
јој је 1972. године једнособан стан у насељу Браће Јерковић,
на 4. спрату у згради без лифта. Годину дана касније, након
три мождана удара, Милунка је тихо умрла штрикајући у свом
скромном дому 5. октобра 1973. године.
Ових дана у једним новинама читам приједлог да се аутор
већине текстова одликује Сретењским орденом. У образложењу стоји читав низ веома спорних чињеница зашто би
то била исправна одлука. Заправо од прве реченице стоји
дисквалификација. Можда наш народ није увијек знао да
цијени и препозна истинске хероје, али је непогрешиво
истрениран да препозна саморекламере. Такви никад нису
могли да прођу. Неће ни сада.
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Србима у региону

ДАЧИЋ: Хрватској смо упутили 13 протестних
нота, али рехабилитација фашизма се наставља
www.mfa.gov.rs

» Пише: Трифко Ћоровић

ЛИНТА: КАДА ЋЕ СРБИЈА УПУТИТИ ПРОТЕСТ ЕУ?

Б

ројне чињенице показују да се у Хрватској одвија отворени процес рехабилитације усташтва и усташке
идеологије и да хрватско друштво нема снаге да се суочи
са својом злочиначком прошлошћу из времена Другог
свјетског рата и из времена
деведесетих година.
Значајан допринос томе
процесу даје, нажалост, хрватска предсједница Колинда
Грабар Китаровић, један број
хрватских политичара, али и
један број јавних личности,
спортиста, припадника католичке хијерархије, умјетника и других.
Навео бих само неколико
примјера шовинистичкога и
профашистичког понашања
хрватске предсједнице. Колинда Грабар Китаровић се
недавно, приликом посјете у
Канади, сликала са усташком
заставом и након повратка дала шокантну изјаву да она у
томе не види ништа спорно.
Затим, хрватска предсједница иде редовно на поклоњење стријељаним усташким
злочинцима у Блајбург и тамо
полаже цвијеће на једну спомен-плочу на којој се налази
усташка шаховница и на тој
плочи пише: „У част и славу погинулим хрватским војницима.”
Хрватска предсједница је
изјавила да обожава да слуша,
главну звијезду на хрватској
естради, проусташког пјевача Марка Перковића Томсона,
који пјева о клању Срба. Хрватска предсједница није осудила недавно паљење српске

заставе у Глини, чиме се отворено позива на линч преосталих Срба у Хрватској. Хрватска предсједница, као врховни
командант хрватских оружаних снага, није осудила мису
коју је убијеним усташким генералима и пуковницима служио војни викар Треће гардијске бригаде. Коначно, најновији догађај јесте чињеница
да хрватска предсједница није осудила подизање спомен-плоче са усташким поздравом у центру Јасеновца, чиме
је директно увриједила стотине хиљада убијених Срба, Рома и Јевреја у злогласној НДХ.
Поставио бих прво питање
Министарству спољних послова: Када ће наше Министарство упутити најоштрији протест хрватској страни, у
коме ће изнијети све ове чињенице и тражити да Хрватска започне процес суочавања
са својом прошлошћу?
Друго питање гласи: Када ће наше Министарство
спољних послова послати
оштар протест предсједнику
Европске комисије, предсједнику Европског парламента,
предсједавајућем Комитета
за спољне послове Европског
парламента, шефу групације Европске народне партије, чија једна чланица и Хрватска демократска заједница и затражити да институције Европске уније коначно
пошаљу јасну поруку званичном Загребу да је овакво понашање неприхватљиво и да
Хрватска изазива немир, нестабилност и шири мржњу у
овоме региону?

М

инистарство спољних
послова је, само у периоду од 17. новембра 2015.
године до 5. августа 2016. године, Амбасади Републике
Хрватске у Београду уручило 13 протестних нота, којима је изражен оштар протест
поводом активности хрватских институција којима се
на еклатантан начин рехабилитује фашизам и усташтво у
Републици Хрватској, односно толеришу бројни етнички мотивисани инциденти,
напади, говор мржње, ревизија историје и стигматизација Срба, као и атмосфера
нетрпељивости према Србима и припадницима српске
националне мањине у Р. Хрватској.
Упркос томе, у Хрватској
су и даље свакодневно присутне наведене активности,
и то како од стране званичне власти, тако и од стране
разних сегмената хрватског
друштва, на које хрватска држава на реагује уопште или
реагује неадекватно.
У том смислу Министарство спољних послова тежиште спољнополитичке активности усмјерава ка релевант-

ним међународним институцијама.
Поводом наведених појава у Хрватској, Министарство
спољних послова се обраћало
Канцеларији Високог комесара УН за људска права, Високом комесаријату УН за избјеглице, генералном секретару
Савјета Европе, комесару за
људска права Савјета Европе,
високом комесару за националне мањине ОЕБС-а, Међународној алијанси сјећања
на холокауст (ИХРА).
У комуникацији са званичницима ЕУ континуирано је указивано на неприхватљивост кршења права
српске мањине у Хрватској
и рехабилитацију фашизма,
а предсједник Владе Републике Србије Александар Вучић поводом тога упутио је
писма предсједнику Европског парламента М. Шулцу,
предсједнику Европске комисије Ж. К. Јункеру, комесару за проширење Ј. Хану и
високој представници ЕУ за
спољну политику и безбједност Ф. Могерини.
ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ И
МИНИСТАР СПОЉНИХ ПОСЛОВА
ИВИЦА ДАЧИЋ

ОДРЖАНА ТРИБИНА ЗА ИЗБЈЕГЛA И ПРОГНАНА ЛИЦА У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ СРЕМЧИЦА

Каса узајамне помоћи – примјер солидарности
У
просторијама Мјесне заједнице
Сремчица (oпштина Чукарица) одржана је 24. децембра 2016. године трибина на тему рјешавања проблема избјеглих и проганих лица у локалној заједници. Било је присутно око 60 избјеглих и прогнаних лица. На трибини
су говорили народни посланик и предсједник Савеза Срба из региона Миодраг
Линта, изасланик предсједника Градске
општине Чукарица Срђана Коларића и
члан општинског вијећа Раде Трифуновић, предсједник удружења Егзодус деведесетих Вукашин Тишма, које је било и организатор трибине и иницијатор
оснивања Привредног развојног центра
Горан Павловић са којим је удружење
започело сарадњу на плану рјешавања проблема незапослености. Присутнима се обратио и Невен Зораја, координатор пројекта о самозапошљавању,
који је, између осталог, изнио поразан
податак да је чак 63% избјегличке популације незапослено.
Вукашин Тишма поднио је извјештај
о реализацији пројекта у вези са незапосленошћу избјегличке популације, њеној

ЗАКОН О РАТНИМ ВЕТЕРАНИМА
Линта је посебно нагласио да је коначно
дошло вријеме да Србија донесе нови
закон о ветеранима којим би се свим
припадницима војске и полиције бивше
РСК признао ратни стаж у двоструком
трајању од 1991. до 1995. године и
задржала досад стечена права инвалида
и породица палих бораца. Свим оним
инвалидима и породицама палих бораца
који досад нису остварили своја права,
нови закон та права треба да омогући.

ФОТО: М. ШАПИЋ

УВОДНИК

» Раде Трифуновић, Миодраг Линта и Вукашин Тишма
едукацији о самозапошњавању и начинима рјешавања једног од највећих проблема са којим се суочава наша држава.
Тишма је покренуо и иницијативу да се
оснује каса узајамне помоћи при Удружењу. То практично значи да би сви чланови Удружења и остали заинтересовани
грађани путем чланарине, прилога и на
друге начине скупили одређена новчана
средства, која би се у виду позајмице без
камата давала свим оним лицима за рјешавање њихових новонасталих проблема. Обавеза сваког ко добије позајмицу
била би да наведена средства у одређеном временском периоду врати у касу
узајамне помоћи да би се користила за
помоћ другим лицима.
Изасланик предсједнника Градске
општине Чукарица и члан Општинског
вијећа Раде Трифуновић поздравио је
све присутне у име господина Срђана
Коларића и јасно нагласио да код актуелне општинске власти постоји искрена
жеља да се максимално помогне инте-

РАСПРАВА О ПРОБЛЕМИМА
Народни посланик Миодраг Линта
говорио је о бројним проблемима
избјелгих и прогнаних лица у мјестима
одакле су протјерани, као и у процесу
интеграције. Присутни су коментарисали
и постављали питања у вези са
проблемима око ратног и радног стажа,
уништене и отете имовине, срамне
нагодбе коју су група Срба из САД уз
активну подршку Саве Штрпца склопили
пред Федералним судом у Чикагу, споре
реализације Регионалног стамбеног
програма, који се односи на изградњу
станова, додјелу пакета грађевинксог
материјала, куповину сеоских имања и
додјелу монтажних кућа...

грација избјеглих и прогнаних лица у
локалну средину. На подручју општине Чукарица живи око 20.000 избјеглих
и прогнаних лица.

АКТУЕЛНО 3

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ВИШЕСТРУКИ УБИЦА СА КОРАНСКОГ МОСТА ПУШТЕН НА СЛОБОДУ!

Храстов на условној слободи
М
ихајло Храстов, осуђен на четири године затвора за убиство
13 и рањавање двојице српских
војника на Коранском мосту у Карловцу 1991. године, пуштен је на условну
слободу...
Његов адвокат најављује „процес свеобухватне рехабилитације тог јунака, а
не злочинца домовинског рата”.
Пред карловачким Жупанијским судом потврђено је да је Храстов пуштен
9. децембра, прије истека укупне казне која је могла трајати до 18. фебруара 2018. године, с обзиром на то да су
у укупну казну урачунати и његови ранији боравци у притвору и затвору, све
по истом предмету.
Према ријечима Јасне Радман, портпарола карловачког суда, раније осуђениково пуштање одобрила је Комисија
за условно отпуштање 19. септембра.
Према том рјешењу, „осуђеник је
условно отпуштен са издржавања казне затвора, а условно отпуштање траје од 9. децембра 2016. године до истека времена за које је казна изречена –
18. фебруара 2018. године”.
Истим рјешењем, Храстову је за тај
период одређена „обавеза редовног јављања карловачкој полицијској станици”.
Двадесет првог септембра 1991. године припадници МУП-а и Збора народне гарде Хрватске у Карловцу, испред моста на ријеци Корани, зауставили су два војна камиона у којима су
се из касарне Мекушје у касарну Логориште превозили припадници активног и резервног састава ЈНА.

ЧЕТВОРИЦА ПРЕЖИВЈЕЛИХ

Они су након преговора и обећања
хрватске стране да ће бити пуштени, одложили оружје. Одмах по предаји, једна
група заробљеника, углавном, активних
припадника ЈНА, одвезена је у просторије полиције, а друга група од 17 војника
српске националности, углавном резервиста из кордунашког села Крњак, спровођена је пјешице преко Коранског моста.
За овај злочин, под притиском међународне заједнице, Окружно тужилаштво у Карловцу, у мају 1992. године, подигло је оптужницу против Михајла Храстова, припадника „посебне
јединице полиције Полицијске управе
Карловац”, због кривичног дјела против човјечности и међународног права – противправним убијањем и рањавањем непријатеља.
Жупанијски суд у Карловцу је три
пута (1993. 2002. и 2007. године) оптуженог Храстова ослобађао оптужбе,
тврдећи да је он „поступао у нужној одбрани”, док га је Врховни суд Хрватске,
у другом степену, у мају 2009. први пут
прогласио кривим и осудио на казну затвора на осам година.

Чим су ступили на мост, појавила су се
униформисана лица са фантомкама
на главама и почели „крвави пир”
– тринаесторица су ликвидирана,
неколико клањем у лежећем положају, а
већина хицима из аутоматског оружја у
стојећем положају.
Од четворице преживјелих, тројица
су се, међу њима и један са тешким
повредама, спасили скоком са моста,
док се четврти у току ноћи, такође, са
тешким повредама, извукао испод
мртвих сабораца.

Онда је тај исти суд, у трећем степену, у новембру 2009. преиначио казну
на седам година, да би потом Уставни
суд Хрватске у децембру 2010. године укинуо пресуду због „процедуралних разлога”.
На поновљеном суђењу Врховни суд
је Храстова 7. септембра 2012. године
осудио на четири године затвора, иако
је за ово дјело запријећена минимална
казна од десет година.
Суд је примијенио одредбе о законском ублажавању казне узевши Храстову као значајну олакшавајућу околност
„проток времена од скоро 22 године од
учињена дјела, што је утицало на оптужеников живот, породичне и друштвене односе и професионалну каријеру,
па и здравље”.
Утврђено је и да је Храстов био „битно смањено урачунљив” током извршења дјела. 
СРНА

Ч

ланови Одбора за дијаспору и Србе у региону одржали су састанак са делегацијом
на којем су разговарали о закључцима треће редовне Конференције Срби у региону – положај и перспективе, одржане
у октобру 2016. године, на Палама. Тема разговора били су
задаци у рјешавању положаја српског народа у државама региона, по питању очувања идентитета и културе српског народа.
Представници делегације
Конференције Срби у региону
говорили су о закључцима донијетим на Конференцији, наглашавајући потребу да се заштити и очува идентитет српског народа у региону а да се
брига о њима институционализује и законом уреди. Навели су и потребу да се ћириличко писмо и српски језик заштити законским рјешењима,
и да се у сарадњи са најзначајнијим културним и образовним институцијама изради јединствени српски буквар, који би се обавезно користио у
образовним системима Републике Србије, Републике Српске, Црне Горе, али и у региону и дијаспори, гдје се српски
језик изучава факултативно.
Мр Иван Костић, предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону истакао је да се
Одбор залаже за права Срба
и очување идентитета и културе српског народа у земљама
из окружења и у земљама дијаспоре, као и да улаже велике напоре да анимира надлежне институције и јавност по
питању изазова са којима се
сусрећу. Костић је додао и да
је у оквиру буџета Републике
Србије за 2017. годину у дијелу који се односи на Управу за
сарадњу с дијаспором и Србима у региону, издвојено око 40

ФОТО: T. ЋОРОВИЋ

Делегација Конференције Срби у региону
у радној посјети Скупштини Србије

»» Момчило Вуксановић, Миодраг линта, Иван Костић, Вера Пејић Сутор,
Миладин Шеварлић, Огњен Крстић

милиона динара више у односу на претходну годину, и нагласио да иако мали, постоје
одређени помаци по актуелним питањима.
Миодраг Линта, замјеник
предсједника Одбора за дијаспору и Србе у региону, истакао је да је питање Срба у региону једно од најзначајнијих
државних и националних питања. Нагласио је и потребу за
именовањем директора и замјеника директора Управе за
дијаспору и Србе у региону, у
што скоријем року, и изразио
наду да ће она бити подигнута
на ниво Канцеларије.
Линта је предложио и да
се Одбор у наредном периоду састане са надлежним одборима осам држава у региону
и са кровним организацијама
српске дијаспоре. Такође, истакао је потребу да се Срби у
региону најмање два пута годишње, од тога једном у матици, организују и разговарају
о свом положају и потребама
у дијаспори, што је, на његов
предлог, усвојено као један од
закључака на Конференцији
Срби у региону.
Саговорници су се на састанку, између осталог, договорили и о одржавању годишњег састанка у организацији

Народне скупштине Републике Србије, на којем ће Срби из
региона говорити о изазовима са којима се сусрећу, реализацији преузетих обавеза и
постигнутих резултата, а који
ће бити реализован на прољеће наредне године.
Чланови делегације истакли су важност подршке највиших органа власти Републике Србије Србима који живе
у региону и дијаспори и заштити и очувању националног идентитета.
У склопу ове посјете потписан је Договор о сарадњи
између Друштва српских домаћина и Самоуправе Срба у
Мађарској .
Састанку су присуствовали др Момчило Вуксановић,
предсједник Српског националног савјета Црне Горе, Огњен Крстић, предсједник Савеза Срба у Румунији, Вера Пејић Сутор, предсједница Самоуправе Срба у Мађарској, Симон Ђуретић, члан делегације и Љубомир Алексов, представник Самоуправе Срба у
Мађарској. Од чланова Одбора састанку су присуствовали
предсједник Одбора мр Иван
Костић, замјеник предсједника Миодраг Линта и проф. др
Миладин Шеварлић.

ОДРЖАНА МИСА
ЗА АНТУ ПАВЕЛИЋА
28.12. 2016. У загребачкој Базилици срца Исусовог вечерас је
одржана миса за поглавника
Независне Државе Хрватске /
НДХ/ Анту Павелића. Миса Павелићу одржава се сваке године
у децембру поводом годишњице његове смрти, преносе хрватски медији. Новинарима и
сниматељима улазак у базилику није био дозвољен, а на миси
се окупило око 20 људи, од којих су неки позирали фотографима у црним мајицама, на којима је исписано велико слово
„У” у оквиру слогана: „Ја сам У
повлаштеној мировини”.
На мјесту догађаја виђено је и
неколико полицијских комбија,
али за сада није познато да ли
има ухапшених Павелићевих
обожаваоца.

Одложено суђење
генералу Ђукићу
Р
очиште у Вишем суду
у Београду на којем је
данас требало да се одлучује о признавању пресуде
Суда БиХ генералу Војске
Републике Српске Новаку
Ђукићу за случај Tузланска капија одгођено је на
неодређено вријеме због
болести генерала.
– Одгођено је суђење генералу Ђукићу због
његове болести и болничког лијечења – рекао је новинарима Милорад Константиновић, адвокат генерала Ђукића.
Он је навео да ће медицински вјештаци утврдити да ли је генерал способан да се брани у даљем
поступку и да ли може да
присуствује суђењима.
Из тима одбране подсјећају да Суд БиХ избјегава да достави документацију о том суђењу на
основу које би суд у Београду требало да утврди
да ли је генерал Ђукић
имао праведно суђење за
случај Tузланска капија у
којем је осуђен на 20 година затвора.
– До сада је у Београд
стигло 10% документације и то су аудио записи са
главног претреса са првостепеног поступка – каже
Константиновић.
Он је навео да документација из истраге у
вези са поступком пред
Апелационим вијећем није добијена, напомињући
да из БиХ нису добијени
ни неки писани докази
из првостепеног поступка, који су тражени.
– Сматрам да на основу онога што је стигло из
Сарајева тренутно немамо шта да радимо – рекао је Константиновић и
изразио наду да ће траже-

СЛИЈЕПИ ПУТНИК

АУТОР: НИКОЛА ВУКОБРАТ – ВУК

на документација стићи у
Београд.
У тиму одбране истичу да је генералу Ђукићу
нанесена велика неправда, јер је осуђен на основу
паушалних и великим дијелом нетачних доказа, уз
бројне предрасуде и претпоставке, те низ процедуралних пропуста.
Посебно проблематично било је свједочење балистачара Берка Зечевића, које је највише и утицало да генерал Ђукић буде осуђен.
Због тога су у тиму одбране, како подсјећају, и
поднијели кривичну пријаву против Зечевића. Милорад Ивошевић, члан тима одбране генерала Ђукића, рекао је да је суд у
Србији тражио од Суда
БиХ да му достави цијели предмет, јер одбрана
тврди да су ту повријеђена људска права.
На војном полигону
Никинци у Србији изведена су 32 експеримента домаћих и страних експерата који су доказали
да експлозију од 25. маја
1995. године на Тузланској капији није проузроковала граната са српских
положаја од 130 милиметара, већ је то био терористички акт у којем је било
постављено више минско-експлозивних средстава.
У експлозији на Тузланској капији, наводно гранате испаљене са српских положаја, погинуло је 71 лице, а више од 150 је рањено. На основу тенденциозног вјештачења Берка Зечевића, познатог и по „експертизи” за случај Маркале, генерал Ђукић је прво
осуђен на 25, а потом на
20 година затвора.  СРНА

4 ТЕМА БРОЈА

КОМИСИЈА ЗА
НЕСТАЛА ЛИЦА

Комисија за нестала лица Владе Републике Србије Телефон и факс:
Булевар Михаила Пупина бр. 2, 11070 Београд
011 214 23 84, 011 213 26 27

СРБИЈА ИНСТИТУЦИОНАЛНО ЈОШ ОД
1994. ГОДИНЕ БРИНЕ О НЕСТАЛИМ ЛИЦИМА
Комисија за нестала лица Владе Републике Србије основана је
Одлуком Владе Републике Србије 8. јуна 2006. године (Службени гласник РС, бр. 49/06, 73/06, 116/06, 53/10 и 108/12) са мандатом да се бави рјешавањем проблематике несталих лица у
оружаним сукобима на простору СФРЈ и АП Косово и Метохија.
Комисија је преузела активности и обавезе Комисије Савјета
министара за нестала лица СЦГ, која је формирана у новембру 2003. године чиме је обезбијеђен континуитет и настављене активности претходних владиних тијела у рјешавању питања несталих лица на простору бивше СФРЈ, укључујући и случајеве нестанка и отмица на простору Косова и Метохије. Од
17. новембра 1994. године, рјешавањем питања несталих лица на простору бивше Југославије, баве се комисије, посебна
међуминистарска радна тијела Владе, која чине предсједник
и чланови, представници надлежних органа и организација
укључених у процес тражња несталих лица. Састав, мандат и
организација ових тијела пратили су промјене и организацију
државне администрације уз одржавање начела континуитета
у својим активностима.

» За предсједника Комисије именован је Вељко Одаловић, рјешењем

Владе Републике Србије, 24 број 119-8568/2006, од 21. септембра 2006.
године. Комисија доставља извјештај о свом раду надлежном одбору
на сваких 60 дана, а Влади сваких 90 дана.

КАКО ПОКРЕНУТИ ПОСТУПАК
ЗА ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛОГ ЛИЦА?
Да би се покренуо поступак тражења за несталим лицем,
потребно је извршити пријаву случаја несталог лица, коју
породица лица на које се односи подноси Комисији, или на
основу захтјева за тражење несталог лица, или Антемортем (прије смрти) података који, потписан од стране породице лица на које се односи, Комисији доставља Црвени
крст Србије. Дакле, потребно је попунити захтјев за тражење несталог лица у Комисији за нестала лица или у Црвеном крсту Србије, у сједишту, односно у општинским или мјесним друштвима Црвеног крста. Том приликом породицама
се саопшти на који начин могу дати крв за анализу методом
ДНК. Породицaма које живе на територији Републике Србије представници Међународне комисије за нестала лица, на
основу Споразума потписаног са овом организацијом, долазе на кућну адресу и узимају узорак за анализу ДНК методом, или достављају комплет предвиђен за ове намјене
па породице то ураде саме, или се обрате најближој здравственој установи. Тиме су породице учиниле све што је до
њих како би пронашле своје најмилије.
Контакти:
zz
Комисија за нестала лица Владе Републике Србије
zz
Булевар Михаила Пупина бр. 2, 11070 Београд
zz
Телефон и факс: 011 214 23 84, 011 213 26 27
zz
E-mail: maja.vasovic@kirs.gov.rs,
vesna.boskovic@kirs.gov.rs
zz
Црвени крст Србије
zz
Служба тражења
zz
Телефон: 011 30 32 125 лок. 108
zz
E-mail: vlade@redcross.org.rs
Ако се поступак тражења покреће у иностранству, захтјев за
тражење несталог лица попуњава се у Националном друштву Црвеног крста.

КО ЧИНИ ТИМ КОМИСИЈЕ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА?
Одсјек за нестала лица који обавља
стручне и административно техничке послове за потребе Комисије за
нестала лица, који се налази у Комесаријату за избјеглице и миграције, броји четири стално запослена лица ангажована на овим пословима. Да је ово посао који се живи,
свједоче и четири волонтера који су
чланови породица несталих лица.
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лица српске националности нестало је у
региону током оружаних сукоба. У службеним
евиденцијама као нестало се води укупно
2.466 лица и то: 1.799 у Хрватској, 97 у Босни
и Херцеговини и 570 на АП Косову и Метохији.
Поред тога, у Републици Српској
се као нестало води још око 1.650 лица
српске националности

САЊАТЕ ДРЖАВНУ СЛУЖБУ? ДА ЛИ СТЕ СЕ НЕКАД ЗАПИТАЛИ КАКО

ПОСАО
ЗА ЉУДЕ
ВЕЛИКОГ
СРЦА
Р

ат на простору бивше
Југославије завршен је
прије више од двадесет
годинa, али његове посљедице трају и данас. То најбоље
знају породице које су изгубиле своје чланове а за чијим тијелима и данас трагају.
Скрхани болом и тугом преживјели чланови породице,
који су били приморани да у
ратним околностима крену
живот из почетка, дубоко су
мотивисани да пронађу земне остатке својих најдражих.
У тој борби у Србији постоји само једна адреса која може конкретно да им помогне.
Ријеч је о Комисији за нестала лица која је давно формирана, а чија се Стручна служба налази при Комесаријату за избјеглице и миграције.
Канцеларије ове институције
налазе се у источном крилу
Палате Србија. (Бул. Михајла
Пупина бр. 2, Нови Београд).
Шира јавност није мно-

го упозната са овом проблематиком, а додатну заблуду
често доносе текстови појединих аналитичара и НВО
организација, који се углавном нису помјерили из својих канцеларијских фотеља,
а значајно се размахују папирима и свеприсутни су у медијима. Тако се стиче потпуно погрешан утисак да држава није посвећена овом проблему.

ЈЕДИНА НАДА ПОРОДИЦАМА

Истина је много другачија, јер Србија се овом проблемтиком бави у континуитету од 1994. године. Некима је можда сан да имају неки „државни посао”, али ово
није посао за обичне људе.
Рад лица стално ангажованих у раду Комисије не састоји се од пуког евидентирања. Они су присутни на терену на коме се нагледају свега и свачега, а у ситуацијама

БИЛАТЕРАЛНИ СПОРАЗУМ СА ЦРНОМ ГОРОМ
Занимљиво је да, иако нисмо били у сукобу, постоји билатерални
споразум о сарадњи у овој области и са Црном Гором.
– Ради унапређења сарадње у априлу 2012. године потписан је
Протокол о сарадњи владиних комисија за тражење несталих
лица Републике Србије и Црне Горе, а разлог је што се одређен
број несталих лица, који су држављани Црне Горе, до тада водио
на заједничкој листи – кажу у Комисији.

које никад нису предвидиве у тренутку морају донијети исправне одлуке. У сусретима са породицама несталих често су веома изложени дубоко емотивним и
стресним ситуацијама у којима се морају понашати као
прави психолози.
За породице најчешће
представљају једини извор
охрабрења да ће започету
мисију довести до краја. Када се томе додају и састанци са колегама из земаља у
окружењу, који су често оптерећени дневно политич-

ПЛАНОВИ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ: ИНТЕЗИВИРАЊЕ И УБРЗАВАЊЕ САРАДЊЕ
У билатералним контактима са хрватском страном ће се инсистирати на: верификацији преосталих непријављених случајева несталих лица према критеријумима МКЦК; ексхумацијама преосталих регистрованих гробница гдје су
сахрањена лица српске националности у Републици Хрватској и идентификација већ ексхумираних посмртних остатака; рјешавању случајева
несталих припадника бивше ЈНА и других лица
са списка тражења Републике Србије; убрзању
процеса идентификација већ ексхумираних посмртних остатака; као и досљедно поштовање
потписаних међудржавних докумената о сарадњи у овој области, јер је за даљи напредак процеса неопходно интензивирати даље оперативне
акивности током 2017. године, укључујући континуирано одржавање билатералних састанака надлежних владиних тијела за тражење несталих
лица, бржи приступ релевантној документацији,
ексхумације, идентификације и примопредаје посмртних остатака. Такође, потребно је интензивирати сарадњу са надлежним тијелима у Босни и

Херцеговини на реализацији ексхумација на локацијама у Босни и Херцеговини за које интерес
има Република Србија и преузети све мјере да се
убрза процес идентификација ексхумираних посмртних остатака на таквим локацијама (Бањалука, Сарајево, Посавина, подручје Мостара, Купреса и др). Преговарачки механизам успостављен
кроз Радну групу за нестала лица на АП КиМ 2005.
године, показао се ефикасним, флексибилним и
одрживим и у веома тешким политичким околностима. Имајући у виду наведено, сматрамо да
у предстојећем дијалогу са Приштином, када је у
питању проблематика несталих лица, треба задржати механизам Радне групе за нестала лица,
уз неопходне промене и усаглашавање одређених принципа и аспеката са актуелном ситуацијом. На територији Републике Србије планирано
је да се наставе активности на локацији Кижевак, општина Рашка, у циљу проналаска масовне гробнице. Активности на овој локацији прекидане су неколико пута због временских услова и
недостатка финансијских средстава.

ким догађајима, јасно је да
морају бити веома вјешти и
у дипломатији.
То су све разлози због којих Мају Васовић, Божидара
Поповића, Весну Бошковић
и Љиљану Крстић не можемо свести у ред обичних државних службеника.
– Комплексна је ситуација
са којом се суочава Комисија, јер постоје захтјеви за тражење несталих лица према
више страна у региону и обрнуто. Због тога је правно уређење и регулисање сарадње
са другим странама у процесу од посебног значаја – каже
Маја Васовић и додаје да је
питање несталих лица једно
од најкомплекснијих отворених питања у билатералним односима са Републиком Хрватском.
– Сарадња са званичним
Загребом правно је најуређенија, јер је потписан међудржавни Споразум и на основу
њега Протокол о сарадњи надлежних владиних тијела за
тражење несталих лица. Ово
питање је и тема редовних
консултација министарства
спољних послова, као и рада заједничких комисија за
рјешавање отворених питања
двију земаља – кажу у Комисији и истичу да је хрватска
страна коректна по питању
ексхумација и идентификација хрватских држављана
српске националности.
– С обзиром да је ријеч о

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

»» Слика са сахране Савковић Ненада,

припадника бивше ЈНА, који је
настрадао 1. септембра 1991. године
у Дарувару. Његови посмртни остаци
ексхумирани су на даруварском
гробљу по захтјеву Комисије, а
идентификовани су у Загребу 22. 12.
2016. г. Сахрана је обављена на
гробљу у Белегишу (Србија).
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посмртних остатака жртава српске
националности ексхумирано је из
регистрованих, масовних и
појединачних гробница на територији
Републике Хрватске, у периоду
од 2001. до 2016. године

ИЗГЛЕДА РАД У КОМИСИЈИ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ?

Прије одласка на идентификацију припремни
састанак са породицама несталих лица
Комисија за нестала лица Владе Републике Србије у сарадњи
са Црвеним крстом Србије и Међународним комитетом Црвеног крста (МКЦК) преузима све
потребне радње и пружа неопходну помоћ породицама у организацији одласка у Републику Хрватску, како би се поступак
идентификације спровео до краја. Комисија у оквиру ових активности сарађује и са Координацијом српских удружења породица
несталих лица, Удружењем породица несталих и погинулих
лица Суза, Удружењем породица несталих и погнулих из Западне Славоније и ДИЦ Веритас.
У оквиру активности поводом
организације одласка породица на идентификације Комисија учествује на припремном
састанку, који организује Удружење породица несталих и погинулих лица Суза у сарадњи
са МКЦК, који се по правилу
одржава дан прије поласка у

лицима која нису држављани
Србије, имајући у виду договор о мониторингу са састанка у Загребу од 9. и 10. маја
2001. и поштујући наш легитимни интерес, Хрватска
нам упућује позив за присуство у својству монитора.
Овим активностима присуствују представници Комисије и патолог са Института
за судску медицину ВМА –
истичу у Комисији.

ДУХ МИРА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Посљедњи билатерални
споразум потписан је са БиХ.

»» МАКСИМАЛНА ПОСВЕЋЕНОСТ: Маја Васовић и Божидар Поповић
УЛОГА И ЗАДАЦИ КОМИСИЈЕ

»» Удружење Суза у сарадњи са МКЦК организује припремне састанке са породицама несталих лица
Загреб у хотелу Србија у Устаничкој улици у Београду, гдје је
обезбијеђен смјештај за ту ноћ
за породице а чије трошкове
сноси МКЦК. На том састанку
сви учесници у организацији одласка породица на идентификације из свог дјелокруга
рада породицама предоче чињенице око пута у Загреб, како
би се што боље припремиле за
предстојеће идентификације.
На пут се креће сјутрадан у раним јутарњим часовима испред
хотела, аутобусом који ангажује и
за који трошкове сноси Комисија
за нестала лица. Такође, на пут
са породицама из Србије путују

– Значајан подстицај рјешавању проблематике несталих лица у односима са БиХ
дат је на заједничкој сједници Владе Републике Србије и Савјета министара БиХ,
која је одражана 5. новембра 2015. године у Сарајеву,
на којој је послије вишегодишњег усаглашавања потписан Протокол о сарадњи
у тражењу несталих лица –
кажу у Комисији.
Радна група у овом тренутку једини је и незамјењив механизам рјешавања проблематике несталих

у својству монитора представници Комисије, патолог са Института за судску медицину ВМА и
представник МКЦК.
У случајевима одласка породица на идентификацију у Загреб врши се провјера код надлежних органа у Републици
Хрватској да ли постоје неке
законске препреке за безбиједан улазак и боравак породица у Републици Хрватској,
како би се њихов одлазак организовао на најбољи могући
начин. У зависности од тога за
колико је лица организована
идентификација и у зависности од капацитета аутобуса, у

ЈАВНОСТ ПОДАТАКА
Сви подаци из евиденција
Комисије су доступни за
јавност у складу са Законом о
заштити података личности и
Закона о слободном приступу
информацијама од јавног
значаја.

лица на Косову и Метохији. Утврђена радна правила Радне групе у оквиру дијалога Београд–Приштина
представљају добар оквир на
основу којих се активности

»» Вељко Одаловић, бивши министар бранитеља Предраг Матић и др Милован Кубат директор Завода за судску медицину у Загребу

просјеку за свако лице на пут
иду два члана породице.
Сахране посмртних остака који
су идентификовани том приликом буду обављене у складу са
израженим жељама породица.
Комисија помаже породицама
у прибављању неопходне документације за унос посмртних
остатака идентификованих лица, чије породице желе сахрану
обавити у Републици Србији и
том приликом породице имају
право да поднесу Комисији за
нестала лица захтјев за једнократну новчану помоћ за трошкове сахране на територији
Републике Србије.

могу спроводити на Косову
и Метохији. Комисија кроз
овај механизам примјењује
и Протоколе, које је Координациони центар за Косово и Метохију потписао са
Унмиком 11. 2. 2002. године – кажу у Комисији и наводе да је ријеч о Протоколу
о заједничким верификационим тимовима за скривене
затворе, Протоколу о размјени форензичких експерата и експертизе и Протоколу о прекограничној репатријацији идентификованих
посмртних остатака.
Радну групу чине београдска и приштинска делегација (представници УН-а и
привремених институција),
а предсједава МКЦК, кажу у
Комисији, и објашњавају да
у раду Радне групе учествују представници МКНЛ, а у
својству посматрача и чланови дипломатског кора земаља које имају своје мисије
на КиМ, ОЕБС-а и представници удружења породица несталих лица са КиМ. На челу
београдске делегације налази
се Вељко Одаловић, председник Комисије. Сарадња са Еулексом одвија се непосредно.
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

59 ИДЕНТИФИКАЦИЈА У ЗАГРЕБУ

ИСКОПАВАЊА ВИСОКОГ РИЗИКА

У складу са договором који је постигнут на састанку, између
Повјеренства за заточене и нестале Владе Хрватске и Комисије
за нестала лица Владе Србије, који је одржан 9. и 10. маја 2001.
године у Загребу, Управа за заточене и нестале Министарства
хрватских бранитеља организује коначну идентификацију
прелиминарно идентификованих лица ексхумираних на
територији Републике Хрватске, која се одржавa у Заводу за судску
медицину и криминалистику Медицинског факултета у Загребу. Из
регистрованих, масовних и појединачних гробница на територији
Републике Хрватске, у периоду 2001. до 2016. године ексхумирани
су посмртни остаци 1.313 жртава српске националности, а
посмртни остаци 898 идентификованих жртвава предати су
породицама ради сахране. Укупно је до сада организован одлазак
59 породица, по групама, на идентификације у Загреб.

У новембру 2015. године на захтјев Комисије за нестала лица
Управа за заточене и нестале организовала је извиђање,
маркирање и пробно ископавање локације у шуми Гајеви,
мјесто Трнава, општина Горњи Богићевци.
Према сазнањима Комисије, на овом мјесту налазили су се
покопани посмртни остаци 5 НН лица. Претпоставка је да се
ради о припадницима војске РСК. У оквиру припрема терена,
два дана прије извршења наведених активности, припадници
надлежних хрватских органа извршили су деминирање овог
терена. У току ових активности један припадник екипе за
деминирање терена је страдао.
Ова чињеница је показатељ колико је често небезбједан
терен на коме треба да се раде извиђања којима присуствују
представници Комисије.

Комисија прати, проучава и утврђује предлоге за рјешавање
питања несталих лица, прикупља податке и даје обавјештења
о несталим лицима у оружаним сукобима и у вези са оружаним
сукобима на простору СФРЈ и Аутономне Покрајине Косово и
Метохија, извршава обавезе које произлазе из међународних
уговора и споразума који се односе на рјешавање питања несталих лица, координира рад надлежних органа и организација у поступку тражења несталих лица, ексхумација и идентификација, остварује сарадњу са надлежним органима, породицама несталих лица и њиховим удружењима ради рјешавања статусних питања несталих лица и хуманитарних питања њихових породица. Стручне и административно техничке
послове за потребе Комисије обавља Одсјек за нестала лица,
Сектор за прихват, збрињавање, реадмисију и трајна рјешења у Комесаријату за избјеглице и миграције Републике Србије. Одсјек за нестала лица обавља стручне и административно
техничке послове за потребе Комисије за нестала лица Владе
Србије, који се односе на тражење несталих лица у оружаним
сукобима и у вези са оружаним сукобима на простору СФРЈ од
1991. до 1995. године и Аутономне Покрајине Косово и Метохија од 1998. до 2000. године и има 4 стално запослена лица и
5 волонтера. У складу са мандатом Комисије за нестала лица
и Законом о управљању миграцијама Одсјек за нестала лица:
»» Води јединствену евиденцију несталих лица у оружаним сукобима и у
вези са оружаним сукобима на простору СФРЈ од 1991. до 1995. године
и АП Косово и Метохија од 1998. до 2000. године, води евиденцију о ексхумираним, идентификованим и неидентификованим посмртним остацима из поједниначних и масовних гробница;
»» Издаје потврде о чињеницама о којима води службене евиденције;
»» Прикупља и обрађује податке на основу којих се исплаћују трошкови ексхумације, идентификације, погребне опреме и превоза посмртних остатака идентификованих лица до мјеста сахране у Србији, односно до границе
уколико је ријеч о прекограничном преносу посмртних остатака, као и трошкова услуга експерата судске медицине или тимова екперата одговарwајућих установа за судску медицину, ангажованих за потребе рада Комисије
за нестала лица; трошкова једнократне новчане помоћи за сахране идентификованих посмртних остатака на територији Србије;
»» Додјељује средства за финансирање програма удружења породица несталих лица;
»» Прикупља и обрађује податке о несталим лицима и посмртним остацима,
прикупља сазнања о мјестима масовних и појединачних гробница, организује, сарађује и координира у процесу ексхумација посмртних остатака на
територији Републике Србије;
»» Припрема и организује разговоре о несталим лицима с надлежним тијелима
других држава, сарађује са њима у процесу тражења несталих лица, ексхумација и идентификација, као и примопредајама посмртних остатака несталих
лица у вези са оружаним сукобима покопаних на територији других држава;
»» Прикупља и обрађује податке о ексхумираним и преузетим посмртним остацима на територији других држава и у складу са тим организује, координира
и сарађује у процесу идентификација;
»» Припрема податке и документацију из свог дјелокруга рада за потребе других министарстава и надлежних тијела;
»» Сарађује са удружењима породица несталих лица и у оквиру свог дјелокруга рада сарађује и са међународним организацијама (МКЦК, ИЦМП...).

НЕФУНКЦИОНАЛНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ БИХ
У БиХ постоје организациони проблеми институција које се баве
рјешавањем питања несталих лица, на територији БиХ. Закон о
несталим лицима, који је донијет у БиХ 2004, још се не примјењује у потпуности. Институт за нестале особе (ИНО) БИХ, који је
основан 30. августа 2005. као државна институција за тражење
несталих особа на територији цијеле БиХ, још не функционише
у пуном капацитету, иако су за то створени предуслови. Очекивања о ефикасности, политичким импликацијама и будућности рада Института су подијељени, што додатно компликује већ сложену ситуацију у овој области. У јуну 2008. Влада РС,
која има своје представнике у ИНО, донијела је одлуку о оснивању Оперативног тима Републике Српске за тражење несталих лица, а у јануару 2013, у складу са Законом о републичкој
управи РС, дошло је до спајања Републичког центра за истраживање ратних злочина и Оперативног тима Владе Републике
Српске за тражење несталих. Овим спајањем основан је нов
орган управе под називом Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.

6 ИНТЕРВЈУ
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РАТКО ЛИЧИНА, МИНИСТАР ИНФОРМИСАЊА У ВЛАДИ РСК У ПРОГОНСТВУ, НЕ КРИЈЕ ОГОРЧЕЊЕ РЕЗУЛТАТИМА РАДА ВЕРИТАСА

Нико, па ни Саво Штрбац,
нема право да тргује
крвљу Крајишника!

»»Штрбац је узурпирао ексклузивно право да се бави жртвама из РСК.

Потенцирао је да ће се сарадњом са Хашким трибуналом постићи правда
за Крајишнике, а резултате смо видјели. Бирао је такве свједоке након
којих Хрвати нису ни морали да се бране. Склапањем нагодбе у Чикагу
осрамоћена је Република Српска Крајина као и сви Крајишници.

Р

атко Личина био је најмлађи посланик СДС-а
у Сабору Хрватске, изабран на првим вишестраначким изборима 1990. године,
да би потом био посланик у
Скупштини РСК. У Београду је 2005. године обновљен
рад Владе РСК у прогонству.
У разговору за Српско коло
Ратко Личина, иначе задужен за информисање, тврди
да је Република Српска Крајина настала као резултат политичке изнуде.
Личина објашњава како и
зашто је Влада РСК створила
1993. године Веритас, али не
крије разочарање резултатима рада овог удружења и њеног предсједника Саве Штрпца. Ипак, повод за овај разговор је зборник радова од 10
томова, којим је обиљежено 25 година од формирања

СРБИ ИЗ КРАЈИНЕ СУ НАЈВЕЋЕ ЖРТВЕ ОВОГА РАТА
– Крајишници су највећа жртва протеклих ратова деведесетих.
Оно што нам је потребно јесте сабирање и заједнички рад. Ово
је огроман посао у који треба да се укључе сви: и крајишки
државни органи и удружења и завичајни клубови. Једино
заједничким радом и координацијом можемо у будућности
рјешавати како наша појединачна социјална и хуманитарна,
тако и колективна, политичка права.

Владе РСК. У зборнику је Личина на 7.000 страна јавности предочио више од 3.000
докумената.
zz
Колико дуго сте припремали овај зборник и из којих
сте извора стизали до докумената?
– Рад на документима
траје десетак година, од
којих су посљедње двије-три интензивније. Извори
су разни. Као учесник већине догађаја, одређен број

ИЗ ХРВАТСКЕ ЈЕ ПРОГНАНО НАЈМАЊЕ 600.000 СРБА
zz
Лицитира се са разним бројевима по питању прогнаних Ср-

ба из Хрватске. Каква су Ваша сазнања?
– Срба је према пописним подацима било око 650.000. Ако се
ту дода још око 150.000 Југославена, који су већином били
Срби, можемо доћи до броја од око 800.000 Срба у ондашњој
Хрватској. Специјални извјестилац УН Кофи Анан 1993. године
изнио је податак о нешто више од 250.000 Срба протјераних из
РСК у Републику Српску и Србију, без података за треће земље,
са подручја ван тадашње РСК. Након операција Бљесак и Олуја
из западних дијелова РСК прогнано је од 250 до 300 хиљада
Срба. Тзв. мирна интеграција Сремско-барањске области
раселила је још око 100.000 Срба. Пошто података за треће
земље немамо, сматрамо да је од 600.000 до 750.000 прогнаних.
По попису из 2011. Срба у Хрватској има нешто преко 186.000.
Моја процјена је да је тај број бар упола мањи. Наиме, већина
тих људи формално је пријављена, али практично тамо не живи.
Кад све саберете, око 90% пријератних становника српске
националности у Хрватској је протјерано.

докумената сам имао у својој личнoj архиви, а понешто сам добио и од других
актера крајишких политичких дешавања. Поред тога,
дио документације био је
доступан из судских процеса вођених против крајишких представника у Хашком трибуналу, пошто сам
у августу 2006. године био
свједок одбране у процесу
против предсједника РСК
Милана Мартића.
Значајан број документа
пронађен је и интернет истраживањем. Индикативно је
да ништа од извора није било доступно у званичним библиотекама и архивама Србије. Морам да истакнем и
да се захвалим Управи за дијаспору и Србе у региону Републике Србије која је пројектно финансијски подржала издавање зборника. Зборник је подијељен у 10 књига,
поређаних хронолошки.
И данас, послије толико
година, остало је много неријешених случајева по питању несталих лица. Да ли
књига садржи документа из
ове области?
– Овај зборник, како његово име каже, сачињавају

Државна документа РСК. У
зборнику се прије свега бавим законодавством и осталим државним документима,
јер ми је циљ да покажем да
је РСК била држава у пуном
капацитету иако није имала
међународно признање. Обрађујући ову тему дошао сам
и до већег броја војно-обавјештајних података. То је
нешто што ће бити сљедећи
пројекат на ову тему. Ту ће
свакако бити и докумената
са размјене заробљеника и
несталих лица. У овом садашњeм зборнику то није доминантна тема.
zz
Од 2005. године обновљен
је рад Владе РСК у прогонству. Шта је суштина његовог дјеловања?
– На Светог Николу обиљежили смо четврт вијека
од настанка најзападније
српске државе Републике
Српске Крајине. Рад Скупштине РСК обновљен је 26.
фебруара 2005. године и тада је изабрана Влада РСК са
Милорадом Бухом на челу.
Влада и Скупштина у прогонству се као такве не региструју, тако да удружење постоји само формално, због постојања адресе и

„

ЧИКАШКОМ НАГОДБОМ КРАЈИШНИЦИ ОСРАМОЋЕНИ
zz
Да ли сте можда консултовани од Саве Штрпца и групе Кра-

јишника у САД у вези са Чикашким процесом? Како бисте
оцијенили склапање ове нагодбе?
– Нисмо консултовани о том случају. Саво Штрбац је поменути
случај најављивао као неку будућу велику побједу, а сада
видимо резултат. Чикашким процесом и нагодбом осрамоћена
је цијела РСК и сви Крајишници. Ако неко као тужитељ тражи
10,4 милијарде долара у одштетном захтјеву, а онда у медијацији
пристане на 1,4 милиона долара, од кога кад се одбију трошкови,
остаје неких 850.000 долара, што је 7.500 пута мање, морате се
запитати о чему се ради? Ко је то имао право да тако тргује са
крвљу и судбином Крајишника?

жиро рачуна. Концепт дјеловања Владе РСК је пар екселанс државотворно-политички. Десет година прије
обнове рада крајишких државних институција, овом
проблему приступало се као
хуманитарном проблему и
проблему појединца. Зато
смо у утакмици са Хрватском били у својеврсном губитничком положају. Појединац се носио са државом
и унапријед је био осуђен на
пораз и из тог разлога Србима права нису враћена. Ми
сматрамо да овом проблему
морамо приступити као колективном проблему, проблему Срба као политичког

Да би пробили медијску блокаду, Влада РСК је
основала Веритас, а резултат те организације
види се из сљедећих чињеница: Крајишници су
прогнани, неки су побијени и нестали, војно и
политичко руководство је осуђено, а у Хрватској
нико не одговара за злочине над Србима.

ИМАО ЈЕ ШТА ДА КАЖЕ РАТКО ЛИЧИНА ЈЕ БИО СПРИЈЕЧЕН ДА СВЈЕДОЧИ ПРЕД ХАШКИМ ТРИБУНАЛОМ У СЛУЧАЈУ ГОТОВИНЕ, ЧЕРМАКА И МАРКАЧА

Веритас је бирао свједоке против хрватских генерала, па је
тако послао Милу Совиља, који нас је својим изјавама закопао
zz
Да ли сте свједочили у процесу про-

тив хрватских генерала?
–У том процесу нисам свједочио
иако сам понудио представницима
Трибунала да погледају моје излагање као свједока одбране у случају Мартић. Међутим, одбили су ме.
zz
По ком принципу су бирани свједоци?
– Као експерт Хашког трибунала Саво Штрбац и његово удружење
Веритас бирали су за свједоке чланове породицa погинулих. Неки од
свједока које је предложио Веритас
у најмању руку давали су катастрофалне изјаве.
zz
Како то мислите?
– Навешћу као примјер свједока из
моје општине, општине Грачац, Милу
Совиља. Он је у свједочењу изјавио да
је на Грачац 4. августа 1995. пало 15

граната, а да је он лично видио двије!!! Мислим да је свима познато да је
прекомјерно гранатирање била једна

од кључних тачака оптужнице. Након
њега, из Грачаца је свједочила и Вида
Гаћеша. На питање колико је грана-

ПРОЦЕС ПРОТИВ ГОТОВИНЕ, ЧЕРМАКА И МАРКАЧА ОБИЧНА ФАРСА
zz
Зашто сматратe да je процес пред Хашким трибуналом против Готовине,

Чермака и Маркача био фарса?
– Потпуна је лудост пристати да се од агресије на некадашњу САО Крајину,
коју је чинило 17 општина, у судском процесу третира само њих пет и то:
Книн, Дрниш, Бенковац, Обровац и Грачац. Умјесто да се суди за злочин над
2.000 жртава у Олуји, оптужница је обухватила само 150 жртава са посебним
освртом на злочин у селу Грубори. Тим принципом унапријед се пристало да за
преостале злочине у Лици, Кодруну и Банији, као и на Петровачкој цести нико
није крив. Зато је коначна пресуда била очекивана. Све је то била намјештаљка,
фарса за Србе да се прикаже како се, ето, суди и Хрватима – каже Личина.
Он додаје да је српска страна потпуно дискриминисана у судском процесу, а
да одговорност за то у највећој мјери сноси Саво Штрбац, који је пристао да
учествује у тој фарси.
- Да је све намјештаљка свједочи и чињеница да је већ у првостепеном суђењу
генерал Чермак ослобођен - закључује Личина.

та пало на Грачац, ова жена је поштено одговорила: преко стотину. Међутим, у унакрсном испитивању адвокати одбране су је питали како она
као домаћица може да буде вјеродостојнији свједок од човјека који је новинар и супротставили јој свједочење
Совиља, који је навео тако мали број
граната. Поред таквог свједока оптужбе, свједоци одбране нису били ни
потребни. Осим Совиља, био је и један свједок из Плавна, мислим да се
презива Вујновић. Он је, као свједок
оптужбе, за војску РСК говорио да је
распуштена, пијана банда. Поразно
у сваком случају!
zz
Имате ли доказе за овакве тврдње?
– Сва ова свједочења доступна су
на сајтовима који су пратили суђење, па су све моје тврдње лако провјерљиве.

народа на том простору. То
је, уосталом, био и разлог
избијања сукоба – свођење
Срба на ниво мањине.
zz
У неколико наврата раније помињали сте да је Влада РСК формирала Веритас
у намјери да пробије медијску блокаду...?
– Тачно. Веритас је формално створен као крајишка невладина организација која се бави жртвама да би
се лакше пробила медијска
блокада и указало на крајишке жртве у рату. Саво Штрбац је у то вријеме био секретар Владе РСК. Колики
је резултат рада, види се из
сљедећих чињеница: Крајишници су прогнани, неки су
побијени и нестали, војно и
политичко руководство је
осуђено, а у Хрватској нико
за злочине и нико не одговара. Штрбац је узурпирао
ексклузивно право да се бави жртвама из РСК. Потенцирао је да ће се сарадњом
са Хашким трибуналом, чији је био експерт, постићи
правда за Крајишнике, а видимо шта се десило. Паметном довољно.
zz
Како оцјењеујете рад Хашког трибунала, посебно
спорове који су вођени против лидера РСК?
– Иако то многима звучи
као фраза, Трибунал се показао као суд који треба да осуди само Србе. Уосталом, погледајте чињенице, 90% Срба више не живи тамо, а шта
је резултат пресуда? У Хагу
су осуђени сви политички и
војни руководиоци свих српских земаља. Сва три предсједника РСК: Милан Мартић, Горан Хаџић и Милан
Бабић. Командант ГШ СВК
Миле Мркшић. Из Републике: Српске Радован Караџић,
Биљана Плавшић и Момчило
Крајишник и командант ГШ
ВРС Ратко Младић. Из Србије Слободан Милошевић и
командант ГШ ВЈ Драгољуб
Ојданић. Значи комплетно
политичко и војно руководство, а са хрватске стране –
баш нико!  ТРИФКО ЋОРОВИЋ

АКТУЕЛНО 7

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

БЕЋКОВИЋ ПОВОДОМ ОБИЉЕЖАВАЊА 75 ГОДИНА СТРАТИШТА НА ВЕЛЕБИТУ И ПАГУ

орамо учинити све,
сваког дана сјећати
се, не заборавити”, рекли су 8. децембра 2016. године у Медија центру представници Удружења потомака и поштовалаца жртава логора смрти НДХ и удружења
Јадовно 1941, обиљежавајући
75 година стратишта на Велебиту и Пагу.
Уз пројекцију слика на којима се виде крстови, од прије неколико година, којима
су обиљежена мјеста ужаса
и страдања, Душан Басташић
подсјетио је да је на тим мјестима побијено 40.000 људи,
од тога 38.000 Срба.
– Та мјеста на којима се
догодило зло природа је обдарила љепотом, зеленилом, шумама и пропланцима… До њих, међутим, воде
неки блатњави зарасли путеви и о њима свједоче само
крстови које смо поставили
– казао је Басташић и напо-

»» Славиша Рујевић, Миодраг Линта, Ранка Срдић, Иван Костић, Душко Ћутило
ФОТО: УГ ЈАДОВНО 1941

Наша јамографија остала је
непозната и нама самима!
М

»» Мирослав Максимовић, Борис Беговић, Матија Бећковић и Душан Басташић
менуо да оба удружења чине
све да од заборава отргну тај
дио историје српског живота
и страдања.
– У плану је и подизање капеле испред Шаранске јаме,
коју ће пројектовати Предраг
Ристић – додао је Басташић.

КАД ГОРАНОВА ЈАМА НЕСТАНЕ ИЗ НАСТАВЕ
– Ми мислимо да знамо доста о геноциду који је извршен
над Србима, Јеврејима и Ромима. У том знању има и много
полузнања и онога што није схватање суштине и значаја тога
што се догодило. А има, право говорећи, чак и незнања – рекао
је Максимовић.
Поред таквог знања, нема ни увида ни приступа цјеловитости
тог проблема, па се догађа да Горанова Јама престане да
буде предмет школске наставе – напоменуо је Мирослав
Максимовић. Говорећои о утисцима са недавног пута у Лику и
обиласка 33 стратишта, увјерио се, каже, гледајући тај рајски
пејзаж суочен са људским злом, које се у њему одвијало, да
такве ствари тешко може описати историја.
– То може да учини, како треба, једино умјетност. Само умјетност
може да онествари ту реалност зла – рекао је Максимовић.

На скупу је говорио и потомак жртава Борис Беговић, као и пјесници Мирослав Максимовић и Матија
Бећковић.
– Највећа је јама зинула у
нама, она највише заприма
– казао је Матија Бећковић,
откривши да га је пут у Лику водио и поред оних њива
гдје су страдали његови најмилији, заједно са великом
„безгробном војском”.
– Та наша света географија,
наша јамографија, остала је до
данас непозната и нама самима. У почетку ме занимало само пророчанство језика, како
су се те јаме звале прије него
што се у њима десило то што
се десило. Рецимо, име Јадовно не би тако накнадно било
пронађено као што се унапријед звало и чекало да се тамо
догоди оно што се догодило. И

као и те хиљаде невиних људи
пострадалих на правди бога
који нису вјеровали да се може десити то што ће се десити,
тако ми не вјерујемо да се десило и пошто се десило. И то
је нешто вјероватно незапамћено у европској историји. Народ који је неколико пута био
предвиђен за истријебљење, за
кога је била прописана квота
сто за једнога, који је убијан
без списка и по списку, он је
у наше вријеме прозван и геноцидним.
Они који то говоре би били
у праву ако би се то односило
на геноцид који смо ми починили према својим покојнима.
Дучић је написао: „Радосне победе хероји нам даду, али страшну правду извојују мртви”, али
наши мртви ту правду нису изборили – закључио је Бећковић.

ДЕЈАНА ВУКОВИЋ / СПУТНИК

ОЧУВАТИ НАЦИОНАЛНИ
ИДЕНТИТЕТ КРАЈИШНИКА
28. 12. 2016. Заједнички наступ матице и Срба из региона допринијеће да српска дијаспора буде важан фактор одлучивања – речено је у Дому Народне скупштине на састанку
чланова Одбора за дијаспору и Србе у региону са представницима Савеза крајишких удружења из Новог Сада. Предсједник тог одбора Иван Костић изразио је задовољство
због постојања удружења која се баве његовањем српске
традиције, културе и цјелокупног идентитета српског народа у региону и шире.
Костић је додао да је у протеклом периоду Одбор за дијаспору и Србе у региону поново покренуо Иницијативу за отварање конзуларних представништава у Дрвару, Куманову, Скадру и Беранама, пред Министарством спољних послова Србије и обавијестио да се за сада, у најскоријем року, очекује именовање почасног конзула у Дрвару. Костић је указао
представницима Савеза да држава, кроз различите фондове, омогућава српским удружењима да користе новчана
средства у циљу његовања српског идентитета и традиције.
Делегација Савеза удружења, предвођена предсједницом
Ранком Срдић Милић, упознала је присутне са радом Савеза
истакавши да је ријеч о младој организација, која је основана у мају 2016. године и окупља 15 организација.
Представници Савеза су изразили наду да ће Одбор узети активно учешће у успостављању и ојачавању међусобне
сарадње Савеза са сличним удружењима, као и око успостављања контаката са надлежним органима и појединцима у циљу помоћи око обнове српских храмова и споменика културе у завичају.
Замјеник предсједника Одбора Миодраг Линта истакао је
да је од изузетног значаја оснивање кровних организација
које раде на очувању националног идентитета Крајишника.
Указујући на важност јачања културног и духовног јединства
српског народа, очувања сјећања на жртве, као и интеграцију повратника у српске општине у БиХ, Линта је нагласио
да се само заједничким наступом може постићи да Срби у
региону буде битан фактор одлучивања. Закључио је да би
било добро организовати и донаторску конференцију, по узору на конференцију о Сребреници, чиме би се обезбиједила новчана средства за четири западно крајишке општине
у којима су Срби већинско становништво, а то су Грахово,
Дрвар, Гламоч и Босански Петровац.

БОЈАН АРБУТИНА: Крваво кордунашко јутро

КУЗМАНОВИЋ ПОНОВО ПРЕДСЈЕДНИК
АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РС

К

8. 12. 2016. Предсједник Академије наука
и умјетности Републике Српске (АНУРС)
Рајко Кузмановић поново је изабран на
чело те институције на изборној сједници
Скупштине АНУРС-а у Бањалуци.
Потпредсједници Академије остају академици Љубомир Зуковић и Васкрсија
Јањић, као и академик Драгољуб Мирјанић на функцији генералног секретара,
док ће академик Алекса Буха бити члан
Предсједништва АНУРС-а. На функцију
секретара Одјељења друштвених наука изабран је академик Драго Бранковић, за секретара Одјељења за књижевност и умјетност дописни члан АНУРС-а Бранко Летић, а
за секретара Одјељења природноматематичких и техничких наука академик Бранко Шкундрић. Секретар Одјељења медицинских наука биће академик Драган Данелишен.

ордун је то децембарско јутро 1941. дочекао прекривен снијегом, који је те године,
по причи његових мјештана,
нападао као ријетко до тада.
Бјелину брда и долина прекидале су само збијене дрвене
кућице, раштркане по разним
засеоцима кордунашких села.
Доручак на столу у једној
од тих завијаних дрвених кућа
је остао да се хлади. Мајка, у
наручју носећи мало дијете и
за руку држећи петогодишњег
сина, потражила је спас дубоко у шуми, бјежећи од звјери у
црним одијелима и са потковицама на челима, којa су се
тог прохладног јутра пробијала кроз завијане сеоске путељке, крвожедно тражећи плијен.
Знала је да те потковице нису
потковице које доносе срећу,
већ напротив. Остатак породице то није схватио, или није
желио да схвати, надајући се да
ће пронаћи макар мрвицу људскости у њима, нељудима. То се
није догодило. И док је склупчана дубоко у шуми покушавала да угрије мог дједу и његовог
млађег брата, звјери у црним
одијелима су спалиле читаво
село, све те мале, идиличне и
скромне куће су гореле у пламену, док су мјештани похватани, завезани, и тако понижени
одведени, под строгим надзором, у оближњу шуму Брезје.
Тамо су, предвођени Јуре Тополњаком, убијали чекићима,
клали ножевима и бацали по
јамама. Захваљујући мајчинском инстинкту, дједа је преживео усташке покоље, и остао

»» Аутор текста Бојан Арбутина испред крста на Јадовну
СВЈЕДОЧЕЊЕ ТОМА МИКУЛИЋА ГАЈДАША
О ужасима које су усташе починиле сведочи и Томо Микулић,
звани Гајдаш, учесник рата. У својим сјећањима записује:
„Усташка офанзива на села Пркос, Дуго Село и Сјеничак у којој је
судјеловао и сам Анте Павелић. Тада је почела хајка на голоруки
народ, жене, дјецу и старце. Повампирени и разуларени
усташки злочинци убијали су и клали све што су ухватили у
своје руке, набијали дјецу на колце. У једну кућу у Дугом Селу,
коју су претходно обложили кукурузовином, натјерали су народ,
запалили је и сав народ у њој је изгорио. Павелић је дошао да
види како су усташки крвници извршили овај злочин, да их
похвали. Усташе су спалиле све зграде тако да је можда ту и
тамо на цијелом подручју Кордуна остала по која кућа. Људи су
бјежали по шумама са дјецом и старцима, без хране и одјеће,
само да би спасили голи живот.

један од ријетких из породице
који је њима могао да свједочи.
У шуми Брезје, тог прохладног
21. децембра 1941. године, животе су изгубила 83 члана моје
породице. Међу њима и Милка Арбутина, која је имала само 7 мјесеци, Маца са тек напуњених годину дана, Милан
са своје 2 године, Петар са 3,
Ђуро са 4... Дјеца, жене, старци, сви су поклани који су се
нашли на путу усташке хорде.
Анђелије, Анице, Анке, Евице,
Љубице, Јеке, Кате, Маце, Марије, Милке, Соке, Софије, Стане, Станице... Арбутине... Док
су мушке главе ратовале и биле далеко од својих кућа, звјери су палиле њихове куће, убијале њихове породице, силовале њихове жене и клале њихову
дјецу. Арбутине, Драгосављевићи, Гвоићи, Марковине, Минићи, Пришуте, Радановићи, Радојчевићи, Радовићи, Ромчевићи, Тепшићи, Вујчићи...
Крвави трагови које су звјери оставиле у снијегу прије 75
година још увијек оцртавају неке непремостиве границе. Између њих и мене. И дан данас.
И убудуће. Преклани вратови,
ишчупана срца, извађене очи,
силоване жене и дјеца набијена на колац су слике које се не
могу тако лако заборавити. Често ми долазе у снове и прогоне ме. Лобања са истом оном
потковицом такође. Прогоне
ме и опомињу да их не смијем
заборавити када су их сви већ
заборавили. Када више нико о
њима не прича. Када их више
нико не помиње.

ЗАВРШЕНО ДОНАТОРСКО ВЕЧЕ,
УПУЋЕНО ВИШЕ ОД 68.000 ПОЗИВА
27. 12. 2016. Грађани Репубике Српске су хуманитарни број
1412 позвали више од 68.400 пута током седме донаторске
вечери С љубављу храбрим срцима, која је одржана у Бањалуци, а чији приход је намијењен изградњи Центра за превенцију развојних тешкоћа За мајку и дијете.
Хуманитарни број 1412 и даље остаје активан, а тачан износ средстава прикупљених у овој хуманитарној акцији, која
је одржана под покровитељством предсједника Српске Милорада Додика, требало би да буде објављен током сутрашњег дана. Из кабинета предсједника Српске за изградњу
Центра издвојено је 700.000 КМ, а из Владе Српске 50.000 КМ,
тако да је до потребног износа од 1,3 милиона КМ преостало
да се прикупи још 550.000 КМ. Земљиште за изградњу Центра
обезбиједио је Град Бањалука на Кочићевом вијенцу, а циљ је
да то постане установа од републичког и регионалног значаја
која ће радити на превенцији, дијагностици и рехабилитацији дјеце са тешкоћама у развоју и бити подршка родитељима.
Хуманитарној вечери присуствовали су предсједник Републике Српске Милорад Додик, предсједник Владе Српске Жељка Цвијановић, предсједник Народне скупштине Недељко
Чубриловић, министри Српске, бројне познате личности из
јавног, политичког, привредног, дипломатског, културног,
спортског и других сфера живота Српске, БиХ и региона.

8 ЖИВОТ У ЕПАРХИЈАМА
ПРАЗНИК ВАВЕДЕЊА У ШИПОВУ

4. 12. 2016. На празник Ваведења пресвете Богородице, у првој
недјељи Божићног поста, његово преосвештенство епископ
бихаћко-петровачки Атанасије служио је свету архијерејску
литургију у Храму Рођења Светог Јована Крститеља у Шипову. У препуном храму, гдје се по ријечима владике Атанасија човјек састаје са Богом, анђелима његовим и са свима
светитељима и гдје се добри људи састају једни са другима,
епископу су саслуживали сабраћа храма, а свету литургију одговарао је вјерни народ, заједно са дјечијим хором при
храму Светог Јована. 
СПЦ

ПРВА АРХИПАСТИРСКА И ЛИТУРГИЈСКА
ПОСЈЕТА ЕПИСКОПА АТАНАСИЈА БЛАТНИ
11. 12. 2016. Његово преосвештенство епископ бихаћко-петровачки господин Атанасије посјетио
је Блатну, село у општини Нови
Град, и у Храму Свете Тројице служио свету архијерејску литургију.
Епископу су саслуживали протојереј-ставрофор Саво Јанковић, парох рујишко-дубовички; протојереј-ставрофор Карађорђе Дерајић, парох блатњанско-бушевићки
и протођакон Никола Перковић.
Ово је била прва архијерејска литургија у овом храму, који је
још увијек у изградњи. Епископа су дочекала дјеца и вјерници из Блатне, као и поклоници овог храма из Новог Града. У току литургије причестио се већи број вјерника и дјеце, а међу њима и начелник општине Нови Град господин
Мирослав Дрљача, који је и предсједник Црквене општине
Блатна. Епископ је поучио вјерни народ о томе колико је важно да сачувамо и унаприједимо вјеру својих предака и да
живимо свето православље. 
СПЦ

ВЛАДИКА ГЕРАСИМ НА ХРАМОВНОЈ СЛАВИ
СПИРИДОНА ЧУДОТВОРЦА У ПЕРОЈУ

СРПСКО КОЛО децембар 2016.

ПАТРИЈАРХ ИРИНЕЈ
И МИРОВИЋ О
ИМОВИНИ СПЦ

Предсједник Владе Војводине
Игор Мировић разговарао је у
Патријаршијском двору у Београду са патријархом српским
Иринејом о сарадњи Покрајинске владе и Српске православне цркве /СПЦ/ на унапређењу
статуса имовине која је у Војводини враћена СПЦ.
На састанку је као важно издвојено питања израде просторног
плана подручја посебне намјене културног предјела Сремски
Карловци, саопштено је из Бироа за односе са јавношћу владе Војводине.
Покрајински премијер и патријарх српски разговарали су и о
изради просторног плана Фрушке горе, подручја посебне намјене.
Мировић и патријарх Иринеј
разговарали су и о унапређивању поклоничко-туристичког
потенцијала Сремских Карловаца, као и о враћању патријаршијских винограда на територији те војвођанске општине.
Оцијењено је да је у наредном
периоду неопходно одредити
намјену и појединим репрезентативним објектима. У питању је
палата Стефанеум, једна од највриједнијих грађевина у старом
језгру Сремских Карловаца, подигнута 1903. године.
Договорено је да се у редовној
комуникацији и још тјешњој
сарадњи надлежних покрајинских институција и представника СПЦ преиспитају могућности
и започне рад на рјешавању дефинисаних приоритетних пројеката.
СРНА

ПОСЈЕТА ПАРОХИЈИ
ВИРОВИТИЧКОЈ

25. 12. 2016. Прослављена је храмовна слава храма у Пероју, посвећена преподобном Спиридону Чудотворцу, епископу тримитунском. Светом архијерејском литургијом началствовао је његово преосвештенство епископ горњокарловачки г. Герасим уз саслужење протојереја-ставрофора Горана Петковића, надлежног пароха пулско-перојског, и јереја Јована Галамића, другог пароха у Ријеци. Благољепију
литургијског сабрања свој допринос дали су и чланови хора
Парохије пулско-перојске. 
СПЦ

ДУБРОВНИК: ВЛАДИКА ГРИГОРИЈЕ И БИСКУП
УЗИНИЋ ПОЗВАЛИ НА ПРИБЛИЖАВАЊЕ
31. 12. 2016. Владика захумско-херцеговачки и приморски
Григорије и бискуп дубровачки Мате Узинић учествовали су
у Дубровнику на Вечери Светом
Влаху, које је Српска православна црква /СПЦ/ организовала у
част свеца заштитника града,
први пут у његовој историји. Вече је одржано поводом јубиларне 1700. године од мучеништва
Светог Влаха, чему је СПЦ жељела да допринесе отварењем изложбе икона Светог Влаха, сликаних на начин православног Истока. Аутори изложбе су академски умјетници
и иконографи Даријо Станимировић и Стеван Ковачевић,
који је и свештеник СПЦ у Дубровнику. Они су путем својих
петнаестак радова испричали ликовну причу о Светом Влаху и православној иконографији. На свечаности је наступио
и Хор смјера за црквену музику Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву, који је извео композиције православне духовне музике, као и гудачки квартет професора
средње музичке школе из Tребиња. 
СРНА

28. 12. 2016. На празник Светог
свештеномученика Елевтерија
и Преподобног Павла, Епископија пакрачко-славонска добила још једног свештенослужитеља, Ђорђа Остојића, дипломираног теолога и вјероучитеља из
Београда. Владика Јован посјетио је Парохију вировитичко-гаћишку и том приликом у пратњи
надлежног пароха јереја Јовице
Гачића обишао радове на обнови Храма Рођења пресвете Богородице у Гаћишту, гдје је у току поправка дотрајалог плафона
и постављање новог пода. Након Гаћишта, владика је посјетио и недовршени Храм Светог
великомученика Пантелејмона
у Градини код Вировитице. Овај
храм подигнут је четрдесетих година, пред почетак Другог свјетског рата, током кога је уништен.
Градња новог храма у овом селу
започета је поново крајем осамдесетих. Подигнути су само зидови који и данас стоје, а наставак градње планиран је у скорије вријеме. ЕПАРХИЈА СЛАВОНСКА

МИТРОПОЛИТ АМФИЛОХИЈЕ У ЦРКВИ СВЕТОГ НИКОЛАЈА МИРЛИКИЈСКОГ

Никољдан у Улцињу
М
итрополит црногорско-приморски Амфилохије служио је
на Никољдан са свештенством свету службу у Цркви
Светог Николаја Мирликијског у Улцињу.
У току литургије владика је
у чин ђакона рукоположио теолога Блажа Божовића.
У литургијској бесједи након читања Јеванђеља Митрополит Амфилохије рекао је
да је Свети Николај Мирликијски код свих хришћанских
народа заузима посебно мјесто, јер је још од малих ногу
служио Богу.
– Свети Николај практично је од утробе мајке своје
кренуо тим Божјим путем, ходио за Христом као истином,
путем и животом до посљедњега свога издисаја – рекао
је владика црногорско-приморски.
Он је подсјетио да је у светитељевом житију записано да
је он још као мало дијете почео да пости.
– Није сриједом и петком
примао материно млијеко.
Сав његов живот је био у подвигу, у молитви и у посту –
казао је он.
Он је казао да нас Свети

Николај својим примјером
ревновања за вјеру, а против
гријеха, када је на Првом васељенском сабору ошамарио
јеретика Арија, учи да правимо разлику између грешника и гријеха којему грешник
робује.
– То се није допало Светим
оцима на сабору, јер се вјера
у Христа не брани насиљем
него само свједочењем и ријечју и животом, па је чак било постављено питање и да се
Свети Николај рашчини. Међутим, јави се сам Господ, и
Мајка Божија оцима да он то
није урадио из мржње према
Арију као човјеку, него из ревности за истинску вјеру. И ти-

ме су Свети оци показали да
је ревновање за вјеру, ревновање против гријеха, а не против човјека – казао је Митрополит Амфилохије.
Након причешћа вјерних
благосиљан је славски колач
храма, као и колачи многобројних данашњих свечара
који Светог Николаја славе
као породичну крсну славу.
Владика Амфилохије је
старјешини храма протојереју-ставрофору Радојици
Божовићу и сабраним вјерницима честитао славу, а новом ђакону рукоположење уз
Божји благослов и жељу да буде добар трудбеник на њиви
Господњој.  MITROPOLIJA.COM

МИТРОПОЛИТ ПОРФИРИЈЕ СЛУЖИО У ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ

ЈУБИЛЕЈ: Обиљежено 40 година од
оснивања црквене општине Копер
М
итрополит Порфирије служио је литургију
вјерном народу окупљеном
у храму светог и богоносног
оца Саве, првог архиепископа и просветитеља српског
у Копру.
Обред су саслуживали: архимандрит Наум (Милковић),
игуман Манастира пресвете
Богородице Тројеручице у Доњем Будачком, протојереј-ставрофор Томо Ћирковић, настојатељ Храма Светог Саве у
Копру, јереј Александар Обрадовић, настојатељ Храма Светих Кирила и Методија у Љубљани, јереј Дејан Мандић, парох копарски, као и протођакон Владимир Руменић и ђакон Драган Радић.
За литургијско славље потрудио се квинтет Београдског мушког хора под руководством Ђорђа Томића. Они
су својим појањем подстакли вјерни народ Божији који се сабрао у овам прелијепом храму Божијем, на молитвено расположење и духовну радост.
Повод за ово благословено сабрање значајан је јубилеј Црквене општине Копар.
Наиме, ове године навршава
се пуних 40 година (1976–

2016) од како је благословом
блаженопочившег митрополита загребачко-љубљанског
Јована основана ова Црквена општина. Трудом и неуморним радом свих свештенослужитеља копарских, ова
црквена општина је у много
чему узнапредовала и уз Божију помоћ и благослов окупила велики број православних вјерника, не само из нашега рода, него и других православних народа који живе
на подручју и околини овог
малог и предивног медитеранског градића.

Митрополит Порфирије
обратио се присутнима пригодном бесједом тумачећи
јеванђељску причу о Милостивом Самрјанину. Митрополит се захвалио драгим гостима бискупу копарском др
Јурију Бизјаку, жупнику копарском др Приможу Кречићу, градоначелнику копарском Борису Поповићу
и конзулу Амбасаде Републике Србије у Словенији Стани
Кончаревић.
Послије митрополитове
бесједе и обраћања, у име
домаћина уваженим гостима и браћи свештенослужитељима обратио се и срдачно захвалио настојатељ Кирилометодијевског храма
у Копру, крстоносни прота Тома Ћирковић, који је
укратко изнио историјат ове
црквене општине. Благодарећи Богу и Светитељу Сави
за све. Присутни су послије
свете литургије наставили
дружење у црквеној порти,
гдје је приређено послужење за све сабране, а потом и
богата трпеза љубави и пригодан културно-умјетнички
програм.
МИТРОПОЛИЈА ЗАГРЕБАЧКА
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

РУСКИ АМБАСАДОР
ПОСЈЕТИО ПАРОХИЈУ
ПЕТРИЊСКУ
16. 12. 2016. Амбасадор Руске
Федерације у Хрватској Анвар
Азимов посјетио је Парохију
петрињску, гдје га је парох петрињски протојереј Саша Умићевић упознао о стању, проблемима и потешкоћама са којима
се Српска православна црква,
заједно са вјерним народом, суочава на овом подручју.
– Амбасадор Азимов изразио је
спремност за подршку пројектима који су од изузетног значаја
за цркву и њен народ – рекао је
Срни протојереј Умићевић.
Он је додао да је након конструктивног разговора и обиласка капеле Светог Спиридона Чудотворца, која се налази у склопу
Парохијског дома, амбасадор
заједно са члановима делегације обишао мјесто гдје се налазио Храм Светог Спиридона,
уништеног чак два пута, 1991. и
1995. године.
Амбасадор Русије посјетио је и
Храм Светог првомученика Стефана у Доњој Бачуги, који је уништен 1941. године.
– Амбасадор је обишао и девастирани споменик за 539 невино
пострадалих жртава, од чега 144
дјеце у селу Лушчани, гдје је након полагања вијенаца и молитвеног помена изразио искрену
жељу да Амбасада Руске Федерације финансира обнову овог
спомен-обиљежја – рекао је парох патрињски.
Он је захвалио руском абасадору за исказану бригу и позвао на
сарадњу Амбасаде и Парохије
петрињске и у будућем периоду.

ДЈЕТИЊЦИ У ЗАГРЕБУ

МИТРОПОЛИТ ПОРФИРИЈЕ ОДРЖАО ПРЕДАВАЊЕ У БИЈЕЉИНИ

Љубав као потврда
хришћанства
М
итрополит загребачко-љубљански Порфирије рекао је у Бијељини у оквиру Божићног
циклуса предавања да људи
према сваком човјеку морају
да покажу љубав јер се тако
потврђује да ли је неко хришћанин.
– У исто вријеме морамо
се трудити да избјегавамо зле
путеве, зло и гријех и нарочито да не дозволимо да нас
они који су својим дјелом,
поступцима и филозофијом
одступили на било који начин од Бога, тиме заведу –
поручио је митрополит загребачко-љубљански.
Његово високопреосвештенство навео је да се често поставља питање какав

би требало да буде однос хришћана према свијету.
– Постоје двије врсте приступа и тумачења. С једне
стране, у језику јеванђељa
свијет је творевина Божја, и
као такав, предмет интересовања, бриге и љубави Божје. С
друге стране, постоји и један
другачији приступ, када се
под свијетом подразумијева
онај свијет који је одступио
од Бога, који је „пао” – рекао
је митрополит Порфирије.
Говорећи о божићном посту, митрополит Порфирије
истакао је да је ријеч о периоду у којем би људи требало да се „отрјежњују” и који
постоји да би их подсјетио
да за живот није довољан само хљеб.

ХРИЗОСТОМ: ХРИШЋАНСТВО НЕ ПОСТОЈИ СЛУЧАЈНО
Епископ зворничко-тузлански Хризостом одржао је у
новоизграђеном Епархијском центру у Бијељини предавање о
интеракцији свијета и хришћанства, чиме је завршен божићни
циклус предавања.
Владика Хризостом истакао је да се чини да Европа више
нема хришћански идентитет, иако је словила за континент
хришћанства.
– Хришћанство не постоји случајно у овом времену. Бог је хтио
да оно постоји још у римској империји, а потом и до данашњих
дана, кроз разне државне облике средњовјековних српских
држава, Отоманског царства, за вријеме комунизма, па све
до нове слободе коју имамо – рекао је епископ зворничкотузлански.

– Ми прије свега имамо
потребу за духовним вриједностима, потребу за Богом
без којег не можемо ни започети, ни завршити неко дјело – нагласио је Порфирије.
Митрополит загребачко-љубљански каже да би пост у
човјеку требало да развија врлине, прије свега љубав, а да
његова прва фаза подразумијева вјежбу кроз уздржавање
од мрсне и тешке хране, како
би тијело и ум били чистији.
– Даље, пост подразумијева покушај да превазиђемо и
да се одрекнемо својих злих
мисли и страсти, а круна поста је да се у нама створи добро, љубав према Богу и према ближњем – каже митрополит Порфирије.
Митрополит је додао да
човјек никада не би требало
да се поистовјећује са злим
поступцима људи који су „заведени и који су одступили
од Бога”.
– Међутим, не смијемо да
се доведемо у ситуацију да их
осуђујемо. Треба, из љубави према њима, да се молимо и да чинимо све како бисмо посвједочили да је Христос истина и како би и они
у нама видели излаз и наду
– рекао је митрополит ПорСРНА
фирије.

ПОЗИВ ВЈЕРНИЦИМА СЕ ПОКЛОНЕ МОШТИМА СВЕТОГ НЕКТАРИЈА ЕГИНСКОГ И ПОМОГНУ ИЗГРАДЊУ ХРАМА

МАЈКИЋ: Помозимо изградњу цркве Светог
Нектарија егинског чудотворца у Јагодњаку
МОШТИ СВЕТОГ НЕКТАРИЈА СТИГЛЕ У ЈАГОДЊАК
П
арох јагодњачки протојереј-ставрофор Слободан
Мајкић позвао је све вјернике из Републике Српске и људе добре воље да помогну изградњу Цркве Светог Нектарија егинског чудотворца у
Јагодњаку код Осијека.
– Наша парохија, која броји 130 домова, тешко
може да обнавља стару, а камоли да гради нову цркву.
Успјели смо да излијемо темељ и радове ћемо, ако Бог
да, наставити на прољеће.
Нажалост, новца више немамо, али се уздамо у Бога
и Светог Нектарија, као и у
наш вјерујући народ, да ће
нам помоћи – рекао је Срни
прота Мајкић.
Парох Слободан, иначе
родом са Мањаче, а који у

ПОМОЗИТЕ И ВИ
Сви који желе помоћи
изградњу Цркве Светог
Нектарија чудотворца
у Јагодњаку потребне
информације могу добити
позивом на број телефона
оца Сободана Мајкића:
00385 98 589 627.

» Протојереј-ставрофор Слободан Мајкић
овој парохији служи 18 година, вјерује да се његови земљаци неће оглушити о апел,
поготово што су многи Бањалучани, знајући о каквом великом свецу и чудотворцу је
ријеч, већ били у Јагодњаку
на поклоњењу моштима Светог Нектарија чудотворца.
– Сви смо били радосни
што ће у Барањи никнути
нови храм посвећен Светом
Нектарију. Радовали смо се
да су и новчана средства припремљена за почетак градње
храма. Чуда Светог Нектарија надалеко су позната и

Слободан Мајкић подсјећа на свједочења многих вјерника којим
је Свети Нектарије помогао да се излијече од најтежих болести.
– Дио моштују је сада у Јагодњаку и сви они који нису у
могућности да путују на Егину могу доћи у нашу цркву Светог
Николаја, гдје се мошти налазе до изградње нове цркве –
поручио је отац Слободан. Он је подсјетио да је нешто више
од мјесец дана прије почетка изградње темеља цркве (19.
септембра) донио дио моштију Светог Нектарија у Јагодњак.
– Градња цркве Светог Нектарија почела је 24. октобра. Темељи
су завршени и плоча је изливена. Радови ће стати на кратко
вријеме до почетка прољећа, када ћемо наставити градњу
цркве. Прије наставка радова, освештаћемо темеље, да на
освештаним темељима зидамо кућу Божију – рекао је прота
Слободан.

наш вјерујући народ путује на грчко острво Егину на
поклоњење моштима Светог
Нектарија чудотворца – навео је отац Слободан.
Он је подсјетио на ријечи
блаженопочившег Патријарха Павла о значају цркава,
који је, како је истакао, био
и остао велико свјетло наше цркве.
– Патријарх Павле говорио је да је црква увијек била
свјетло које је народу у тами
освјетљавало пут. У овом времену мрака много ће значити да свијетли наша свјећица

вјере и народ ће препознати
прави пут – истакао је отац
Слободан, изразивши наду да
ће српски православни народ, као што су му и преци
чинили, ићи тим путем.
Протојереја-ставфрофора
Слободана Мајкића епископ
осјечко-пољски и барањски
Лукијан одликовао је 22. новембра 2015. године, на дан
Светог Нектарија, највишим
одликовањем Српске православне цркве које може да
понесе један мирски свештеник, правом ношења напрсног крста.
СРНА

13. 12. 2016. Митрополит загребачко-љубљански Порфирије и
свештенство катедралног храма служили су литургију поводом Дјетињаца. У молитви су учествовали вјерници загребачке цркве и ученици основних школа из источне Славоније и Подунавља, који су били гости Српске православне
опште гимназије у Загребу.
– Сама ријеч бити богат указује да је то онај који има Бога, а
не онај који има пролазне вриједности, који има материјалне
вриједности које могу бити добре само ако се и оне запечате
Духом Светим, испуне нашом добром вољом и ако их користимо у славу Божију – поручио је митрополит и нагласио да наше остаје искључиво оно што смо подијелили са другима. Оно
што дијелимо са другима из љубави јесте као пламен, као ватра која што се више дијели не постаје мања, него се умножава
и постаје све већа и већа. Бројни вјерници су примили свето
причешће, а потом се поново окупили око митрополита у сали
музеја Српске православне цркве. МИТРОПОЛИЈА ЗАГРЕБАЧКА

ВЛАДИКА ЈОВАН У ПОСЈЕТИ ХРАМОВИМА
У ОБРАДОВЦИМА И ГАЗИЈАМА

14. 12. 2016. У току редовних посјета и обиласка парохија епископије епископ пакрачко-славонски Јован посјетио је 14.
децембра храмове у Обрадовцима и Газијама. Епископа
су дочекали надлежни парох протојереј-ставрофор Јован
Шаулић, настојатељ манастира Ораховице протосинђел
Павле (Радусиновић) и архијерејски намјесник Другог архијерејског намјесништва Епископије пакрачко-славонске протојереј Драган Гаћеша. Владика Јован упознат је
са приликама око обнове Храма Преподобне мајке Параскеве, иначе метоха манастира Ораховице. Занимљиво је
да је у Обрадовцима у Другом свјетском рату била и једна
ЕПАРХИЈА СЛАВОНСКА
од економија логора у Јасеновцу.

ЦРКВА У СТАРОМ СЕЛУ ДОБИЛА НОВИ КРОВ
24. 12. 2016. Благословом његовог
преосвештенства епископа горњокарловачког Герасима започети радови на санацији кровишта
на Храму Светог Јована Крститеља у Старом Селу, код Оточца, за
ову годину приведени су крају. Постављањем крова на овом заштићеном културном споменику, који је
најстарији православни храм у Гацкој долини, дат је нови сјај и љепота
овој светињи. Средства за санацију обезбијеђена су од стране Министарства културе, заштита културне
баштине Републике Хрватске. СПЦ

ИЗГРАДЊА ЉЕТНИКОВЦА У ПОРТИ ХРАМА
СВ. ГЕОРГИЈА У ДВОРУ НА УНИ И ОБНОВА
ХРАМА У ДOЊЕМ ЖИРОВЦУ
28. 12. 2016. По одобрењу Епархијског управног одбора Епархије
горњокарловачке и
благословом његовог преосвештенства
епископа горњокарловачког Герасима
израђен је свод Храма Светих апостола Петра и Павла у
Доњем Жировцу. Радови су финансирани средствима Епархијског управног одбора Епархије горњокарловачке и добровољним прилозима вјерника.
По одобрењу Епархијског управног одбора Епархије горњокарловачке и благословом његовог преосвештенства епископа горњокарловачког г. Герасима изведен је већи дио
радова на изградњи љетниковаца у Порти Храма Светог великомученика Георгија у Двору. Преостало је још да се уради ограда, подна облога, столови, клупе и прилазни тротоар.
Преостали радови ће се извести чим то дозволе временски
услови. Изведени радови су финансирани средствима Општине Двор и добровољним прилозима вјерника. У склопу
ових радова изграђен је мањи љетниковац уз сами пароЕПАРХИЈА ГОРЊОКАРЛОВАЧКА
хијски дом у Двору.

10 АКТУЕЛНО
ВЛАДИКА ГЕРАСИМ: ТРАЖИЋЕМО ДА НАМ
ПРЕДАЈУ КОСТИ СВЕТИХ МУЧЕНИКА
3. 12. 2016. Његово преосвештенство владика горњокарловачки
Герасим изјавио је Срни да није званично обавијештен о
истраживању и прекопавању Шаранове јаме и других јама
на Велебиту у које су усташе бацале побијене Србе, иако је
надлежан за подручја гдје се оне налазе, али да ће тражити
да кости жртава након ископавања буду предате Српској
православној цркви.
– Кости жртава су наше и ми ћемо упутити захтјев да нам се
након ископавања оне предају, да их ми похранимо у наше
храмове како доликује земним остацима светих мученика –
рекао је владика Герасим.
Он је додао да понеку информацију о прекопавању јама на
Велебиту сазна „са стране, од других људи”.
– Забрињава нас то да нисмо обавијештени о тим
активностима и што се то ради потајно, што свакако оставља
простора за манипулисање и прекрајање истине – нагласио
је владика горњокарловачки Герасим.
– Комисија Владе Хрватске, задужена за истраживање и
ексхумацију жртава Другог свјетског рата и послијератног
периода већ трећи дан прекопава Шаранову јаму на Велебиту
– изјавио је предсједник Удружења Јадовно 1941. Душан
Басташић.
Он је указао да нико од представника породица жртава није
позван ни укључен у рад те комисије.
– Јама је већ неколико пута истраживана, а извјештаји о
пронађеним остацима били су различити, што оставља
простор за манипулацију – подсјећа Басташић. 
СРНА

УСПЈЕШНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ О
СРПСКОЈ – ИНЦИДЕНТ ЈЕ НАМЈЕШТАЉКА

»» Немања Девић, Чедомир Антић и Горан Марковић
3.12. 2016. Један од аутора књиге Историја Републике Српске
Чедомир Антић изјавио је да је промоција ове књиге и трибина
на Филозофском факултету у Београду била успјешна, а да
је инцидент који се том приликом десио намјештаљка у
режији пропале групе студената овог факултета и није у
вези са Српском нити њеном историјом. Антић је рекао Срни
да иза инцидента на трибини стоји група појединаца, која,
како каже, већ десет година хара Филозофским факултетом.
– То је група од око 20 анархиста која шиканира цио
Филозофски факултет, који има 6.000 студената. Они су
раније спријечени да блокирају факултет, а пошто их сада
има премало, њихова идеја је била да данима прете да ће
угрозити ову трибину – рекао је Антић.
Он је навео да је својевремено тужио двојицу студената из
групе анархиста и да је прије мјесец дана стигла пресуда
због које су они „веома љути”.
Према његовим ријечима, студенти-анархисти су тиме
изазвали „двојицу-тројицу припадника десничарске организације који мрзе анархисте, као што фашисти мрзе
анархисте и комунисте”.
– Суштина је била да су одглумили тих 40 секунди сукобa на
трибини – појаснио је Антић.
Он је навео да су организатори трибине Удружење студената
Систем вриједности знали да ће бити тако нешто, али да „нису
знали да ће бити таква намјештаљка и да ће прекинути
трибину”.
Антић је рекао да су организатори обавјестили полицију, а
да је трибини присуствовао декан Филозофског факултета
и око 120 студената.
– Инцидент је трајао 40 секунди. Толико је и снимљено и ми
имамо видео-снимак цијеле трибине на коме се јасно види
шта је суштина „инцидента” – навео је Антић.
Он је замјерио медијима, посебно оним са националном
фреквенцијом, због начина на који је пласирана информација
о догађају на Филозофском факултету, а посебно због извора
који је кориштен.
– Ружно је то да су поједини медији који имају националну
покривеност и који су најутицајнији у Србији прихватили
тумачење и видео неке „Марије Марић, Петра Петровића
или Митра Мирића”, а нису одмах позвали организаторе
и полицију која има свој извештај о томе – рекао је Антић.
Он је подвукао да је ријеч о намјештаљци у којој су учествовали
анархисти и одређене политичке структуре, за које сматра
да нису против Републике Српске „него просто имају неке
своје интересе”.
– Није било скандирања „Зиг хајл”. Нису то прекинули фашисти, него анархисти, а њихови омиљени непријатељи, можда
чак и пријатељи, наводни или прави фашисти су остали са
њима да се обрачунају. То је спријечено. После 40 секунди
све је завршено и трибина је трајала 120 минута и била је
успјешна – додао је Антић.
Медији у Србији пренијели су да је неколико младића синоћ
прекинуло трибину на Филозофском факултету у Београду
и напали студенте који су присуствовали скупу, при томе
узвикујући „Хајл Хитлер” и „Зиг хајл”. 
СРНА
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У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА ТРИБИНА ХРВАТСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА: ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА

Римокатолички пројекат
који би да угаси српство
ПИШЕ: МИЛОШ МИЛОЈЕВИЋ

У

ИЗВОР: СТАЊЕ СТВАРИ

организације Светосавске омладинске заједнице Архиепископије
београдско-карловачке одржано је 5. децембра, у Парохијском дому Вазнесењске цркве у Београду, предавање о изузетно важној и контроверзној
теми – Хрватској православној
цркви. Наслов предавања који је укључио три временске
одреднице указује да није реч
само о историјској појави којој је потребно истраживање и
тумачење историчара већ и о
текућем, политичко-верском
процесу који захтева не само
разјашњење већ и одговор у
садашњем тренутку.
Предавачи су били Вељко Ђурић Мишина, директор Музеја жртава геноцида
у Београду и Александар Раковић, историчар, истраживач и познавалац савремених
вјерских токова са Института за новију историју Србије.
Вељко Ђурић је своје излагање концентрисао на историју
идеје хрватског православља
и њене имплементације кроз
Хрватску православну цркву у
Независној Држави Хрватској
током Другог свјетског рата.
Чинио бих то поново – ове
речи фрањевца Маргаретића
објављене у Гласу концила из
1991. године Ђурић је одабрао за лајтмотив свог предавања. Маргаретић је учествовао у насилном покатоличењу
српског становништва. У Хрватску се вратио из Аргентине
поручујући да би поново учествовао у сличном процесу.

БЕРЛИН КАО ЦЕНТАР

Термин Хрватска православна црква први пут се спомиње 1871. године. Тада буја
идеја о мађарском политичком народу која се пресликала и на хрватски политички живот. Разуме се уз одговарајући теорију о хрватском
политичком народу и њеном
верском компонентом.
Ђурић је указао да су Немци годину-двије пред почетак
рата имали пројекат православних цркава у малим државама новог поретка које би
имале јединственог поглавара у Берлину. Због дешавања на терену овај пројекат је
стављен у запећак пошто су
усташе предвођене Павелићем хтеле масовним злочином да разреше српско питање у НДХ. Међутим, како су
тешки злочини узнемирили
становништво и изазвали отпор широких размјера Немци
су ревиталализовали ову идеју. За њу ипак нису успели да
придобију ниједног српског
свештеника!

ХРВАТИ СВОЈАТАЛИ И ПОПА ЂУЈИЋА
Ђурић је разјаснио правне оквире покушаја формирања Хрватске
православне цркве: све је почело доношењем закона, устава
ове организације, а потом је услиједило доношење рјешења о
наименовању жупника. Да је ријеч било о фантомској, фиктивној
организацији указује и то што је добар дио ових свештеника већ
био побијен или прогнан у Србију. Међу онима који су тобоже
именовани за свештенство ХПЦ налазио се и поп Момчило
Ђујић са тачно прописаном платом! Ђурић је објаснио да иако
је ријеч било о фиктивној организацији НДХ је, вођена људима
широког правничког образовања, настојала да се све обавије
правно беспрекорном формом која би остала као свједочанство
за будућност. Предводници НДХ су настојали да добију благослов
преко Васељенске патријаршије. Бугари нису хтјели да помогну
формирање ове организације. Владике у Београду нису хтјеле да
помогну овај подухват, а руске владике у Сремским Карловцима
су осудиле свог свештеника који је стао на чело ове цркве али
су Немци сузбијали овај протест из своје политичке рачунице.
Превасходна намјера приликом формирања ове организације
било је да она допринесе пацификацији побуњених подручја али
у томе није била успјешна. Нестала је сломом Независне Државе
Хрватске у прољеће 1945. године.

»» Небојша Лазић, Владан Раковић и Вељко Ђурић
ЗАЈЕДНИЦА ПРАВОСЛАВНИХ ЦРКАВА У ЕУ
Ђурић је закључио да и садашња хрватска држава са муком
прихвата српско православно становништво. Европска унија
хоће да формира заједницу православних цркава у уједињеној
Европи са центром у Женеви. Ђурић се упитао да ли је посреди
настојање да се ослаби утицај Руске православне цркве. У овом
контексту треба посматрати роварења у садашњој Хрватској.
Срби и СПЦ тим процесима морају да пруже много снажнији
отпор, закључио је Ђурић.

Према Ђурићевим ријечима они су се послужили Милошем Обер-Кнежевићем који им је био веза са Карловцима и емигрантима из Руске
православне цркве. Анте Павелић је изјавио пред Сабором
како нема ништа против православља већ против српског
православља.

ДОСИЈЕ ЗИГФРИДА КАШЕА

Ђурић напомиње да у римокатоличким изворима нема трага шта је врх Римокатоличке цркве мислио о овоме.
Хрватска држава није подигла
ниједан верски објекат нити
је ХПЦ препустила имовину
узурпирану од Српске православне цркве.
У досијеу Зигфрида Кашеа
налази се најважнији материјал о ХПЦ – његови документи сачувани су у десет кутија. У историографији до 90их година било је спомена
ХПЦ али углавном у радовима мањег обима. Озбиљније се
овом темом бавио Ђоко Слијепчевић. Прву монографију

засновану на темељним архивским истраживањима објавио је Вељко Ђурић Мишина
– у питању је књига Усташе и
православље: Хрватска православна црква из 1989. године.
Овом темом се монографски позабавио Петар Пожар
у књизи Хрватска православна црква у прошлости и будућности. Према Ђурићевој
оцјени ова књига није нарочито успјешан покушај са историографске тачке гледишта.
Александар Раковић је
своје излагање отпочео речима да живимо у турбулентно
вријеме када се повампирило усташтво у савременој Хрватској. Он је указао на неколико историјских чињеница:
да је Стјепан Саркотић планирао да се оформи и Босанска православна црква и то у
време када Беч већ одустаје
од формирања унитарне босанске нације.
Раковић је указао да Хрвати имају способност да своју
државну идеологију извезу у
дијаспору и да је потом из ди-

јаспоре поново увезу – Хрватска и њена дијаспора представљају често јединствен и чврсто повезан политички организам.
Раковић је навео да су у
формирању Хрватске православне цркве учешће узимали и црногорски сепаратисти.
Јурај Коларић је писао о легитимности хрватског православља. Међутим, 1991. године
почиње рат и тада је већ било иступа у корист ове идеје, иако је динамика дешавања на терену онемогућавала
било какву конкретну имплементацију.
Тада се ишло ка потпуном
искорењивању Српске православне цркве са територије
Републике Хрватске. Раковић
је као главног идеолога југословенског сепаратизма означио Ватикан.
До 1995. утихнуле су идеје
о стварању ХПЦ пошто је хрватска држава имала преча
посла. После рата ситуације
се другачије развијала. Раковић је подсетио на епизоду са
једним Хрватом кога су римокатолички кругови пронашли
на Светој Гори и који је прешао у православну веру. Он се
вратио у Загреб, основао своју келију где је окупљао људе
који су били склони да приступе хрватском православљу.

НИКОГА НЕ ЗАНИМА

Реч је, како је навео Раковић, по свој прилици о римокатоличком пројекту (о чему
је говорио и владика Иринеј
Буловић још 90-их година).
Ова идеја се прво јављала суптилно а када се дјелује у правцу њене имплементације често се појављују регионални
карактери. Исти делатници
се појављују у Црној Гори и
Хрватској. Јелисеј Лалатовић
је говорио о легитимитету хрватског православља и залаже се за конфискацију имовине СПЦ. Три румунска свештеника постала су дио тзв.
Европске православне цркве
која је под своје окриље прихватила хрватске „православце“. Ови румунски свештеници радили су слично Мирашу
Дедеићу.
Раковић је, слично Ђурићу, на крају указао да Србија
и СПЦ морају да имају много
активнију улогу и да барем обзнане који се процеси одигравају у савременој Хрватској.
После предавања уследила је краћа дискусија о бројним контроверзним темама.
Остаје мучан утисак да су ове
теме премало присутне у домаћој јавности и да им српска политичка, академска и
црквена елита придаје премало пажње сразмерно њиховом значају.

ОТКУД 16.000 ПРАВОСЛАВНИХ ХРВАТА?

РАШЧИЊЕНИ БУГАРИН ПОСЛЕДЊА ШАНСА

Раковић је указао да је ријеч о процесу који има негативне
посљедице на српски етнички корпус. По посљедњем попису било
је преко 16.000 православних Хрвата. По свој прилици ријеч је о
српском живљу који је у процесу идентитетске трансформације
ка Хрватима. Постоји и одређен број Срба који директно прелазе
у римокатоличку вјеру. Српски етнички корпус се слаби и
мјешовитим браковима у којима родитељи писмено гарантују да
ће дјецу одгајати у духу римокатоличке вјере и етномимикријом.
Уписом у регистар вјерских заједница Републике Хрватске
ЦПЦ, МПЦ и БПЦ ствара се серија преседана којима се, према
Раковићевом мишљењу, трасира пут и за регистровање ХПЦ.

Раковић је указао да је Иво Матановић, који се налази на челу
„Хрватске православне заједнице“, правио неке озбиљне
грешке: написао је да се о свему договарао са Вишњом
Павелић, ћерком Анта Павелића; Матановићево усташтво је
сметало и Иву Јосиповићу док је био на челу хрватске државе,
али када су Јосиповић и Санадер отишли са својих функција
услиједио је још један талас бујања усташке идеологије
у званичној хрватској политици. Последња личност којој
Матановић хоће да се послужи у свом пројекту је Александар
Радојев, давно рашчињени свештеник у Бугарској на кога се
благонаклоно гледа у круговима Римокатоличке цркве у Хрвата.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ИСТОРИЧАР НЕМАЊА ДЕВИЋ УВЈЕРЕН ДА ЋЕ ВИШЕВЈЕКОВНА БОРБА ЗА СЛОБОДУ СРПСКОГ НАРОДА ЗАПАДНО ОД ДРИНЕ БИТИ КРУНИСАНА

Бићемо свједоци чина у коме ће Република
Српска остварити право на независност!
И
сторичар Немања Девић је као један од
оснивача НВО Српски
академски круг успио да ауторски препознатљивим и веома упечатљивим текстовима
широј јавности приближи тему историје српског народа у
Другом свјетском рату. У разговору за Српско коло Девић
каже да је судбина Републике Српске сложено питање
које од српских елита захтијева оно што им је у новијој
историји често недостајало:
стрпљења и мудрости.
– Република Српска одраз
је вишевјековне борбе за слободу српског народа западно
од Дрине. Њу је у Одбрамбено-отаџбинском рату деведесетих година створио исти онај народ који је, послије
геноцида у НДХ, постао дословно жив клан-недоклан.
Сматрам да ће српски народ
у будућности, а ми ћемо бити свједоци тог чина, остварити право да живи као свој
на своме, у слободној и демократској држави за коју се
сам опредијели – истиче Девић, увјерен да ће у некој новој Европи, у којој ће националне државе доживјети своју ренесансу, грађанима Српске бити дозвољено право на
самоопредјељење.
– Међутим, елите које је
предводе мораће у међувремену да се изборе са низом
проблема, од економских
до демографских. Да у њој
и школе и цркве буду пуне,
а институције оздрављене и
ојачане. До тада, ништа нас
не спријечава да се међусобно, посебно на културном и
духовном плану, повезујемо
у чврст и нераскидив савез,
„бестјелесним силама”, како је у вријеме аустроугарске анексије Босне и Херцеговине говорио историчар и
државник Стојан Новаковић.
zz
Да ли смо довољно као народ научили нешто из прошлости да би могли да утичемо на будућност?
– У добу конфузије и безнађа, као што је наше, поглед
у прошлост може нам донијети само спокој и снагу да
одолимо искушењима. Као
што је казао Дучић, шетња
кроз историју отвориће нам
простор за обитавање у много ширем друштву, у друштву
најумнијих Срба из различитих епоха. Ако се опредијелимо за тај пут, наћи ћемо и надахнуће за неке нове подвиге.
Који би млади Србин могао
да јадикује над својом тренутном судбином кад би у глави
носио и мисао о томе како је
његов прадједа препјешачио
Албанију? Која наша патња
или трпљење у 2017. години могу да се упореде с том?
Али наши људи често не чују гласове прошлости, а они
и на новим раскршћима умију да буду опомињући и мудри. То је оно што је и Честерстон говорио: „Дајте глас и
мртвима, нека и они учествују у својеврсном референдуму о будућности.”Српски народ данас се налази у једној
сложеној геополитичкој ситуацији, а свијет се мијења
пред нашим очима. Историја се убрзава, а догађаји којих смо свједоци по драма-

тици подсјећају на промјене настале с падом Берлинског зида. Година 2016. била
је година пробуђене наде за
Србе, а убијеђен сам да наредне године могу донијети
и промјене које би послије
дуго времена могли назвати
и српским побједама.
zz
На кога Срби прво помисле
кад чују ријеч цар?
– Послије слома средњовјековног царства и пада у
турско ропство, Срби су често призивали свог цара да се
међу њих врати, и врати им
слободу. И не само слободу,
коју некада пишу и великим
словом, него и правду. Мало
који народ више од српског
више љуби та два идеала. Чак
смо и химну посветили Богу
правде! И зато „лелек себра”,
како је нашу јадиковку назвао
Тин Ујевић, данас неодољиво подсјећа на онај вапај из
Старе Србије за слободом из
1912. Ми данас тражимо свог
ослободиоца, снажног и издржљивог. И можда су нам зато
понајвише погледи уперени
према оном државнику ког су
светогорски монаси недавно
поставили за трон византијских царева.
zz
Да ли ми данас правилно
тумачимо Косовски мит и,
према Вашем мишљењу,
на који начин ће га тумачити нове генерације?
– Прије свега, мислим да
би правилније било употребити израз „завјет”од „мита”.
Јер они који су злонамјерно
критиковали наш историзовани мит, са истом страшћу
су се подсмијавали и Косовском завјету. А Косовски завјет, који је само продужетак
Светосавског завјета, заправо је створио Србију и 1804.
и 1912. Тај незаписани, али
увијек наизуст знани завјет,
водио нас је у побједу у сваком рату за ослобођење и уједињење. И у сваком духовном
рату, кроз свакодневно преживљавање. Небеска Србија
није мртва Србија, него Света Србија. И у томе је сва наша суштина, и отуд је ријеч
Косово у Србији данас готово
стављена ван закона. За љубитеље популарне културе,
исто то је оно предачко дрво
у филму Аватар. И ми бирамо, попут главног лика у том
филму, којем ћемо се привољети царству. Хоћемо ли дати да нам руше дрво преда-

РАТ У СРЕБРЕНИЦИ ПОЧЕО ПРИЈЕ 1941. ГОДИНЕ

zz
Бавили сте се Сребреницом. Да ли нам и ту историја нуди

одговоре?
– Рат у Сребреници и Подрињу 1992. је незавршени грађански
рат, започео 1941. Можда и раније. Истраживања показују
стравичне размјере злочина над српским цивилима на овом
подручју још у Првом свјетском рату. И у Првој и у Другој
Југославији, за које се сматрало да настају као државе
помирења, дакле и 1918. и 1945, српски народ је платио
прескупу цијену одрицања од сјећања на те жртве. И зато су се
покољи понављали, а сваки сљедећи био је само крвавији. На
крају Другог свјетског рата, Земаљска комисија за утврђивање
злочина окупатора и њихових помагача свела је стравичан
биланс страдања српског народа у области Сребренице:
2.262 жртве, од чега је 1.186 било жена, дјеце и стараца. А
половина њих била је убијена ножем и маљем. И ма колико да
су та сјећања после 1945. у име тзв. братства и јединства била
потискивана, она су морала бити препричавана у четири зида.
Управо у страху да не буду поново жртве истих злочинаца, не
само усташких сатника, него и својих комшија, римокатолика
и муслимана, Срби су се у Босни и Херцеговини дигли на
оружје 1992. Док се та одбрана у Подрињу није консолидовала,
поновљени су покољи над Србима у Кравици, Залазју,
Скеланима и другим селима, онамо гдје су почињени и у Другом
свјетском рату. Бојим се да су и догађаји из деведесетих година
митологизовани и једнострано посматрани, а на крају вијека
народ жртве је вољом моћника проглашен за народ џелата.

ЛИЧНА КАРТА
Немања Девић рођен је 1989. у Смедеревској Паланци.
Основне и мастер студије историје завршио је на Филозофском
факултету у Београду. Тренутно је докторанд на истом
факултету. До сада је објавио више научних радова, међу којима
се издвајају монографије Истина под кључем, Доња Јасеница
у Другом светском рату и Жртве у Зајечарском округу после 12.
септембра 1944. (у коауторству са С. Цветковићем). Његова прва
књига, коју је објавио као матурант гимназије, садржала је и
јединствен попис свих жртава рата у једној локалној средини
у Србији и за њу је 2009. године добио Награду Драгиша
Кашиковић. Kао истраживач, радио је на попису жртава Другог
свјетског рата у Србији, ангажован на пројектима Музеја жртава
геноцида и Комисије за тајне гробнице при Министарству
правде РС. На ТВ Храм уређује емисију Српска историјска
читанка.

ка, да и сами учествујемо у
његовој сјечи да би послије
дијелили обећане златнике.
Или ћемо попут оних плавих аватара викнути: „This is
our land”, и јурнути у огањ.
Сагорети са нашим змајевима, и сами постајући ватра.
Срећан крај тог филма, који
неодољиво подсјећа на нашу
судбину, приказује да ће неки, нови, ипак остати да живе испод свог дрвета предака.
Биће своји на своме. Слични
једни другима, са мало тога
што би се могло изразити материјалним богатством. А уз
њих ће, до последњег, остати два њихова вјерна друга –
вјера и нада.
zz
Према искуству са факулте-

ВАСКРС У ПРЕБИЛОВЦИМА
zz
Својевремено сте рекли да су Пребиловци уз Косово и Мето-

хију, судбински утицали на Вашу личност. Има ли васкресења у Пребиловцима?
– Света Гора, Косово и Метохија и Пребиловци – то су била
три мјеста на којима сам се и сам преобразио и, чини ми се, и
препородио. И, симболично, али непланирано, проводио сам
дане око Васкрса у сва три мјеста. Мислим да, послије свега
преживљеног, Васкрс на мало којем другом мјесту на свијету
можете доживјети на начин на који то можете у Пребиловцима,
и осјетити и голим оком видјети. То херцеговачко село
доживјело је дословно распеће, два пута у 20. вијеку. И онда,
изнова и изнова, васкрсење. То је био и мој утисак кад сам први
пут дошао у Пребиловце: прво, тјескоба у грудима и кнедла у
грлу, гледајући оне попаљене и опустјеле камене куће, храм
сравњен са земљом, оскрнављено гробље... А потом, сјећам се,
груди би просто да пукну, да запјевам из свег гласа, из неког
пркоса ваљда, да чују сва она околна брда да још постојимо и да
још пјевамо. Ваљда се тамо у човјека уселе духови истих оних
мученика, који су се, пошто су им чеда побацана у јаму, поново
женили под старе дане и својој новорођенчади давали имена
своје мртве дјечице.

та, како студенти који долазе из ЦГ или РС доживљавају Србију, шта за њих значи да им је Србија матица?
– Универзитети у Србији,
понајприје ту мислим на Београдски универзитет, представљају ресурс који у нашем
времену није довољно искоришћен. Сјетимо се, с друге
стране, „српског перикловског доба”, када су универзитети и учена друштва били
упоришна тачка за ширење
„меког утицаја”Србије у региону. Ту се ствара нова генерација елите која ће тек показати у којој је мјери спремна
да се носи са изазовима свог
доба. Многи млади људи који
долазе на школовање и усавршавање у српску престоницу
посједују капацитет да буду
неки нови лидери, а држава
Србија би могла да улагањем
у те људе уједно ојача и своје
позиције на Балкану. Зато је
студирање наших сународника из земаља бивше Југославије, и то у истом статусу као
што је случај са домаћим студентима и улагање у њих, и
стратешки важно за нашу земљу. И у томе ми нисмо ни једини, ни јединствени. То чине
и наши сусједи, а „отворене
универзитете”за оне који су у
потрази за знањем, ма одакле
да долазе, имамо и у државама Европске уније. Нажалост,
иако су живјели у једној држави, Срби се током читавог
20. вијека нису упознали. Ја
сам током студија имао срећу
да упознам многе добре људе, који су у Београд дошли

из Републике Српске или Црне Горе. То су људи који, када
Србија игра утакмице против
БиХ, односно против Црне Горе, листом навијају за Србију.
Који, као и ми, воле Новака.
То су људи који, подједнако
као и ми у Београду, Нишу
или Новом Саду, а некада и
горљивије од нас, славе наше колективне успјехе. Који
једнако као и ми, с поносом,
пјевају химну Србије. Све то
су научили и чинили још док
су живјели у својим мјестима:
у Боки, у Пиви, уз Дрину, у
Крајини... За оне из Црне Горе Србија је и једино мјесто
гдје могу да говоре слободно
српски. Да се радују заједно
са нама, и да су тужни онда
када смо и ми тужни. Србија
је за те људе Отаџбина. И то
нису никакви Босанци, Црногорци, нити имагинарни људи из „региона”, то су Срби
једнако као и ми. И важно је
да то коначно схватимо и заувијек одагнамо те регионалне антагонизме.
zz
Какав би требао да буде
однос матице према сународницима у региону?
– Јасно је да се Србија налази под не малим притисцима споља како да дефинише
своју спољну и унутрашњу
политику. За домаћу, либералну елиту, такође постоји
бојазан од непостојећег „великосрпског шовинизма”,
исто као што је то био случај
и за вријеме владавине КПЈ,
односно СКЈ. Главни циљ такве континуиране политике
је да се од српске створи србијанско, а српском народу
нипошто не дозволи интеграција и, не дај Боже, стварање
јединствене државе. Без обзира на све, брига о Србима
ван Србије мора да постане
приоритет матице. Они чине популацију од близу два
милиона људи. Током цијелог 20. вијека драматично је
опадао и број њихових националних установа и њих самих. У Другом свјетском рату
и у ратовима деведесетих година они су једноставно истријебљени из неких својих
историјских области. Њихов
положај у новим државама и
данас је далеко испод сваког

европског стандарда. У Црној
Гори, гдје по званичној статистици чине трећину популације, напада се њихова црква, језик и писмо, у Македонији и Хрватској не могу
се слободно назвати ни својим националним именом, у
Албанији им је законом забрањено да носе своје српско име и презиме. Али, узрок ових проблема не треба
тражити само у притисцима
споља – они имају своје дугорочне циљеве и досљедно
воде политику у том правцу.
Знамо ли ми шта је наше Начертаније за 2017. годину?
Који су нам циљеви, а која
стратегија? Кад Србија поново постане Слободија, кад
Београд престане да буде југословенска и постане српска
престоница, онда ће поново,
као некада, том свјетлошћу
моћи да обасја и своје сународнике у окружењу.
zz
И ако све племенито у свијету пропадне, хоће ли то
бити успјех историје или
њен план?
– Стара је ријеч: спаса нам
нема, али пропасти нећемо.
Наша кућа јесте саграђена на
друму, наша историја заиста
представља кретање „између
клања и орања”. Али, ми смо
на овом простору вођени оном
пословицом: бити кадар стићи
и утећи и на страшном мјесту постојати. Посебно је за
нас важно ово посљедње: и на
страшном мјесту... постојати!
Ми смо народ Тесле, Пупина,
владике Николаја. Али у исто вријеме, ми смо потомци
Лазаревих витезова, сељачког
племства Црног Ђорђа и витезова у опанцима који су пјешице прешли Албанију, и од
војске живих костура поново
постали незадржива пјешадија у пробоју Солунског фронта. Такви људи, како је говорио
један ђенерал, не признају капитулацију, јер таква ријеч не
постоји у српском рјечнику. А
ми, у другачијим биткама данашњице, ипак имамо оне руке које су имали они, онај благ
осмјех и оне очи које памте вијекове, које су имали они. Ако
у то не вјерујете, погледајте у
пожутјеле фотографије својих прадједова. ТРИФКО ЋОРОВИЋ
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БРАНИСЛАВ ШУШНИЦА, ПРЕДСJЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА, О ЖИВОТУ НА ОБАЛИ НАЈВЕЋЕ ЕВРОПСКЕ РИЈЕКЕ

Морамо да
користимо
потенцијал
Дунава!
»»Желимо да постанемо најзанимљивија
привредна и туристичка дестинација
у региону, урбанистички и
инфраструктурно сређена општина.

У

разговору за Српско
коло први човјек општине Бачка Паланка Бранислав Шушница истиче да је увјерен да ће ова
општина због своје важности, географског положаја и
повезаности Дунавом постати незаобилазан фактор сваког озбиљног привредника.
Шушница је најавио реконструкицију водоводних мрежа, адаптацију школа, форсирање путне привреде, као
и подизање вртића који би задржали одзлак младих брачних парова.
zz
Све општине се утркују да
доведу инвеститоре у своју средину. Која је предност
Бачке Паланке у односу на
друге?
– Бачка Паланка је, захваљујући свом географском положају, препозната као једна од кључних општина на
току Дунава. У том смислу,
желимо да постанемо најзанимљивија привредна и туристичка дестинација у региону, урбанистички и инфраструктурно сређена општина. Дестинација коју ни
један привредник не жели заобићи. То је стратешки циљ
Бачке Паланке. Зато не чекамо да инвеститори дођу
и не стојимо по страни. Ми
тражимо рјешења. Захтјеви
инвеститора рјешавају се по
хитном поступку уз поштовање законских прописа Републике Србије. Самим тим,
јавна предузећа и саму општинску управу настојимо
да учинимо ефикаснијом и
одговорнијом према грађанима као и према инвеститорима који у Бачку Паланку улажу новац и запошљавају наше суграђане.
zz
У којој мјери су у Бачкој Па-

ланци ријешени инфраструктурни проблеми и на
чему ћете највише радити у
предстојећем периоду?
– Дио стратегије Бачке
Паланке 21. вијека је урбанистички и инфраструктурно сређена општина у којој, за добру плату, раде сви
радно способни становници.
Стање није идеално, проблеми се гомилају годинама, па
се не може очекивати њихово рјешавање за кратко вријеме. Конкретно, у наредном
периоду планирамо реконструкцију водоводних мрежа, бушење нових бунара,
адаптацију школа. Свакако
ћемо наставити са отварањем вртића у нашој општини, чиме настојимо задржати
младе брачне парове у селима. Такође ћемо ставити акценат на путну привреду и
остале потребе грађана како у градским, тако и у сеоским срединама.
zz
Ваша општина је мултинационална средина. Како би
описали однос међу народима који ту живе?
– Специфичност општи-

не Бачка Паланка, као и у
осталом, већине војвођанских општина, огледа се у
заступљености различитих
националности. Поред Срба, који чине већинско становништво, у нашој општини живе и Словаци, Мађари,
Хрвати, Роми и други. Тако
је у општини Бачка Паланка, поред српског, у званичној употреби и словачки језик и писмо. Поносан сам на
чињеницу да у нашој средини мултинационалност није нарушена, да припадници различитих националности имају пуну слободу очу-

ДУНАВСКИ БАЛ НА ИВАНДАН
zz
Бачка Паланка је домаћин великог броја културних и тури-

стичких манифестација. Које бисте манифестације посебно издвојили?
– Током године у Бачкој Паланци и осталим насељима општине
организује се преко 50 културних, забавних, туристичких,
гастрономских манифестација и хуманитарних концерата.
Поносни смо на чињеницу да је велики број њих међународног
карактера. Тако је наша општина домаћин ТИД-ове регате (од
Њемачке до Црног мора), затим Фестивала еколошког позоришта
за дјецу и младе, Фестивала изворних словачких пјесама у
Пивницама. Као једна од општина на току Дунава организујемо
Дан Дунава, а у јулу мјесецу и Дунавки бал, када уједно
обиљежавамо и храмовну славу Ивандан. Ово су само неке
манифестације које окупљају велики број гостију и које увијек
изнова доказују да су Бачкопаланчани добри и гостољубиви
домаћини.

вања своје традиције, обичаја и културе. Општина Бачка
Паланка ће и убудуће чинити
све што је потребно да сачува своју разноликост и међусобно поштовање.
zz
Kоје сте проблеме уочили
као најприоритетније? Шта
могу грађани Бачке Паланке да очекују у наредном
периоду?
– Незапосленост је, и поред свих нових радних мјеста, недаћа која највише тишти грађане Бачке Паланке.
Општинске буџете пуне фабрике које добро раде и запослени грађани примају плате. На власти је да паметно
и одговорно улаже новац у
пројекте који побољшавају
квалитет живота и обезбјеђују нова радна мјеста. Наш
главни задатак јесте да упростимо процедуре и убрзамо
отварање нових радних мјеста, а самим тим остварујемо
достојанствен живот становника Бачке Паланке.
zz
Један број наших људи из
бивших југословенских република пронашао је у Бачкој Паланци свој нови дом.
У којој мјери су они утицали
на развој општине и да ли
су сачували своје коријене?
– Ријечи којима бих описао

суживот становништва наше
општине су: повјерење, солидарност, подршка и разумијевање. То је неопходно да би
ова средина опстала и развијала се. Из којих год бивших република да су досељени, људи
су сачували своје корјене, донијели нам богатство својих
обичаја, а уједно су интегрисани у ову војвођанску средину, гдје су пронашли свој
нови дом.
zz
У којој мјери је у Бачкој
Паланци спроведен програм регионалног стамбеног збрињавања за избјегла лица?
– Избјеглице смо прихватили као наше комшије којима треба помоћи. Тако је у
2016. години, у оквиру регионалног стамбеног програма
на територији општине Бачка
Паланка, додијељено 14 кућа.
У оквиру поменутог пројекта
сваки корисник добија и мали
грант у вриједности од 1.500
еура у грађевинском материјалу, намјештају и бијелој техници. Потписани су и уговори
између Општине и корисника
о додјели 15 пакета грађевинског материјала од по 9.000
еура. У 2017. години у оквиру
овог програма гради се и зграда са 16 стамбених јединица.

zz
Са којим сте градовима у

братским односима и да ли
осим културне сарадње постоји и привредна?
– Општина Бачка Паланка остварује вишеструку сарадњу како са општинама у
нашој земљи, тако и са градовима ван територије Србије. Прије свега, активно сарађујемо са општинама Јужног
бачког округа, са којима заједно успјешно реализујемо
привредне и културне манифестације. Истакао бих закључене протоколе о сарадњи са опшинама Зубин Поток, Дрвар као и Споразум о
прекограничној сарадњи са
градом Илоком у Хрватској.
Захваљујући традиционалној
повезаности са Републиком
Словачком, општина Бачка
Паланка се побратимила са
градом Повашка Бистрица,
а надамо се ускоро и са мјестом Липтовски Микулаш.
Остварујемо одличну дугогодишњу привредну и културну сарадњу са мјестом Жалец
у Словенији и Баја у Мађарској. Добри односи са другим самоуправама су свакако у интересу даљег развоја
наше општине а самим тим и
бољег живота грађана.
Т.ЋОРОВИЋ

ПАМТИ СЕ 1965. ГОДИНА КАДА ЈЕ ДУНАВ ПРИЈЕТИО ДА ПРОБИЈЕ И ТРЕЋИ НАСИП

Поплаву одбранило 250.000 људи

Насељавање територије бачкопаланачког среза почело је већ крајем 1945. године, и то током
новембра и децембра, али је већина колониста
дошла у јануару 1946. године. На подручје среза
Бачка Паланка, доселиле су се 2594 породице са
15747 житеља.
Лета 1965. године поплава је напала Бачку Паланку. Високе воде Дунава 106 дана су угрожавале
бачку равницу. Насипи су пробијену на више места код Богојева, Бачког Новог Села, Бегеча... Дунав је пробио два насипа код Бачке Паланке, али
је заустављен на трећем. Фронт дуг 160 километара бранило је око 250.000 људи од Бездана до Новог Сада. Те године између северне обале језера
Тиквара и града изграђен је моћан насип. На десној страни бетон бране стоји бронзана плоча са
текстом : “Велика је твоја снага Дунаве то си нам
показао 1965. године али још је већа снага људске солидарности која те је укротила.”

19 маја 1974. године председник СФРЈ Јосип Броз
Тито, поздрављен од грађана Војводине и Славоније, пресецањем врпце пустио је у саобраћај мост
на Дунаву између Бачке Паланке и Илока(дужине 725 метара) - назван “25. мај”. Током бомбардовања 1999. године мост је у два наврата гађан
и оштећен 4 и 19 априла, тек 30 априла 2002. године поново је пуштен у саобраћај.
13 јануара 2002. године на “Калош” чарди скуван
је највећи рибљи котлић (Гинисов), уз 150 килограма зачина, 350 кг лука, 300 литара парадајза
и соли крчкало се преко 1700 кг рибе. Пречник
котлића био је 2,4 метра, дубина 1,5м, и у њега
стаје 4000 литара воде. На -10 °C рибљи паприкаш је пробало чак 12.000 гостију,а још толико их
је остало гладно.
Архимандрит Тадеј, витовнички старац, упокојио
се у Господу 13. априла 2003. године у Бачкој Паланци, где је живео последњих година свог живота
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ПЕРИЦА ВИДЕКАЊИЋ, ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ КУЛА, КАЖЕ ДА ЈЕ МИЛИЈАРДА ДИНАРА ПРЕДВИЂЕНА ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ

Пред нама је година великих
инфраструктурних пројеката!

Б

уџет за наредну годину је реалан, развојни и
инвестициони, а за капиталне пројекте из општинског буџета је намијењено
више од милијарду динара
– каже у разговору за Српско коло Перица Видекањић,
који истиче да ће Општина
Кула наставити са социјалним давањима из општинског буџета.
zz
Шта могу грађани Куле да
очекују у наредном периоду?
– Општина Кула је почела да рјешава велике и вишедеценијске инфраструктурне
проблеме. Ова година ће, по
свему судећи, бити година
великих инфраструктурних
пројеката. Ускоро почињу радови на изградњи Потисног
вода Црвенка–Кула, који ће
ријешити вишедеценијски
проблем загађења канала у
Кули. Поред тога, ове године
почиње изградња новог Дома здравља Кула. У оквиру
Програма подршке унапређења локалне и регионалне
инфраструктуре Градимо заједно, потписан је Уговор са
ресорним министарством о
изградњи здравственог објекта специјалистичких служби
са пасарелом Дома здравља.
Општина Кула је за ове потребе обезбиједила око 75
милиона динара, а из буџета Министарства привреде
Републике Србије је обезбијеђено 54 милиона динара.
Сопственим финансијским
средствима уз помоћ Републике и Покрајине наставиће се са улагањем у инфраструктуру како би се побољшао живот грађана.
zz
Све општине се утркују да
доведу инвеститоре у своју средину. Која је предност
Куле у односу на друге?
– Свакако је најзначајније да се привуку инвеститори и отворе нове фабрике да
би се запослио што већи број
грађана. Кула има једну од
најатрактивнијих локација
за инвеститоре, не само због
добре географске локације,
већ и због чињенице да је индустријска зона у Кули међу најбоље инфраструктурно
опремљеним у Србији. Општинско руководство са запосленима у локалној самоу-

УЛАГАЊЕ У СПОРТСКЕ САДРЖАЈЕ
Испунили смо још једно од предизборних обећања које смо дали
грађанима. Након више од три деценије Кула је добила потпуно саниран простор за рукомет, одбојку, кошарку и мали фудбал.
Санацијом објекта спортске хале у оквиру основне школе Петефи бригада, омогућени су квалитетни услови не само за ученике
ове школе, већ и за спортисте и рекреативце који већ дуго чекају да се овај проблем ријеши – каже Видекањић.
Према ријечима Видекањића санација спортско-школске хале
је један у низу инфраструктурних пројеката које се финансирају
из општинског буџета.
– Санирана спортска хала има око 400 сједишта, а у оквиру радова
је постављена нова спортска подлога. Такође, урађена је замјена и
монтажа термоизолационих панела на крову и зидовима, као и реконструкција расвјете – изјавио је предсједник општине Кула.

прави улаже максималне напоре да створи што боље повољно пословно окружење.
Успјешно спроведен поступак продаје парцеле унутар
радне зоне од 1,8 ха локалном предузећу, уз увјеравања инвеститора да ће почетком 2017. године отпочети
изградњу производно логистичко дистрибутивног центра, доказ су да је општина
коначно добила потврду својих активности на промоцији радне зоне. Спремност општине да изађе у сусрет захтјевима инвеститора, као и
ефективност и професионалност запослених који раде на
пословима комуникације са
инвеститорима, само су неке од чињеница које су више
пута похваљене како од стране виших надлежних институција тако и од представника инвеститора који су посјетили општину Кула и који су
заинтересовани за улагање у
радну зону.
zz
Које бисте манифестације
посебно издвојили?
– Општина Кула организује бројне манифестације.
Општина Кула је препознатљива по фестивалу аматерских позоришта Србије. Овај
фестивал се више од пола вијека одржава у кулском позоришту и окупља велики број
посјетилаца. Такође, и спортска манифестација Трка пријатељства из године у годину окупља све већи број учесника из Србије и региона и
доприноси препознатљивости Куле и ширим оквирима.
Јединствено стваралаштво
мултинационалне културе
најбоље се види у институци-

јама, удружењима грађана и
националних заједница које
своје културно насљеђе његују у традиционалним манифестацијама. То су музичка
манифестација Дани Исидора Бајића, Драмски меморијал Петар Ризнич-Ђађа, али и
многе друге манифестације.
Општина Кула остварује изузетне резултате у области
аматеризма.
zz
Један број наших људи из
бивших југословенских република пронашао је у Кули
свој нови дом. У којој мјери су они утицали на развој
општине и да ли су сачували своје коријене?
– Преко 8.000 избјеглица
је било пријављено на територији општине Кула, а преко 3.000 трајно се опредијелило да живи у овој средини.
Свакако да су се интегрисали у друштво и да доприносе развоју локалне заједнице.
zz
У којој мјери је у Кули спроведен програм регионалног
стамбеног збрињавања за
избјегла лица?
– Оштина Кула у континуитету помаже избјеглим
лицима, а тренутно у оквиру
регионалног стамбеног програма реализује два пројекта.
Један пројекат подразумијева додјелу пакета грађевинског материјала и 15 породица ће у наредном периоду добити помоћ у виду грађевиснког материјала за адаптацију објеката у којима живе.
Други пројекат подразумијева помоћ у виду куповине
сеоских кућа са окућницом
и по том пројекту 14 породица ће добити сеоске куће.
Т.ЋОРОВИЋ

Ријечни канали прокопани још у 18. вијеку
Званичне податке о Кули срећемо у биљешкама о посједу Ференца Вешелењија из
1652. године, као и из пројекта грофа Штаренберга од 29. августа 1699. године у којем се говори о граници према Турцима на
којој је била посада од 100 војника. По свему судећи, Кула или ближа околина је била
насељена много вијекова прије првих нађених записа о постојању овог мјеста. Велика пустошења у овим крајевима и измијењена структура становништва су допринијели да трагови ранијих насеља нестану.
По народном предању, у вријеме Турака, негдје на територији данашње Куле, постојала
је једна кула са турском посадом (мање утврђење или осматрачница), те се сматра да је
мјесто по тој кули и добило назив. О овоме
не постоје неки чвршћи докази, нити су у
том правцу вршена озбиљнија истраживања до данас. Па ипак се зна да је у наредним

вијековима ова територија често мијењала
господаре да би се тек послије Првог свјетског рата припојила матици Србији. И поред
великих пустошења која су Турци вршили у
овим крајевима су из тих времена остали први писани трагови о постојању Куле. У једном
запису из 1733. године забиљежено је да је
Кула имала 251 кућу. Записи из тих времена
спомињу Кулу као: Куља, Кола, Кула, Горња
Кула, Доња Кула, што упућује на могућност
постојања и два одвојена насеља: један дио
насеља, вјероватно на падинама узвишице
Телечке, а други негдје испред ових падина.
Из 18. и 19. вијека постоје већ редовнији записи о овим крајевима. У Бачкој, па и у околини Куле, с обзиром на природне погодности првенствено се развијала земљорадња и
сточарство. Насељавање Мађара 1740. и Нијемаца 1780–1785. године имало је поред економског, и национално-политички карактер.

Баш за околину Куле, па и цијелу средњу Бачку, од огромног значаја било је ископавање
одводног канала од Куле до Врбаса 1785. године, којим су одвођене воде из мочварних
предјела из горњег атара Куле у природни
ток рјечице од Врбаса према Тиси. Овај канал је продужен до мочварног предјела код
Новог Сивца 1786. године. Већ у периоду
1793–1797. године овај канал је продужен и
повезан са Дунавом и Тисом те је створена
претеча данашњег Великог бачког канала.
Творац овог канала је био инжењер Јожеф
Киш, који је у остварењу овог великог подухвата наилазио на много неразумијевања и
велике тешкоће. У насељу Кула живе 15.384
пунољетна становника, а просјечна старост
становништва износи 39,4 година (37,9 код
мушкараца и 40,7 код жена). У насељу има
6.602 домаћинства, а просјечан број чланова по домаћинству је 2,91.
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ДОПИСНИЦА СРПСКОГ КОЛА ИЗ ЗАГРЕБА УЧЕСНИЦА УНС-ОВЕ ШКОЛЕ ВЕБ НОВИНАРСТВА

Српски новинари из региона
на студијској пракси у Београду
СРБИ У СЛОВЕНИЈИ ИМАЈУ ЈЕДНУ РАДИО ЕМИСИЈУ
У
права за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова у сарадњи са УНС-ом организивала је студијску праксу
и обезбиједила боравак за седморо новинара српских медија и представника организацијa Срба у региону.
У посjети и на обуци у београдским редакцијама били
су: новинар портала www.
in4s.net Горан Ћетковић из
Црне Горе, новинарка и сарадница удружења Морача–
Розафа Гордана Ајковић (Хајкоја) из Албаније, сарадница
часописа Српско коло Јована
Јовановић Кулаш из Загреба
(Хрватска), студент журналистике Давид Павловић из Бањалуке (Република Српска),
новинарка на локалном радију Унивокс Тања Панић из
Словеније, сарадник Удружења Свети Јован Владимир
и портала indentitet.al Милорад Ајковић (Хајкоjа) из Скадра (Албанија) и новинарка
Српских недељних новина и
сарадница Српског културног центра из Мађарске Диана Кондић Ђурић.
Предавачи УНС-ове школе
веб новинарства Бојана Ковачевић, Бојана Барловац, Марко Недељковић и Бојан Живојиновић са полазницима праксе прошли су обуку УНС-ове
школе веб новинарства, која обухвата основе писања за
веб, администрацију сајтова,
рад на друштвеним мрежама, промоције медијских садржаја на интернету и постављања мултимедијалних садржаја на сајт.

Тања Панић каже како је медијску сцену у Словенији преузело
интернетско новинарство. Све врсте традиционалних медија имају
своје сајтове и људи се тим путем највише информишу. Нуди се
,,клик” и долази се до жељених информација. У садашњем добу
модерних технологија највише губи штампа, али медији раде и
даље квалитетно и одржавају ниво професионалности у свом
извјештвању. Ипак, што се тиче медија на српском језику, ситуација
је крајње понижавајућа, с обзиром на број Срба који живе у
Словенији. У питању је једна радијска емисија на српском језику
и новине малог тиража које углавном извјештавају о догађајима у
вези са српским културно-умјетничким друштвима. Надам се да ће
у будућности постојати интернет страница на којој ће се моћи наћи
све корисне информације у вези са Србима, а тада ће ми обука са
семинара сигурно бити и више него од користи.

»» ПРЕДАВАЧИ: Павле Златић, уредник портала Б92 и Верољуб Змијанац
Након завршене обуке у
УНС-у, полазници су били на
пракси у Вечерњим новостима, Политици, РТС-у, Франкуфуртским вестима.
У посјети Управи за сарадњу с дијаспором и Србима у
региону полазнике је срдачнао примила Николина Милатовић Поповић, која је нагласила да ће сви полазници школе моћи преузети свој
бесплатан сајт под њиховим
покровитељством и да могу
рачунати на подршку Управе у медијским активности-

ФАЛСИФИКАТОРИ БЕЗ ГРИЖЕ САВЈЕСТИ
Горан Ћетковић нема ријечи хвале за медијску сцену у Црној
Гори која је, како каже, „преоптерећена вјештачким подјелама и
дилемама које поларизују и друштво и јавност”.
– Нова генерација новинара нема чиме да се похвали и од некада
часног и цијењеног заната, углавном су на сцени бескрупулозни
записивачи налога и извођачи прљавих кампања. Од заната
који је некада био умјетност записивања стварности, добили смо
фалсификаторе без гриже савјести – рекао је за УНС Ћетковић.
– Обука у Београду и предавања стручњака у области веб
новинарства били су изузетно корисни и вриједни, а увјерио
сам се и како то функционише у најбољем дневном листу на
Балкану, Политици, у чијој сам веб редакцији био гост уредника
веб издања Николе Тркље – каже Горан.

ма организацијȃ и удружења
из дијаспоре.
Новинари на обуци су
присуствовали Седмој медијској конференцији дијаспоре и
Срба у региону, која је одржана 27. децембра у Прес центру УНС-а.
Полазници УНС-ове школе веб новинарстава за Српско коло подијелили су своје утиске о стању медијске
сцене у државама из којих
долазе.
– Медијска слика у Бањалуци слична је као и у цијелој Републици Српској, веома сиромашна. Лоша финансијска ситуација и недостатак квалитетног новинарског кадра су основни проблеми новинарства у Републици Српској. Све се свело
на јефтине сензације и брзу
продају, како на телевизији,
тако и на порталима – рекао
је Давид Павловић. Он додаје да ће му обука коју је организовао УНС омогућити
бржи и квалитетнији рад на
порталима и бољу промоцију властитих текстова.
ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋ КУЛАШ

»» Љиљана Смајловић, Ивица Дачић и Нино Брајовић
СЕДМИ МЕДИЈСКИ СУСРЕТ ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ

ДАЧИЋ: Подршка сународника из
дијаспоре немјерљиво је драгоцјена
НЕЗАМЈЕЊИВИ КАНАЛ КОМУНИКАЦИЈЕ
У
Београду је 28. децембра 2016. године одржана
Седма медијска конференција дијаспоре и Срба у региону.
– Припадници дијаспоре и српског народа у региону, у актуелном политичком тренутку представљају
незамјењиви канал комуникације према страној јавности – рекао је на отварању
Конференције ППВ и министар спољних послова Ивица Дачић.
– Влада Србије је бескомпромисна у заштити националних интереса и у том процесу је од немјерљивог значаја подршка сународника
у иностранству – поручио је
први потпрједседник Владе и
министар спољних послова.
Министар Дачић је на
Седмој медијској конференцији дијаспоре и Срба у региону као примjер за то навео кампању „nokosovonounesco”, која је вођена током покушаја Приштине да
се учлани у ту организацију.
Он је додао да заштита права
и интереса својих држављана
у иностранству и унапређење
односа дијаспоре и матице
представља не само уставну
обавезу Србије, већ је и један
од њених приоритета.
Како је рекао Дачић, ме-

Дачић је указао да је од највеће важности да сви актери у
међународној арени препознају напоре које улаже Влада
Србије за очување регионалног мира и стабилности,
поштовање европских вриједности и унапређење регионалне
сарадње. Он је истакао да припадници дијаспоре и српског
народа у региону, у актуелном политичком тренутку
представљају незамјењиви канал комуникације према страној
јавности.

дијско дјеловање српског народа изван граница Србије од
изузетне је важности у тренутку када се свијет суочава
са веома сложеном политичком и економском ситуацијом и комплексним безбједносним изазовима.
– Ово се посебно односи
на заштиту права српског народа на Косову и Метохији
– рекао је Дачић и додао је
Влада у том процесу конструктивна у дијалогу, али и
бескомпромисна у заштити
националних интереса.
Државни секретар за информисање и медије у Министарству културе и информисања Нино Брајовић подсјетио је да УНС већ седам година у сарадњи са Управом за
дијаспору и Србима у региону Министарства спољних послова реализује медијске конференције дијаспоре и Срба у

БРАЈОВИЋ: КОНКУРС ОД 1. ФЕБРУАРА
Државни секретар Брајовић казао је да ће тој области бити
посвећена пуна пажња и у новој медијској стратегији од
2017. до 2021. године, коју израђује Министарство културе и
информисања. Према његовим ријечима, 1. фебруара требало
би да се распише конкурс за пројектно суфинансирање медија
у региону, додајући да је ове године за то било опредијељено 20
милиона динара, а претходне године 18 милиона динара.
– Трудићу се да се тај тренд повећања наставља – рекао је
Брајовић.

региону, те да је у претходној
деценији развијено пројектно
суфинансирање медија Срба
из региона.
– То искуство нам је помогло да посљедњих година
уведемо сталну праксу новинара, медија из региона, у нашим националним медијима
и то је дало веома добар резултат – рекао је Брајовић.
У организацији Удружења новинара Србије, уз пројектно суфинансирање Управе за сарадњу с дијаспором
и Србима у региону Министарства спољних послова од
2014. године кроз програм
праксе новинара српских медија и представника српских
организација региона прошло је укупно 19 полазника,
док је онлајн школа веб новинарства у два циклуса (2014.
и 2016.) имала укупно 25 полазника из дијаспоре.
Седма конференција била је посвећена јачању онлајн
капацитета организација и
удружења Срба у дијаспори
и региону, њиховој улози у
информисању, очувању језика и писма, и промовисању
српске заједнице у иностранству, предностима коришћења онлајн медија, као и значају усавршавања за рад на
интернету.

Милатовић Поповић: Јачање онлајн
капацитета српских медија у региону
У

»» Јована Јовановић Кулаш, Горан Ћетковић, Милорад Ајковић, Дијана Ђурић Кондић, Давид Павловић и Тања Панић

Српско коло најбољи избор за читаоце
Гостујући на РТС-у у емисији Србија на вези Јована
Јовановић Кулаш је истакла да је тираж часописа
на српском језику који се штампају у Хрватској
скроман и углавном их финансира Република
Хрватска.
– Чињеница је да док год извор финансија
зависи од државе, ни писање о стању у Хрватској
и положају Срба не може бити у потпуности
објективно. Све је више медија, па им је самим

тим њихов утицај мањи, али упркос томе држава
и даље издашно финансира то шаренило мало
корисних или чак бескорисних неусаглашених
издања. Предност Српског кола као новина које
се баве питањем Срба из региона је у томе што
се штампају и финансирају у Републици Србији,
што им пружа могућност да читалачкој публици
пренесу истиниту и јасну слику како о дешавањима
у Хрватској, тако и региону.

оквиру панела о јачању
онлајн капацитета учествовала је Николина Милатовић Поповић из Управе
за сарадњу са дијаспором и
Србима у региону.
– У стратегији очувања
матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба
у региону, унапређење информисања путем електронских медија и интернета третира се као важан вид националног идентитета. Подршка
матичне државе најчешће се
спроводи кроз пројекте за су-

»» Николина Милатовић Поповић
финансирање мањинских заједница или организацијa дијаспоре, као што је случај са
конкурсима које расписује

ПОДШКА ИЗ МАТИЦЕ – ЈЕЗИК И ПИСМО
У првом панелу учествовао је Драган Хамовић, специјални
савјетник министра културе и информисања, који је присутнима
представио акцију Негујмо српски језик. Милада Поповић, главна
и одговорна уредница Првог програма радиja Радио-телевизије
Војводине говорила је о радијском и телевизијском програму за
Србе у региону и дијаспори, док је Јелена Петковић, новинарка
Франкфуртскиx вести, представила пројекат Учимо ћирилицу.

Министарство спољних послова (Управа за дијаспору и
Србе у региону). Један такав
пројекат Управе у сарадњи са
УНС-ом је и обука веб новинарства и пракса за новинаре из региона – рекла је Николина Милатовић Поповић.
Предавачи у Школи веб новинарства УНС-а, Павле Златић и Верољуб Змијанац говорили су о овогодишњој анализи веб присуства медија у региону са препорукама за даље унапређење њиховог дјеловања на интернету. У наставку панела говорили су Диана
Кондић Ђурић (Српске недељне новине), Саша Пешић (svisrbiuparizu.com), Жарко Николић (srbtel.mk), Ђорђе Брујић
(srpskenovinecg.com), Драган
Крошњар (Крајишки културни центар Свети Сава), Предраг Карасовић (Теслина научна фондација), Иван Зељковић
(nasbiro.com).
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

МАРКО ЂУРИЋ, ДИРЕКТОР КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА КИМ, ПОРУЧУЈЕ ДА СЕ МОРА СТАТИ НА ПУТ АДМИНИСТРАЦИЈИ У ПРИШТИНИ, КОЈА ТРИ ГОДИНЕ ВРШИ ОПСТРУКЦИЈЕ

Не можемо и нећемо чекати довијека, српско
јединство нас обавезује да формирамо ЗСО

М

арко Ђурић, први човјек Канцеларије за
Косово и Метохију наглашава да ће, упркос несугласицама присутним у последње вријеме, Срби на Космету остати јединствени и одлуке доносити у сагласности са
Владом Србије. У разговору
за Јединство истиче да уколико Приштина и међународна
заједница до Сретења не формирају ЗСО, то ће учинити политички представници Срба.
zz
Премијер Вучић је представнике Срба са КиМ позвао да ријеше све несугласице проузроковане смјеном Љубомира Марића са
мјеста министра администрације и локалне самоуправе, односно на пријеко
потребно јединство? Је ли,
послије свега, оно могуће?
– Поздрављам одлуку мањег дијела посланичке групе
Српске листе да, у складу са
ранијим одлукама српских
политичких представника на
Косову и Метохији, поново
замрзну учешће у раду привремених покрајинских институција. Срби на Косову и
Метохији били су и остаће јединствени, упркос свему што
се унутар Српске листе дешавало посљедњих дана. Надам
се да је ово био довољан наук
свима који би могли да помисле да је могуће бити политички представник српског
народа на Косову и Метохији а радити без консултација
са Владом Србије и противно
вољи српског народа у покрајини. Ситуација, у политичком
смислу, мора бити враћена на
пређашње стање, а о даљим
политичким консеквенцама
размишљаћемо након што у
првој фази анулирамо штету
насталу неодговорношћу појединаца.
zz
Народу је још увијек нејасно зашто влада нејединство у редовима српских
представника. У којој мјери албанска страна или можда међународни фактор
утиче на разбијање јединства Срба?
– Нема сумње да многи нису срећни када Срби на Косову и Метохији успијевају
да превазиђу разлике и окупе се око заједничког интереса. Срби окупљени у снажном
и јединственом политичком
фронту подсјећају промотере самопроглашеног Косова
на чињеницу да је пројекат лажне косовске државности неостварив док год постоји држава Србија и Срба на Косову и
Метохији. Јасно је да би политички подијељен и разједињен српски народ на Космету
више ишао на руку њиховим
интересима, и зато то нејединство понекад настоје да произведу разним средствима. Али,
и српски народ има свој интерес, а то је да Косово и Метохија остане у саставу Србије.
Док год је тако, ниједан српски
политичар на Косову и Метохији неће смјети да рачуна на
то да ће моћи да за новац или
привилегије изневјери српски
национални интерес и да прође без посљедица.
zz
На састанку са премијером,
градоначелници већински
српских општина затражили су подршку премијера за

хитно формирање Заједнице српских општина, истичући да ће, уколико то Приштина убрзо не учини, они
самостално почети са формирањем ЗСО одмах послије Сретења. Како гледате на
ту најаву?
– Још једном поручујем јасно и гласно: ако Приштина до
Сретења на формира Заједницу српских општина, формираћемо је ми. Имаће свакако
надлежности у области економског развоја, просторног
планирања, руралног развоја,
здравства, образовања, личне
и имовинске сигурности, дакле у свим оним областима
које су српском народу потребне као гаранција опстанка и просперитета на Косову
и Метохији. Срби на Косову
и Метохији чекају читаве три
године да Приштина почне да
спроводи договор који је од
кључног значаја за наш народ.
Наравно да не можемо чекати
довијека. Три године минирања и неумјесних изговора је за
нама, и српски народ ће, уколико се самостално упусти у
формирање ЗСО, између осталог, стати у одбрану смисла
бриселског дијалога, јер какав
је то дијалог у којем се ријеч
и преузете обавезе не поштују. Жеља Приштине да у Бриселу добије нешто а да не да
ништа свједочи о неодговорности, недозрелости и некредибилности тамошњих политичких актера. Наравно да се
тако не можемо договарати.
Притом је врхунски цинизам
то што ових дана из Приштине Србима стижу пријетеће
поруке и подсјећања на такозване „балван револуцијеˮ. А
ја им одговарам да се балвани и барикаде не постављају
тамо гдје има капацитета за
институционално рјешавање
проблема. Срби управо желе
да у ЗСО имају ваљан институционални оквир за уређење
свог живота на Косову и Метохији, а Приштина је та која
им то право оспорава.
zz
Албански политичари посљедњих дана готово се
утркују у најавама да ће
срушити потпорни зид надомак моста на Ибру уколико то не учине представници Срба. Колико ове најаве
могу допринијети дестабилизацији на КиМ, јер градоначелник Сјеверне Косовске Митровице истиче да је
потпорни зид дио договора око моста на Ибру и да
је он у надлежности локалне самоуправе. Шта мислите о томе?
– Као и када је ријеч о фор-

СПОРАЗУМ О ПРАВОСУЂУ
zz
Покрајинске институције донијеле су недавно два кључна и веома

неповољна закона када су у питању колективна права српског народа Закон о Трепчи и стратешким инвестицијама који су и били
повод да Срби замрзну учешће у тим институцијама. Колико је реално очекивати потенцијално ревидирање ових закона?
– Ти закони усвојени су без консултације са српским политичким
представницима, иако се непосредно дотичу суштинских интереса
српског народа. Они не могу бити спроведени без сагласности
српског народа. Иако непрестано Приштини упућујемо поруке да
се политика на Косову и Метохији, не може водити без учешћа
нашег народа, Приштина упорно искључује Србе из процеса
одлучивања о важним темама. Та политичка ароганција вјероватно
проистиче из погрешне процјене сопствјене снаге и прекомјерног
националног самољубља Албанаца. Међутим, одржива политика
се не може градити на самообмани, и зато очекујем да, након
низа неуспјелих политичких блефова Приштине и покушаја да
се разбије српско национално и политичко јединство на Косову и
Метохији, уђемо у рационалније политичке воде.

мирању ЗСО, овдје имамо још
један покушај да се примјени
бриселских договора приступа
селективно. Администрација
у Приштини би да примијени ствари које су њој погодне
за политичку експлоатацију,
а неке друге ствари одбија да
прихвати, иако су договорене уз посредовање ЕУ. Реконструкција и нивелација улице
Краља Петра у Косовској Митровици договорена је у Бриселу. Када смо преговарали о
формирању ЗСО, инсистирали смо на томе да просторно
планирање и локална инфраструктура недвосмислено буду у надлежности српских самоуправа управо да се не би
дешавале овакве ствари. Договорено рјешење омогућује
слободу кретања али и задовољава неке наше безбједносне бриге. Сада се чак и парламент у Приштини бави једним потпорним зидом, то јест
комуналним питањима, као да
је Косово и Метохија у Скандинавији, и да је једина брига
његових житеља архитектонско рјешење за реконструкцију неке улице. Поставља се

О СТАЊУ ПРАВОСУЂА
zz
Почетком јануара месјеца требало би да заживи Споразум о пра-

восуђу. Шта се може очекивати од овог споразума и да ли ће Србима на Косову и Метохији правда напокон бити доступнија?
– Успјели смо да испреговарамо такву мрежу превосудних
институција и заступљеност Срба у њима који ће гарантовати
бољу владавину права и једнакост пред законом за наше
грађане. Изборили смо се и за то да буду признате пресуде
наших судова донијете од 1999. године. Срби ће на Косову
и Метохији, ако овај споразум заживи, имати искусне и
компетентне судије и тужиоце који неће пред законом
дискриминисати своје сународнике. Нажалост, не нашом
кривицом, нашли смо се у ситуацији да наши сународници неко
вријеме живе у правном вакуму и атмосфери правног насиља,
тамо гдје је постојао један од најстаријих и најсложенијих
законодавних система у средњовјековној Европи.

питање са каквом намјером
Приштина жели да спријечи
спровођење онога што је договорено. Ја у томе не видим
никакву добру намјеру.
zz
Докле се стигло са споразумом о регистарским таблицама, будући да покрајинске власти не дозвољавају
продужетак таблица са регистарским ознакама „КС”,
које углавном користе Срби
јужно од Ибра а које су статусно неутралне?
– Приштина није предузела потребне административне
кораке како би примјена овог
сегмента договора о слободи
кретања била могућа. Штавише, Едита Тахири је у Бриселу отворено саопштила, без
икаквог образложења и извињења, да Приштина касни са
доношењем потребних прописа. Дакле, примјена касни
због неефикасности и лежерности Приштине.
zz
Србија је уступила на коришћење Косову позивни број
+383, док је истовремено
Телеком Србије добио лиценцу за пословање на Косову и Метохији. Када се може очекивати потпуна реализација договореног, односно да све средине са
српском већином у покрајини буду покривене сигналом Телекома?
– Питање је дана када ће
се сигнал Мобилне телефоније Србије (МТС) поново чути од Хоргоша, на сјеверу земље, до Драгаша, на југу Косова и Метохије, и када ће српска дјеца и на Брезовици и у
Поморављу имати телефонски сигнал и брзи Интернет
као и њихови вршњаци широм Србије. Потребно је неко
вријеме да се створе техничке
претпоставке да сигнал МТС-а

профункционише и у срединама у којима га до сада није
било, али говоримо о данима
а не седмицама.
zz
Напади на повратнике и
њихову имовину у повратничким срединама у Метохији готово не престају. Истовремено, ни послије шеснаест година нема значајнијег повратка расељених
Срба и неалбанаца..?
– И то је још једна потврда
дволичне политике Приштине, која пред међународном
заједницом фингира постојање мултиетничког друштва
на Косову и Метохији, а заправо чини све да таквог друштва
не буде. Мени и Влади Србије
стало је до тога да у нашој јужној покрајини заживи истинско демократско уређење са
свиме што из тога проистиче, а у овом конкретном случају се степен демократичности тог друштва огледа управо
у односу Албанаца и њихове
политичке елите према српском народу.
zz
Како бисте оцијенили понашање међународне заједнице и њихов приступ према проблемима српског народа на Космету, будући да
је устаљено правило међу
Србима у Покрајини да се
представници међународних мисија углавном сврставају на страну Албанаца.
Верујете ли у могући реалнији приступ МЗ?
– Немојмо мијешати однос
неких држава према лажној
косовској државности са билансом рада међународне заједнице на терену. Не бисмо
били поштени уколико бисмо
међународне мисије оптужили за антисрпско дјеловање.
Унмик, Еулекс, Оебс, Кфор и
други међународни чиниоци
на КиМ су, осим Републике
Србије, важан гарант безбједности и остваривања права нашег народа на Косову и Метохији. Без њиховог ангажовања,
живот Срба на Косову и Метохији би био или немогућ или
много тежи него данас. Не затварамо очи пред чињеницом
да, када је ријеч о нашој јужној
покрајини, са многим међународним чиниоцима имамо
потпуно супротстављене интересе, али вјерујем да дијелимо искрену жељу да на Косову
и Метохији постоји безбједно
окружење и буду поштована
људска права.
zz
Нажалост, Срби и даље немају слободу кретања, слободу говора, право на рад...

Да ли ће, како вријеме одмиче, ти проблеми постајати већи или видите могућност њиховог рјешавања?
– Србија је 1999. године изгубила већину полуга власти
на Косову и Метохији. Одговорност за све што се од тада дешава у нашој јужној покрајини сносе они који су у
том периоду владали тим дијелом наше територије. Одговор на ваше питање мора да
да међународна заједница и
албански народ који је и у демографском и у политичком
смислу већина на Косову и
Метохији. Уколико постоји заједничка воља да наш регион
буде просперитетан и безбједан, а надам се да постоји, питање остваривања права Срба
на Косову и Метохији престаће да буде конфликтна тема и
постаће питање демократских
стандарда.
zz
Колико су ванредни парламентарни али и локални избори реалност на Косову и
Метохији, јер се без учешћа
Срба у покрајинским институцијама не могу донијети закони које они сматрају
значајним?
– Да ли ће избора за привремене институције самоуправе бити, зависи од динамике односа и калкулација
унутар албанског политичког корпуса. Срби на Косову и Метохији не могу имати користи од избора, јер нема албанске странке која неће у предизборној кампањи
појачати антисрпску реторику. Проблеми српског народа
на Косову и Метохији не могу бити ријешени промјеном
партијске композиције владе
у Приштини, већ промјеном
односа Албанаца према питању права Срба и њихове политичке улоге у нашој јужној
покрајини. Са Србима на Косову и Метохији и њиховим
представницима мора се договарати као са кључним политичким чиниоцима. Не можете политички обесправити
Србе, смјењивати њихове министре, доносити законе на
штету српског народа, а онда
оптуживати исте те Србе за
неконструктивност или блокирање политичког система.
Дакле, рјешење је једноставно: признајте да су Срби важан
политички чинилац на Косову
и Метохији и признајте легитимитет њихових захтјева. Од
тога ће корист имати и Срби
и Албанци.
РАДА КОМАЗЕЦ/ЈЕДИНСТВО
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МОГУ ЛИ СРБИ ДА ДОБИЈУ ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ НА СРЕДЊЕМ КОСОВУ?

ВЛАДИКА ТЕОДОСИЈЕ СЛУЖИО НА ХРАМОВНОЈ СЛАВИ СВЕТОГ НИКОЛЕ У ПРИШТИНИ

Прилужје заслужило статус општине Славски колач је нада у повратак
С

Н

акон посљедњих локалних
избора на Косову и Метохији Срби су добили градоначелнике и формирали локалну власт у десет општина. На
тај начин дошли су у ситуацију да у складу са околностима
уређују свој живот и да се боре за опстанак и будућност на
Косову и Метохији.
Међутим, постоје српске
средине које административно припадају локалним заједницама са већинским албанским становништвом, мада испуњавају све услове да
добију статус општине. Једна од таквих средина су српска села на средњем Косову,
на обалама ушћа Лаба у Ситницу. Највеће српско мјесто у
овој средини је Прилужје. Поред њега, ту су и Племетина,
Бабин Мост, Граце и Црквена Водица.
Прилужје и Граце припадају општини Вучитрн и Косовскомитровичком округу, а
Племетина, Бабин Мост и Црквена Водица општини Обилић и Косовском округу. Ова
средина је и раније, а нарочито послије 1999. године, чинила јединствен српски простор.
Мјештани овога краја су у
највећем проценту били запослени у електропривредним
капацитетима у Обилићу и
околини. Захваљујући статусу радника Електропривреде
Србије и очекивању повратка на радна мјеста са којих су
протјерани у љето 1999. године, хиљаду њих је са својим
породицама остало и до сада
опстало око копова и термоелектрана.
Средње Косово у коме данас живи више од 5.000 Срба,
простире се на више од 2.500
хектара плодне земље на обалама ушћа Лаба у Ситницу.
Налази се на жељезничкој
прузи Косово Поље–Београд
и магистралном путу Приштина–Косовска Митровица. Чичавица га одваја од Дренице,
обронци Копаоника од Лапске области, а Косовска равница га спаја са централним
Косовом и Шаром.
Од некадашње пољопри-

ЂУРИЋ: РЈЕШЕЊЕ ЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СРПСКИХ ОПШТИНА
На обиљежавању храмовне славе, Цркве Светог Преображења
Господњег у Прилужју, 19. августа ове године, Марко Ђурић,
директор Канцеларије за Косово и Метохију, подсјетио је да су
највиши политички представници косовских Албанаца обећали
да ће Прилужје са околним селима добити општину.
– Конкретно, Србима у Прилужју обећано је формирање српске
општине Прилужје, али, нажалост, они ријеч нису одржали –
истакао је тада Ђурић, оцијенивши да ће Заједница српских
општина бити заједнички успјех свих Срба и њихов сигуран дом
на Косову и Метохији.

вредне средине жељезничка
пруга и производња угља и
струје у Обилићу начинили
су, у другој половини двадесетог вијека, индустријским
овај крај. Жељезничка станица и земљорадничка задруга
у Прилужју били су замајац
пољопривредне производње
и неопходног пласмана производа на ширем подручју.
Некадашњи Комбинат за
експлоатацију лигнита и производњу струје, потом Електропривреда Косово, а затим
јавна ЕПС-ова предузећа са
Косова и Метохије помагали
су развој ове средине, која им
је дала највише радника и најбоље стручњаке, који су носили развој читавог краја. Дошли
су ратни сукоби 1999. године,
а међународне снаге подијелилњ су Србе на средњем Косову у двије војне зоне.
Након 1999. године почела
су улагања Републике Србије.
Средње Косово је постало комунално и инфраструктурно
уређена цјелина. Изграђена је
и рехабилитована путна мрежа, канализационе и дограђене водоводне мреже, здравствене амбуланте, дом културе, цркве и обданишта, балон
хале за спортске активности...
У шест основних школа овог краја наставу похађа
око осамсто ђака, а у Средњој техничкој школи Никола
Тесла из Обилића у Прилужју
и истуреним одјељењима економске и медицинске школе
у Племетини има око двјеста
ученика. Стотинак малишана
иде у предшколске установе. У
овом времену функционисало
је више фудбалских, стоноте-

ЖИВОТ ИЗМЕЂУ ДВИЈЕ ОПШТИНЕ И ДВА ОКРУГА
Ова историјски и природно јединствена цјелина раздвајана је
реформама локалне самоуправе, које су се дешавале у деценијама
послије Другог свјетског рата. Административна раздвојеност
овог простора, која потиче из педесетих година прошлог вијека
па до данашњих дана, по којој села средњег Косова припадају
двјема општинама и у два округа, могла је да се исправи почетком
деведесетих година прошлог вијека, приликом издвајања Обилића
и околних села из општине Приштина. Било је иницијатива за
припајање и Прилужја и Граца општини Обилић, али их локални
политичари тог времена нису подржали.
– Тадашњи политичари гледали су само личне интересе и
нису подржали иницијативу и жељу мјештана, за прикључење
Прилужја и Граца општини Обилић, чиме би био заокружен
јединствен српски простор на средњем Косову. То би било поновно
обједињавање овог простора у сваком погледу и немјерљиво пуно
би значило за времена која су дошла послије 1999. године. Срби
би у таквој општини Обилић по броју становника чинили значајан
фактор, близу половину становништва, и имали више изгледа
за одрживи останак и опстанак, и у самом градићу и у селима
око косметских термоенергетских капацитета – истиче Љубинко
Машић, грађевински инжињер из Прилужја и некадашњи
директор Дирекције за изградњу Обилића.

ниских, тениских клубова, неколико културно-умјетничких
друштава, клубови пензионера, ловачка друштва...
Изграђене су стамбене
зграде и десетине кућа за повратнике. Осамнаест генерација завршило је средње школе, многи су након тога стекли
и факултетску диплому, али
посла нема.
Да ли због запостављености ове средине или отпора
Албанаца и међународне заједнице ни у Бечким преговорима Београда и Приштине и
Ахтисаријевом плану, српска
средина, средње Косово, није
предвиђена да буде општина.
И по Бриселском споразуму
међу децентрализованим општинама на Косову и Метохији није се нашла општина
на средњем Косову са сједиштем у Прилужју.
Од тада је у Прилужју одржано више скупова и протеста
житеља средњег Косова под
слоганом: „Немојте да заборавите средње Косово!”, а једном од њих присуствовао је
и тадашњи министар за Косово и Метохију Александар
Вулин. На њима је истицано
да ће Срби на овом простору,
који је копча између централног и сјеврног Косова, тешко
опстати ако немају своју општину и локалну самоуправу.
Након посљедњих избора
на Косову и Метохији српски
представници у Скупштини и
Влади залажу се да се ово питање ријеши у интересу Срба
у овој средини. Добијана су и
обећања од политичких представника косовских Албанаца, али се албанска опозиција
противи томе у Вучитрну, гдје
се и протествовало против општине Прилужје.
Мјештани Прилужја, Племетине, Бабиног Моста, Граца
и Црквене Водице су и даље
увјерени да ће се, уз разумијевање међународне заједнице,
наставити активности да Прилужје и остала села средњег
Косова добију општину. Срби у општини Вучитрн имају
једног одборника у Скупштини општине, а у Обилићу их је
два. Они не могу значајно да се
изборе за права Срба неопходна за опстанак на овом простору. Формирањем општине Прилужје, која је постојала до 1956. године, цементирали би се темељи опстанка
Срба на овом простору који
су издржали велика искушења задњих 17 година, не продајући куће и имања. 

М.ТЕРЕНТИЋ / Д.ТЕРЕНТИЋ

вети Никола није напустио
овај храм, који је страдао у
мартовском насиљу и био спаљен, нити хришћане који су
остали да живе у Приштини.
Услови јесу тешки, али обновом овог храма показујемо да
се и у таквим условима може
служити литургија и славити
Господ. Окупљањем у њему и
литургијама сваке године обнављамо и живот у Приштини, рекао је владика Теодосије у бесједи окупљеним вјерницима на храмовној слави у
Цркви Светог Николе у Приштини.
Владика је подсјетио да
косовске институције и даље
врше насиље над овим храмом и да је његова имовина
и даље узурпирана. Косовска
агенција за борбу против корупције годинама цркви не
плаћа кирију за коришћење
њене зграде и имања. Црква
нема механизам да спријечи
ову узурпацију.
– Наша дужност није да
ћутимо, него да свима кажемо како данас поступају институције владе и овог града
према СПЦ и овом једином
храму у овом граду. Имамо
још један храм који смо започели, али не дозвољавају
ни да уђемо у њега, а камоли да га обновимо. И поред

тога, ми ћемо наставити да
чинимо добра дјела. Ако неко руши, ми ћемо обнављати
себе и своју душу, а они који
отимају туђе нека се запитају
каква ће им бити будућност и
да ли ће је имати – поручио
је владика Теодосије.
Архијерејској литургији
поводом великог православног празника Светог Николе,
поред више десетина интерно расељених којима су се
придружили и расељени Срби из Ђаковице, присуствовали су и Душан Козарев,
замјеник директора Канцеларије за КиМ, потпредсједник косовске владе Бранимир Стојановић и Владета

КОЗАРЕВ: ЉУДИ СЕ ОВДЕ ОКУПЉАЈУ ЈЕР ВЈЕРУЈУ
Душан Козарев, замјеник директора Канцеларије за КиМ, рекао
је да ће они наставити да раде на повратку расељених лица.
– Без обзира што неки поручују да Србима овдје није мјесто,
ми ћемо наставити да се боримо. Људи се овдје окупљају јер
вјерују, јер се радују звонима црквеним и желе да обнављају
овај храм. Ми заједно са њима то чинимо и помажемо. Сва
имовина која припада Српској православној цркви у наредном
периоду треба на све могуће начине да буде оснажена – рекао
је Козарев.

Костић, предсједник општине Грачанца.
– Ми смо данас донијели
колач у име свих расељених
Срба. Тај колач је нада у повратак, нада да ћемо догодине славу Свети Никола да дочекамо у својим кућама, тамо одакле смо протјерани –
рекао је Ђокица Станојевић,
предсједник Удружења расељених из Ђаковице.
Преостали Срби из Приштине кажу да се радују када виде пуну цркву и порту и
да људи треба да долазе, ако
не на сваки празник онда бар
на градску и храмовну славу.
Према подацима Епархије рашко-призренске у Приштини тренутно живи 40 Срба од укупно 40 хиљада колико их је било до 1999. године.
Расељени сваке године организовано долазе на литургију два пута годишње, увијек
о Светом Николи. Кажу нам
да је то једина прилика када
могу да обиђу своју цркву и
град у коме су се родили и
живјели до прогона.

М. ЧАНКОВИЋ

БАЊЕ, ЈЕДНО ОД ДВА СЕЛА У ОПШТИНИ СРБИЦА, ГДЈЕ И ДАНАС ЖИВЕ СРБИ

Нико не жели да продаје „ђедовину”
Н
а питомим пропланцима
који се ослањају на Мокру гору, с оне стране гдје се
пружа општина Србица, битише село Бање. Једно је од
два мјеста у овом дијелу такозваног дреничког краја у
коме живе Срби. Иако су били изложени многим невољама протеклих година, мјештани из Бања нису се иселили у великом броју, већ су
остали у својим домовима.
– У нашем селу има негдје
око 150 Срба и у Сувом Грлу,
које је од нашег села удаљено
пар километара има око 130
наших људи – казује Дарко
Ристић из Бања. Он је један
од млађих људи, који је, како
нам рече, ријешен да остане
у свом завичају. Ради у школи и један је од малобројних
у овом мјесту који има запослење. Незапосленост и немогућност да се дође до посла изражен је проблем и ов-

дје. Већина становника живи
од скромних примања на име
социјалне помоћи или такозваног минималца који добијају од Републике Србије.
У селу постоји осмогодишња школа у коју наставу од
првог до осмог разреда похађа четрдесетак ученика, док
у Сувом Грулу постоји Средња Техничка школа. За сада у
овом мјесту, које је име добило по бујном извору или како га у селу зову Бањи, нема
продаје земље. У селу постоји идеја да се оно припоји општини Зубин Поток са којом
се општина Србица граничи.
– Прво село на територији
општине Зубин Поток је село Дрен, које је од нас удаљено 11 километара, али је пут
до тог села веома лош. Када
је суво вријеме, ми користимо тај пут, али током зимског
периода он је тешко проходан – каже Ристић.

ЗАДУЖБИНА ВЛАСТЕЛИНА РОДОПА
Село Бање краси Црква
Светог Николе из 13.
вијека. Задужбина је
властелина Родопа, који
је након смрти сахрањен
у цркви. Овај храм је кроз
вијекове доживио бројна
страдања. Данас је црква
такође у прилично лошем
стању и неопходна јој је
реконструкција. На зидовима са спољне стране видне су многе
пукотине. Иначе, у историјским документима забиљежено
је да је краљ Стефан Урош својевремено даривао село Бање
манастиру Грачаница.

Пут који води до Бања из
правца Сувог Грла прилично је оштећен, а нарочито је
лош кроз само село. До мјеста Рудник, које се налази на
путу Косовска Митровица–
Исток–Пећ, води асфалтни
пут који је у солидном стању.
– Углавном, када идемо за
Косовску Митровицу, која је
удаљена око 25 километара
од Бања, користимо пут преко Рудника – каже Ристић.
А мјештани Бања најчешће у Косовску Митровицу
одлазе код љекара или да се
снабдију основним животним намирницама. До села
нема никаквог организованог јавног превоза. Уколико желе у Косовску Митровицу или неко друго мјесто,
људи се сналазе, како кажу,
како знају и умију, ако немају сопствени превоз, а већина га нема. У селу није било
улагања у развој ни раније, а
ни у послијератно вријеме.
Мјештани Бања некада су
се интензивно бавили сточарством и земљорадњом.
Данас су и једно и друго у
стагнацији. Посљедњих година било је много крађа стоке
и друге имовине у овом селу.
У селу се радују чињеници да имају обданиште и да
се број дјеце увећава. Надају се да ће их у наредним годинама бити више. У овдашњој осмогодишњој школи
Милун Јакшић рекоше нам
да им фали простор јер су
учионице мале и недостаје
спортско игралиште.  С. И.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

СЈЕВЕРНА СРПСКА КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЈЕДИНА ГРАДСКА МУЛТИЕТНИЧКА СРЕДИНА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

К

осовска Митровица је од
свог првог помињања,
прије шест и по вијекова, до данас прошла кроз разне фазе. Своју данашњу особеност стекла је 1999. године
када је ријека Ибар подијелила град на јужни – албански и
сјеверни – српски дио.
Први писмени помен села
Дмитровица срећемо у првом
турском попису становниства
из 1445. године. Тада је село
имало 13 хришћанских кућа.
Име села историчари и хроничари везују за Цркву Светог
Димитрија Солунског, која се
налазила у подножју Звечана.
У разним историјским
документима за Митровицу
раније су била везана имена:
Дмитровица, Митриx, Митровиза, Високи град Митровица,
Базар Митровица, Пазарска
Митровица, Шехер Митровица, Косовска Митровица,
Титова Митровица и сада Сјеверна Косовска Митровица.
Косовску Митровицу први пут помиње путописац Арнолг Харф 1499. године као
„Митриx”. За вријеме Отоманске империје Митровица, односно рудник Трепча,
били су на важном средњовјековном путу Дубровник–
Сарајево–Солун.

ЗАДИВЉЕНИ НУШИЋ

Прави напредак варошице поред Ибра, са 150 кућа,
настао је послије 1874. године, када је Митровица повезана жељезничком пругом са
Скопљем и Солуном. Митровица је тада постала међу најважнијим варошицама на Косову и Метохији, али и за околину Новог Пазара у привредном и трговачком погледу.
Велики српски писац Бранислав Нушић, који је темељно проучавао Косово, био је
опчињен љепотом Митровице
крајем 19. вијека, о чему свједоче његови записи о овој вароши у којој ,,свако види варош будућности”.
Након Првог балканског
рата 1912. године, Косовска
Митровица заједно са Косовом и Метохијом ослобађа

Тежња за останком
на српском Космету
»»Послије 1999. године Србија је изградила више десетина стамбених

зграда и других објеката. Никла су и четири хотела. Гради се зграда
општине, спортска хала, аутобуска станица, ватрогасна станица,
нови културни центар, зграда универзитета...

ОД КОСОВСКЕ ДО ТИТОВЕ МИТРОВИЦЕ
Географски, Митровица није у косовској котлини. Она је,
пише Драган Фртунић, изван Косова, јер се ,,косовска котлина
затвара на три километра јужно од Митровице, гдје се огранци
Чичавице и Копаоника међусобно приближавају. Пуних 90
година Митровица није мијењала име, али послије Титове смрти
врховни државни или партијски орган доноси одлуку да у свакој
републици и покрајини по један град добије његово име. На
Косову су кандидовани Приштина, Призрен, Пећ и Митровица
која упорношћу својих кадрова постаје Титова Митровица.
Деведесетих година прошлог вијека она поново враћа име
Косовска Митровица.

се од Турака и улази у састав
Краљевине Србије.
У периоду између два
свјетска рата Косовска Митровица почиње веома брзо
да се развија. Тај развој везан
је за енглеску компанију која је почела да улаже у Трепчу
1927. године. Изградњом жељезничке пруге Косовска Митровица–Краљево–Београд
1931. године град на Ибру
постаје један од најважнијих

РАКИЋ: ЕУ ИЗДВАЈА 6,7 МИЛИОНА ЕВРА
У тежњи за останком на српском Косову и Метохији, Срби су у
сјеверном дијелу града, послије 1999. године изградили више
стотина стамбених кућа и станова, а Србија је изградила такође
десетине стамбених зграда у којима су смјештени протјерани
из свих дијелова Косова и Метохије и они са неријешеним
стамбеним питањем. Први пут у историји сјеверног дијела града
Срби овдје су подигли четири хотела и друге објекате.
– У току 2016. године уложено је 4,6 милиона евра од стране
Европске уније за изградњу бројних објеката од општег
интереса. Та средства уложена су за реконструкцију Дома
здравља, за изградњу нове аутобуске станице, за нову зграду
ватрогасне станице, за нову спортску халу капацитета 600
гледалаца, од 2.000 метара м2. Такође, увелико теку радови на
реконструкцији главне Улице Краља Петра, од главног моста
до Трга Шумадија, затим Улице Владе Ћетковића, Сутјеске и
Чика Јовине. За нову зграду српске општине која је почела да
се гради уложено је 1,2 милиона евра, а у наредној 2017. години
за сјерени српски дио Косовске Митровице ЕУ издвојила је 6,7
милиона евра за изградњу Културног центра, прве јавне гараже,
Унивезитетског центра – каже градоначелник српске Косовске
Митровице Горан Ракић.

»» Студентски центар

индустријских центара Србије, а послије Другог свјетског
рата и Југославије.
Најтежи период за Косовску Митровицу настаје доласком међународне војне и цивилне мисије (Кфор и Унмик)
на Косово и Метохију половином јуна 1999. године. Тада је
град на Ибру буквално подијељен ријеком на јужни – албански и сјеверни – српски
дио града.
Након доласка међународних мировних снага у сјеверној Митровици једва је било
1.500 Срба. Све установе и институције од јуна 1999. године
функционисале су у смањеном обиму. Сједиште округа,
локалне самоуправе, фабрике, јавна предузећа, дом здравља, обданиште, штампарија,
аутобуска и жељезничка станица, већина школа, спортски објекти, градска библиотека, Радио Косовска Митровица, православни храм и православно гробље налазили су
се у јужном дијелу града. У
сјеверном дијелу града био
је једино здравствени центар,
двије основне и двије средње
школе, Окружни и Општински суд и рушевине некадашњег СУП-а, који је бомбардован 2. маја 1999. године.
У сјеверном српском ди-

»» Најновија зграда у К. Митровици

јелу Косовске Митровице налази се Приштински универзитет са привременим сједиштем у овом граду са 10.000
студената, а ту су и све српске
институције: општина, школе, здравствени центар, који
је прерастао у Клиничко-болнички центар, бројне организације и удружења које раде
по законима државе Србије.
Здравствени центар је у
априлу 2016. године прерастао у Клиничко-болнички
центар из кога љекари готово да нису одлазили. У априлу у КБЦ-у пуштен је у рад
савремени скенер за чију је
набавку Министарство здравља уложило 540.000 евра ,
а до сада је обављено више
од 600 прегледа пацијената
скенер апаратом. Отворено
је и Одјељење за онкологију
на коме се од карцинома хемотерапијом и цитостатицима лијече пацијенти из свих
српских средина.

НА СТОТИНЕ НОВИХ СТАНОВА

Сјеверна Митровица добила је ново обданиште, објекат за предшколце, зграду општине, жељезничку станицу,
народну кухињу, сигурну кућу, Међуопштински центар за
социјални рад. Градска библиотека добила је своје просторије, као и Установа за спорт,
омладину и специјализоване
услуге и Радио Косовска Митровица. Изграђен је Митровачки двор у коме се одржавају културне манифестације,
свечане академије и обиљежавају значајни датуми.
Недалеко од некадашњег
Храма Светог Димитрија, из
14. вијека, подигнут је нови,
који је мјесто окупљања православних вјерника. У протеклих 17 година изграђено је
и више стотина станова, сту-

»» Нова аутобуска станица

ЗА 18 ГОДИНА 120 СУКОБА НА МОСТУ
Од града са 47 села, од којих је у осам било Срба, и који се
простирао на 350 квадратних километара, Срби сада живе у
непуна два квадратна километра (тачније 1.750 км2 ) и у селу
Суви До. Из јужног дијела Косовске Митровице, који данас броји
50.000 Албанаца, протјерано је 4.000 Срба, 3.000 Бошњака,
6.000 Рома, 100 Горанаца, па је ово данас скоро апсолутно чисто
албанска средина.
У сјеверном српском дијелу Косовске Митровице, који је данас
једина мултиетничка градска средина на Косову и Метохији,
поред 20.000 Срба живи још и 2.000 Албанаца у три одвојена
насеља, 400 Горанаца, 400 Бошњака, 80 Турака и других.
Прије Нато интервенције 1999. године, по процјени ОЕБС-а,
општина Митровица имала је 116.500 становника, док их
је према попису из 1991. године било 104.022, од тога 78%
Албанаца, 10,2% Срба, 4,96% Бошњака, 4,63% Рома и 0,41%
Турака. У граду је живјело 84.736 становника, међу којима је
било 9.000 Срба, 10.141 осталих неалбанаца.
Од јуна 1999. године до сада на главном градском мосту на Ибру
било је равно 120 сукоба Албанаца на једној и Срба, Кфора и
полиције УН на другој страни, у насилним намјерама Албанаца
да уђу у сјеверни српски дио града.

дентских домова и факултета,
зграда Електрокосова... Приводе се крају радови на изградњи регионалног водовода. Велики инвестициони подухват свакако је реконструкција дијела Улице Краља Петра од главног градског моста
до Трга Шумадија на коме је
на Видовдан постављен Споменик кнезу Лазару, дар Владе Србије. Након реконструкције овај дио главне градске
улице биће претворен у пјешачку зону.
Град успјешних спортиста
У току је уређење кружног
тока надомак моста, спортских терена поред Ибра, реконструкција дијела улици
Колашинска и Ослобођења,
којима ће се одвијати саобраћај.
Косовска Митровица била
је организатор бројних културних и спортских манифестација. Уз подршку Канцеларије за КиМ обиљежена је

градска слава – Дан ослобођења и уручени су кључеви
више десетина нових станова.
Џез и блуз фестивал Норт
сити и Сабор културног стваралаштва Србије постали су
оно по чему се Косовска Митровица препознаје. Не треба
заборавити и значајне успјехе одбојкаша Митровице, кик
боксера, фудбалера Трепче...
Они су упркос недостатку
услова за рад показали да се
ентузијазмом и напорним радом може много постићи у
спорту.
Свакако да су за похвалу напори Привременог општинског органа на радном
ангажовању што већег броја младих кроз повремене и
привремене послове, уговоре
о делу, обављање приправничког стажа. Ипак, свјесни су да
се само отварањем нових радних мјеста може рачунати на
останак младих.
ЗОРАН ВЛАШКОВИЋ

»» Споменик кнезу Лазару
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» Отац Василије,

ДОМАЋИНИ У ОПШТИНИ ЛЕПОСАВИЋ ШАНСУ ЗА ОПСТАНАК ВИДЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

игуман манастира

Број незапослених стално расте
СПОРТСКА ХАЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
О
пштина Лепосавић налази се у најсјевернијем
дијелу Косова и Метохије, на
површини од 536 км2, и спада у ред већих општина у покрајини. Подручје је брдско
планинског карактера, а цијелом дужином протиче ријека Ибар у дужини од 37 километара.
Општина обухвата 72 села, па је и распрострањена
мрежа путева изискивала велика средства, којих никад
није било довољно.
Градоначелник Лепосавића Драган Јаблановић каже
да је отворено десетак локалних путева.
– Водили смо рачуна о
равномјерном развоју и степену развијености три урбане средине на овој територији Лепосавићу, Лешку и Сочаници и свим селима која гравитирају ка њима. Асфалтирали смо путеве у селу Остраће, Врачево, Бело
Брдо, Планићи, Горњи Крњин, Вучанска Бања, Борчане. Асфалтирано је и више
улица, уређено шеталиште,
паркинг у Немањиној улици
према аутобуској станици,
поплочани тротоари – каже
Јаблановић.
Млади у Лепосавићу су
незапослени, а на евиденцији
Тржишта рада је близу 5.000
особа, међу којима је све више оних са високим стручним образовањем.
Према подацима Унмика
из 2004. године, укупан број
становника износи 19.960,
а процјена је да на овом подручју сада има знатно више
становника, усљед интерног
расељавања из већих градова Косова и Метохије и доласка у ову општину. Томе
доприноси и већи број факултета и високих школа са
привременим сједиштем у
Лепосавићу.
Давно су затворени погони Кристала, фабрике намештаја Храст, Пролетер
из Рашке. Не функционишу
ни земљорадничке задруге,
а спрема се и реорганизација Јавног комуналног предузећа 24. новембар у овој општини. У оваквом привредном амбијенту нема изгледа за нова запошљавања, већ
могућности треба тражити у
предузетничком бизнису, малим и средњим предузећима и личној иницијативи у
области пољопривредне производње и сточарства, за шта
постоје природни ресурси.
Канцеларија за Косово и
Метохију активно се укључила у помоћ пољопривредницима на овом подручју. У више наврата дијељене су сад-

У Лепосавићу је прије
неколико година изграђена
савремена спортска
хала, па се све значајније
утакмице клубова и
из сусједних општина
одржавају управо у овој
хали. То је уједно и база за
рад двадесетак клубова
са овог подручја. Између
осталих, у Лепосавићу
ради и Факултет за спорт
и физичко васпитање,
који практичну наставу за
студенте обавља у спортској
хали, а близину Копаоника
користи за наставу скијања,
јер на стазама овог зимског
туристичког центра имају
оптималне услове за рад.

Лепосавић има добро
опремљен дом културе
у центру насеља, а са
домовима културе у Лешку
и Сочаници реализује
програм културних
активности током цијеле
године. Између осталих,
то су манифестације: Прва
хармоника Косова и Метохије,
Акорди Лешка, Први глас
Ибарске долине... Посебно се
истиче филмски фестивал
који траје пет дана, а ту је
и престижни Госпојински
сабор, који окупља
фолклорне ансамбле са
простора Косова и Метохије,
централне Србије и
иностранства.

АКЦИЈА РТС-а ЗБРИНУЛА ТРИ ПОРОДИЦЕ
Ове године направљено је више кућа за социјално угрожене
породице, младе брачне породице и вишечлане породице са
малољетном дјецом. Из средстава прикупљених од царинских
дажбина корист су имале породице из петнаестак домаћинстава
које су на овај начин дошле до нових кућа. И у акцији РТС С
Тамаром у акцији три породице трајно су ријешиле питање
становања. Екипа ове емисије, у складу са својом концепцијом,
за пет дана обновила је куће у Лепосавићу, Лешку и Сочаници.
Кућа по кућа, метар по метар нових, квалитетнијих, путева,
као и уређење објеката за све врсте услуга од здравствених до
образовних, ствара се амбијент за све више задовољнијих грађана,
а тиме и цијела општина Лепосавић добија на квалитету. Међутим,
има и области за које годинама нема рјешења, нити је на видику.
Стамбена зграда од 42 стана у центру Лепосавића, која је почела
да се гради 2000. године, није завршена. Не само да се не назире
завршетак ове вишеспратнице и стављање у функцију, већ након
шеснаест година од почетка градње зграда је урасла у коров.
Компликована је процедура окончавања овог пројекта јер је цио
случај сада пред судом због релација инвеститора и извођача
радова.

-нице шљива, малина, вишања и лијеске, а подигнути су
и нови засади овог воћа.
– Планиране су нове инвестиције у области пољопривредне производње, помоћи младим пољопривредницима у области подизања
засада јагодичастог воћа, нових малињака, али и у пластеничку производњу поврћа, за коју се у посљедње
вријеме опредјељује све већи број грађана. У немогућности да нађу други посао,
наши људи опредјељују се да
остану на свом имању и ту започну сопствени бизнис. То
је добар примјер и настави-

ДО 1957. ГОДИНЕ ПРИПАДАЛИ ЦЕНТРАЛНОЈ СРБИЈИ
Од 1981. године постављано је у више наврата, у форми приједлога
и петиција, питање такозваног увођења општине Лепосавић у
територију Косова и Метохије. У сјећањима савременика још
увијек живи податак, а постоје и документа, да је сјеверна граница
Косова и Метохије помјерана у фазама. Тако су атари села Мајдева,
Дрена, насеља Лешак, Врачева, Берберишта, Рватске, Требића,
Бара, Белућа, Поткомља, Доњег Крњина, Кајкова, Копорића,
Јелакца, Миоковића, Земаница, Остраћа, Црнатова, Доњег Исева,
Ћирковића, Гувништа и Белог Брда са Панчићевим врхом на
Копаонику припојени 1957. године тадашњој Аутономној области
Косово и Метохија. Тај „поклон” учинили су Петар Стамболић,
Јован Веселинов и Милош Минић. Овај „посао” обављен је
у периоду од 1957. до 1963. године. Све касније петиције и
покушаји овдашњег становништва преко својих органа власти
да у Скупштини Србије покрену ово питање, односно враћања
граница на период прије 1957. године, када је општина Лепосавић
припадала студеничком срезу, односно територији централне
Србије, нису узети у разматрање.

ћемо да подржавамо сеоска
домаћинства да би ојачали
наша села и створили квалитетније услове за живот у
њима – каже Зоран Тодић,
предсједник Привременог
органа општине Лепосавић.
Ове године изостала је акција Избор за најљепшу башту и двориште, како се наводи због недостатка средстава. Зорица Тимотијевић,
сарадник у Одјељењу за екологију и просторно планирање, каже да је акција имала
вишеструки значај јер је доприносила уређењу насеља и
стварала подстицајни и такмичарски карактер, али није
било средстава да се ове године одржи.
Доста је учињено на подизању квалитета здравствених услуга. У Лешку је изграђена и усељена нова амбуланта, а у Лепосавићу ради
Дом здравља, док терцијалну
здравствену заштиту грађани остварују у Здравственом
центру у Косовској Митровици. У плану је изградња и
нове амбуланте у Сочаници.
Реализује се и програм
бриге о старима кроз реализовану мрежу геронтодомаћица. Недавно је примљен
још један број особа које раде
на овом пројекту. Од реализованих инвестиција издваја
се ново обданиште у Лешку.
ВЕРИЦА ВУКОЈЕВИЋ

У МАНАСТИРУ СВЕТИХ КОЗМЕ И ДАМЈАНА У СЕЛУ ВРАЧЕВО КОД ЛЕПОСАВИЋА

Манастир старији од Косовског боја
У
заним кривудавим асфалтним путем, којим
смо кренули одвојивши се
лијево од магистралног пута Косовска Митровица–Рашка, у општини Лепосавић,
стигли смо у Врачево на Рогозни. Село је 17 километара
сјеверозападно од Лепосавића и на осам километара западно од Лешка.
Изнад села, одакле пуца
поглед на оклоне обронке и
долине Рогозне, пажњу привлачи Манастир Светих врача Козме и Дамјана. У манастирском конаку отац Василије, игуман манастира и
још један монах ужурбано
су припремали свечану трпезу за госте.
– Посљедњих година људи
долазе. Црква је пуна на јутарњој служби. Имамо и домаћина славе – говори отац
Василије.
Манастир Светих чудотовораца Козме и Дамјана
у селу Врачево подигнут је
у првој половини 14. вијека.

Први пут се помиње у сопоћанском поменику у истом
вијеку. Након Косовске битке био је потпуно уништен и
спаљен. Црква је обновљена
у другој половини 16. вијека,
али је у наредним вијековима дијелила судбину народа
овог краја. Поново је саграђена 1860. године, а 1863. године при цркви је формирана
световна школа са кухињом.
– Планирамо да завршимо
иконописање цркве до краја
наредне године. Сада је само
дијелом иконописана – вели
игуман Василије. Иначе, међу
фрескама су и оне са ликовима светитеља великомученика
канонизованих у новије вријеме, попут Светог Харитона,
који је пострадао у посљедњем
рату у Призрену.
Упркос томе, што у Врачеву и околини нема много
Срба, како каже отац Василије, за све веће празнике у цркви има много вјерника, који
долазе, не само са територије Лепосавића, већ и Рашке,

која је од манастира удаљена петнаестак километара.
– Ово је некада био крај
гдје је живјело много више Срба. Данас у Врачеву
и околним селима, Тресави, Калињу и још неколико
других, има око 60 српских
домова и то углавном старачких – каже отац Мирослав.
– Према подацима у селу
Врачево у овдашњој школи
до шездесетих година прошлог вијека било је чак 600
српске дјеце. Данас наставу
похађа само једно српско дијете и десеторо дјеце муслиманске вјероисповести – вели отац Мирослав.
Срби су се уназад неколико деценија исељавали из
ових крајева, али такође и
муслимани. Није било већих
улагања у развој овог брдско-планинског дијела Рогозне.
– Отишли људи у Лешак,
Лепосавић... Већина изван
Косова – прича бака Младена, поред стада оваца на пеС. И.
риферији села.

РИЈЕШЕН НАЈТЕЖИ СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈ У ОПШТИНИ ЛЕПОСАВИЋ

Ибрахимовићи добили нову кућу
Д
ошао је дан да породица
Ибрахимовић, Бисера и
њен син Амар, тек пунољетан
момак, добију нову кућу. Узан
асфалтни пут кроз села Борова и Белуће води према селу
Горњи Каљин, гдје живе Бисера и Амар. Цијела дионица
пута није асфалтирана, а за
потребе градње куће и пут је
на највишим узвишењима поправљен како би се несметано стигло до куће. На узвишењу пуца поглед на околину, а
у тој чистини доминира нова
бијела грађевина, новосаграђени дом за Ибрахимовиће.
На свечан начин кућу је
предао на коришћење овој
породици Драган Јаблановић, градоначелник Лепосавића.
– Решили смо најтежи социјални случај у општини Лепосавић. Ибрахимовићима
је направљена нова кућа из
Фонда за сјевер у вриједности

од 25.000 евра. Побринућемо
се да се и дио намештаја за
ову породицу набави, али најважније је да су сада у новом
објекту гдје имају све услове
за нормалан живот.
Митхат Салковић, директор за заједнице и повратак у
општини Лепосавић, казао је
да је задовољан што су успјели у намјери да створе нормалне услове за живот Бисери
и Амару, јер су намучени, без
основних услова да сами започну да граде, живјели испод
сваког достојанства. Ово је велико доброчинство и примјер
који треба и други да слиједе,
казао је Салковић, захваљујући се градоначелнику Јаблановићу и свим градитељима.
Бисера има минималну
социјалну помоћ као самохрана мајка, преживљавају
гајећи стоку, посједују стадо
од петнаестак коза и неколико крава. Ипак, нису органи-

» У овој кући су Бисера и Амир живјели до сада

зовани да млијечне производе и продају јер немају услова за производњу сира.
У селу Каљин живи још
петнаестак породица, углавном је ријеч о старачким домаћинствима.
– Љети има овдје више народа, али зими је теже – каже Бисера.
Иако није имала ни најосновније услове за живот,
овој вриједној жени не недостаје вјера, упорна је, насмијана и данас најсрећнија у животу. Овдје на свом
имању сада има дом за себе
и свог сина.
– Још мало па нека се жени, да радимо и живимо лијепо – каже Бисера, додајући
да је највећи проблем што
нема воду.
– Идем по воду километер
далеко, али шта ћу, навикла
сам тако – каже она.

» Нова кућа за Ибрахимовиће

В. ВУКОЈЕВИЋ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 19

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ХРОНИКА УГАШЕНИХ ОГЊИШТА (3)
ЗЛОЧИНИ НАД СРБИМА У ПОДРИЊУ

СЛОБОДАН
КАО СИМБОЛ
СРПСКОГ
СТРАДАЊА

У

другом наставку фељтона о злочинима над
Србима у Подрињу,
насталог из брошуре Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и
тражење несталих лица под
називом Хроника угашених
огњишта, у прошлом броју
Српског кола описан је хронолошки низ злочина у Сребреници и Братунцу након јула 1992. године.
Злочине истог стравичног
обима и карактера муслиманске снаге чиниле су и на
територијама других општина Средњег Подриња: Власенце, Милића, Зворника и
Калесије. У овом, завршном,
трећем дијелу наставка доносимо списак најкаректеристичнијих злочина у овим
општинама, као и покушај
графичког збирног, регионалног прегледа злочина над
Србима.
За карактеристике злочина муслимаснких снага у
овом простору поново се чу-

»» Слободан Стојановић
ло и недавно приликом хапшења осумњичене за убиство
Слободана Стојановића.
Животна прича Слободна
рођеног 1980. године, заробљеног у току његове потраге
за псом 27. 7. 1992. године,
приликом једног од муслиманских напада на Каменицу, када је након страховитог
мучења убијен, прича је о жртви српског народа Подриња.

ХРОНОЛОГИЈА НАПАДА И МАСОВНИХ УБИСТАВА СРБА СРЕДЊЕГ
ПОДРИЊА ОД СТРАНЕ МУСЛИМАНСКИХ ОРУЖАНИХ СНАГА
СРЕБРЕНИЦА
Поточари
Осмаче
Међе
Витез
Сребреница
Витез
Залазје
Обади
Ратковићи
Ратковићи, засеок
Магудовићи
Брежани
Крњићи
Залазје
Сасе
Топлица
Живковићи
Подравање
Скелани
Калиманићи
Жабоквица
Бујаковићи
Костоломци
Осмаче
Сребреница
ВЛАСЕНИЦА
Шадићи, Горњи Гробић
Шадићи, Горња
Корита и Вуковићи
Кљештани
Рогосија
Материз
Нишава
Цикотска Ријека
Илино Брдо
ЗВОРНИК
Каменица
Каменица–Читлук
Каменица-Бакрачи
Каменица–
Глођанско Брдо
Каменица–
Веља Глава

датум напада
20.04.1992.
07.05.1992.
15.05.1992.
18.05.1992.
01.06.1992.
02.06.1992.
08.06.1992.
08.06.1992.
21.06.1992.
27.06.1992.
30.06.1992.
05.07.1992.
12.07.1992.
12.07.1992.
14.08.1992.
28.08.1992.
24.09.1992.
16.01.1993.
23.06.1995.
10.07.1995.
датум напада
05.07.1992.
15.08.1992.
15.08.1992.
26.09.1992.
07.10.1992.
09.11.1992.
23.12.1992.
08.02.1993.
датум напада
29.5.1992.
24.8.1992.
26.10.1992.
6.11.1992.
17.11.1993.

БРАТУНАЦ
Бљечева
Глогова
Коњевић Поље
Сандићи
Глогова
Лозница
Загони
Биљача
Загони
Тегаре
Магашићи
Магашићи
Станатовићи
Јежестица
Залужје
Факовићи
Сандићи
Бјеловац
Сикирићи
Лозничка Ријека
Вољевица
Брана Баћић
Глогова
Кравица
Куњерац
Тамбурића Коса
МИЛИЋИ
Буковица
Брда–Осоје
Жутица
Мановићи
Рупово Брдо
Жутица
Жедањско
Купусна
Површински коп
„Браћан“
Буковица
Јоховача
Површински коп
„Браћан“
КАЛЕСИЈА
Црни врх

датум напада
06.05.1992.
15.05.1992.
27.05.1992.
29.05.1992.
01.06.1992.
28.06.1992.
05.07.1992.
12.07.1992.
12.07.1992.
17.07.1992.
20.07.1992.
25.07.1992.
25.07.1992.
08.08.1992.
16.09.1992.
05.10.1992.
27.11.1992.
14.12.1992.
24.12.1992.
07-09.01.1993.
15.02.1993.
03.05.1994.
датум напада
01.05.1992.
16.05.1992.
21.05.1992.
28.05.1992.
10.06.1992.
21.06.1992.
06.08.1992.
29.08.1992.
24.09.1992.
10.10.1992.
03.12.1992.
14.11.1992.
датум напада
10.9.1992.

ХРОНОЛОГИЈА НАПАДА И МАСОВНИХ УБИСТАВА СРБА СРЕДЊЕГ ПОДРИЊА ОД СТРАНЕ МУСЛИМАНСКИХ ОРУЖАНИХ СНАГА

ВЛАСЕНИЦА И МИЛИЋИ

zz
Жутицa – 21. мај, 1992. године

Тога дана, 21. маја 1992. године, око 15.00
часова на путу између Подравања и Милића, у селу Жутица, засједу су поставили припадници локалних муслиманских оружаних
формација регрутованих са подручја општине Власеница, посебно Церске, Коњевић Поља и Касабе, сврстани у јединице Армије БиХ.
Том приликом су пресрели, отворили ватру и
уништили теретно цивилно возило, камионет
марке ТАМ, рег. бр. ЗВ 238-91 и убили осам,
а ранили два лица српске националности.
Најстарија жртва био је Војислав Шарац (68)
а најмлађа Обренија Илић (34).
zz
Рупово Брдо – 10. јун, 1992. године

У раним јутарњим часовима 10. јуна 1992.
године напад на Рупово Брдо извршиле су
локалне муслиманске оружане формације
са подручја Церске, Сребренице, Коњевић
Поља, Касабе и околних муслиманских насеља, сврстани у јединице Армије БиХ. Приликом напада убијено је више мјештана који
нису успјели да се склоне пред нападачима.
Остали су избјегли у Милиће и околна српска
села општине Власеница. Том приликом спаљено је 25 српских кућа, још више помоћних
зграда, као и друштвених објеката: основна
школа, радионица и управна зграда ДП Бирач. Убијено је осам лица српске националности. Најстарија жртва била је Ковиљка Жугић (70), а најмлађа Мирјана Милинковић (53).
zz
Шадићи Горњи –

15. август, 1992. године
Српски дијелови овог села у власеничкој општини нападнути су 15. августа 1992. године.
Напад су извршиле муслиманске оружане
формације са сусједног подручја Церске из
састава Армије БиХ. Поред великог броја жртава, од којих су многи масакрирани, све српске куће су попаљене и разорене. Покретна
имовина је опљачкана и као ратни плијен пренесена у муслиманска села. У нападу, поред
војника, учествовао и велики број тзв. цивилног муслиманског становништва које се ангажовало у пљачкању стоке, хране и осталих
добара до којих су дошли освајањем великог
броја српских домаћинстава. Приликом упада у село убијено је једанаест лица, а рањено
једно лице српске националности. Најмлађа
Пеја Мишић имала је 34, а најстарија жртва
је Јованка Мишић 72 годнине.

zz
Браћан површински коп

– 24. септембар, 1992. године
Привредни објекат, површински коп Браћан,
рудника боксита Милићи, налази се поред регионалног пута Милићи–Сребреница, око 25
километара од Милића. Припадао је општини
Власеница, а сада припада општини Милићи. Напад је извршен на чуваре рудника 24.
септембра 1992. године. У акцији су учествовале наоружане војне формације које су организовали муслимани са подручја општина
Сребреница, Братунац и Власеница, припадници Армије БиХ. Постројења рудника и сви
објекти до темеља су уништени, а опрема и
механизација опљачкани и у највећој мјери,
поготово оно што се могло користити, пренесени на територију Церске и Сребренице, коју
су контролисале муслиманске војне и цивилне власти. Приликом напада убијено је осам
лица српске националности.
zz
Рогосија –

26. септембар, 1992. године
Дана 26. 9. 1992. године у раним јутарњим
часовима извршен је широк и систематичан напад на српска села Рогосију и Неђељишта. Усљед тог напада српско становништво из села Неђељишта прогнано је у сусједна села, а приликом упада муслиманских оружаних формација ТО Церска, село Неђељишта је опљачкано, порушено и
запаљено, а у селу је запаљена и основна
школа. У нападу на село Рогосију страдало
је 29 лица српске националности.
zz
Цикотска Ријека –

23. децембар, 1992. године
Дана 23. децембра 1992. године, око 13.00
часова, припадници муслиманских оружаних снага из Церске, ушли су у село и направили засједу камиону на путу Цикотска
Ријека, који је превозио мјештане села Цикотска Ријека, Горњи и Доњи Шадићи и Јасиковице. У том нападу припадници муслиманских оружаних формација из села Церске убили су 12 лица српске националности.

ЗВОРНИК

zz
Каменица – 29. мај, 1992. године

Дана 29. маја 1992. године јединице ТО Сребренице под командом Насера Орића извршиле су први организовани напад на подручју општине Зворник у селу Каменица

и том приликом убиле су три лица српске
националности а три су ранили.
zz
Каменица, засеок Читлук

– 24. август, 1992. године
Дана 24. августа 1992. године јединице ТО
Сребренице извршиле су нови напад на
село Каменицу и том приликом убили су
седам лица српске националности, која су
покушали заштитити своје село, док су два
лица рањена.
zz
Каменица, заселак Бакрачи –

26. октобар, 1992. године
Дана 26. октобра 1992. приликом упада у село Каменица, заселак Бакрачи, јединице ТО
Сребренице направиле су засједу у којој су
убиле два припадника ВРС.
zz
Каменица – Лемино Брдо, врх Веља

Глава – 17. јануар 1993. године
Дана 17. јануара 1993. године приликом држања запосједнутих линија, а прије коначног ослобођења села Каменица, у фебруару 1993. јединице ТО Сребренице извршиле су упад на линије ВРС и том приликом
убиле три војника, један је нестао, а један
је рањен и након годину дана преминуо од
посљедица рањавања.
Усљед муслиманског напада 6. 11. 1992. године на шири рејон Каменице, на Глођанском
брду, заробљена су 52 борца Војске Републике Српске. Приликом ослобођења Каменице
у фебруару 1993. пронађене су масовне гробнице са тијелима заробљених. Ексхумације
и идентификације 33 тијела извршене су 17.
2. 1993. и 15. 3. 1993. године, док се 18 тијела
водило као нестало. До данас је идентификовано девет лица, а девет се још увијек води
као нестало. Eксхумацијамa на свим тијелима уочени су трагови мучења, док су на мјесту страдања пронађена средства за мучење
као што су ланци, ексери итд.

КАЛЕСИЈА

zz
Црни Врх – 10. 9. 1992. године

Дана 10. септембра 1992. године настављајући
нападе покренуте на подручју општине Зворник
муслиманске јединице ТО Сребренице направиле су засједу на магистралном путу Калесија–
Зворник у мјесту званом Црни Врх и том приликом у колони возила која је наишла убиле осам
лица, а два лица ранила. Најстарија жртва био
је Максим Вуковић (56). 
КРАЈ

РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТНИХ ЗЛОЧИНА

Којић: Срби коначно
броје своје жртве
1.084 ИЗВЕШТАЈА
У
изјави за Вечерње новости директор републичког Центра за истраживање ратних злочина Милорад Којић о тачном броју српских жртава у протеклом рату, Суду
БиХ рекао је: „Попис Срба убијених у рату готов
до половине 2017.”
Центар за истраживање рата, ратних злочина
и тражење несталих РС
приводи крају израду пописа српских жртава из
протеклог рата. Досад је
урађено 80% посла и на
списку се тренутно налази 29.019 Срба, убијених
у протеклом рату. На списку су жене, дјеца, цивили, војници, заробљеници,
каже у интервјуу за Новости Милорад Којић, директор овог центра.
– Први пут се на институционалан начин ради
попис српских жртава из
протеклог рата у БиХ. До
сада смо имали одређене
невладине секторе који су
утврђивали страдање Срба. Имали смо резултате
из Федерације БиХ, који
су утврдили 24.000 српских жртва, или из Хага,
гдје их је било 23.700. Није нам битан статус жртве,
колико да утврдимо тачан
број, и то именом и презименом. Попис ће бити
готов до половине 2017.
године – поручио је Којић и додао да је на списку и 400 убијене српске
дјеце, као и подаци о 800
дјеце која су прошла разне тортуре.
zz
Шта Српска може да
очекује од новог предсједника Суда БиХ Ранка
Дебевца?
– Очекујемо да ће Суд
БиХ бити оно што треба
да буде, а не једносмјерна институција која одступа од рада по закону. Суд
БиХ од оснивања максимално злоупотребљава законе и изузима предмете из ентитетских оквира. Предсједник Суда БиХ
има овлашћења већа од
свих осталих предсједника судова у БиХ. У оквиру суда има и другостопено одјељење, али њега
именује предсједник Суда
БиХ и то се назива Апелационо одјељење, а оно потврђује пресуде предсједника Суда БиХ.
zz
Какве су бројке везане
за пресуде Суда БиХ?
– Бројке су поражавајуће за Србе и само показују
под чијом палицом је Суд
БиХ и шта му је циљ дјеловања. Током свог досадашњег рада Суд БиХ донио је највећи број потвр-

Институције РС послале
су у Тужилаштво БиХ до
сада 1.084 извештаја о
почињеном кривичном
дјелу ратног злочина над
Србима.

ђених оптужница према
лицима српске националности, против њих 347, а
остатак оптужница потврђен је против 156 лица бошњачке, односно 87 лица
хрватске националности.
Пред Судом БиХ до сада је
правоснажно осуђено 165
особа, од чега 111 српске,
32 бошњачке и 22 хрватске националности. Кад је
у питању висина правоснажне казне, Србима је изречено чак 1.646,5 година
затвора. На другој страни,
Бошњацима је правоснажно изречено само 257, а
Хрватима 208 година затвора. Такође, тренутно су
у току још поступци против 294 особе и то против
168 Срба, 79 Бошњака и 47
Хрвата.
zz
Који злочини над Србима су остали некажњени
пред Судом БиХ?
– Списак је подугачак.
Ту су злочини над Србима у Сарајеву, гдје имамо,
према нашој евиденцији,
убиство 3.200 Срба. Затим,
злочини над Србима у Посавини, гдје је од 1992. до
1993. године био успостављен класични систем логора за Србе. Ту су дјеца и
жене убијани и силовани
на свирепе начине. Напокон се ова прича отворила
преко случаја Орашје и он
је највећи предмет за који очекујемо подизање оптужнице. Имамо предмет
страдања Срба у Подрињу.
Најгоре би било да убијање 2.400 Срба у Средњем
Подрињу буде завршено
пресудом Насеру Орићу.
Има и других који морају
да одговарају за те злочине. Гдје су и страдање Срба
на Озрену и ритуална убиства одсијецањем глава?

С. МИШЉЕНОВИЋ

ГРОБНИЦА У МРКОЊИЋ ГРАДУ
zz
Гдје су ту злочини Хрвата и хрватске војске у запад-

нокрајишким општинама?
– То су још некажњени злочини. Хрватска је већ 1992.
године извршила агресију на БиХ. Њихове снаге су по
Посавини урадиле на стотине ратних злочина. Тиме се и
јавно хвале и величају акције Јужни потез и Маестрал, гдје
су регуларне снаге Хрватске убијале Србе. У Мркоњић
Граду хрватске снаге убиле су 367 Срба. Имамо највећу
масовну гробницу са 181 тијелом и још 186 тијела
разбацаних у друге гробнице на подручју Мркоњић
Града. Хрвати се бране да су сва тијела сахранили по
међународним нормама ратовања и због тога то није
ратни злочин. То је сулудо.
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УДРУЖЕЊЕ КАЊАНЕ САБИРА СЕ СВАКЕ ГОДИНЕ 27. ОКТОБРА У ЗАВИЧАЈУ

Света Петка вијековима чува
православље и Кањанчане

К
КУД ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ ИЗ БУСИЈА ОДРЖАО ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ У НОВОЈ ПАЗОВИ

Концерт најперспективнијих
чувара крајишке традиције
К

УД Ћирило и Методије из
Бусија под покровитељством Комесаријата за избјеглице 15. децембра 2016.
године одржало је велики годишњи концерт у Дому културе у Новој Пазови.
Наступ најбројнијег културно-умјетничког друштва
које окупља избјегличку популацију изазвало је велико
интересовање код публике,
па је сала у Новој Пазови била претијесна да прими све
заинтересоване.
Извођаче и госте је у име
Коалиције удружења избјеглица поздравио предсједник
Миле Шапић, а бурно је поздрављена и вриједна дирек-

» Предсједник Коалиције удружења
избјеглица Миле Шапић

торка КУД-а Снежана Вељо,
која годинама окупља дјецу
у Бусијама, највећем избјегличком насељу у Србији.
КУД који је познат као јединствен по играма из српске Славоније и Романије извео је веома богат програм
и представио се играма из
Буковице, Кордуна, Косова,
као и великим бројем игара
из Србије.
Публика је уживала у двочасовном концерту. Упркос сезони грипа који је спријечио
двадесетак дјеце да наступи,
на сцени пазовачког Дома културе продефиловало је више
од стотину дјеце.

» Снежана Вељо

ВРЛИЧАНИ СЕ 11. ФЕБРУАРА ОКУПЉАЈУ У РЕСТОРАНУ ЈЕЗЕРО НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ

Далматинци из Врличке крајине по
први пут окупљају се у Београду
КО СУ ВРЛИЧАНИ?
С
рби из Врличке крајине,
који данас највећим дијелом живе у Србији, у жељи да се повежу окупиће се
11. фебруара 2016. године у
београдском ресторану Језеро на Ади Циганлији.
Према ријечима предсједника организационог одбора
Вукашина Бабића, данас у
Србији живи око 10.000 људи који су родом или поријеклом из ових крајева.
– Врличка Крајина је у
посљедњих 70 година доживјела неколико сеоба.
Након велике послијератне колонизације људи су се
из Врлике селили и крајем
педесетих година. Разлог је
био стварање вјештачког је-

Ријеч је о људима који су
родом или поријеклом из
села која припадају Врличкој
Крајини су: Маовице,
Отишић, Горње Цивљане,
Доње Цивљане, Цетина,
Косоре, Кукар, Гарјак,
Подосоје, Кољане, Лактац,
Дабар,Вучипоље, Бителић.
На подручје бивше општине
Врлика наслањају се и села:
Полача и Штиково, која сада
припадају општинама Книн
и Дрниш. Овом подручју
припадају и села Кијево,
Виналић и Јежевић, која су
била насељена католичким
становништвом.

Црква Свете Петке је уз
Цркву Госпе Сињске била позната као завјетна црква, па
је тако и православни и католички женски живаљ походио ове цркве и то је једна
од посебности наше цркве у
односу на друге православне
цркве у Далматинској епархији. Иначе, наша црква у
Далматинској епархији по
површини спада међу веће
цркве, а истицала се по колекцији од неколико десетина прегача које су даривале
жене које су јој биле завјетне.
Црквена звона су изливена
1789. и 1936. године.
По неким, још до краја неистраженим, подацима по
изградањи прве цркве свештеници у Кањанима су били: Вулиновић Григорије, потом Вулиновић Љубомир те
Вулиновић Никола.
По расположивим цркве-

ним документима издатим
1827. Кањане је било парохија, а највјероватније је тако било и прије тога по изградњи старе цркве. Парохија је обухватала села Кањане, Кадину Главицу, Биочић, Миочић и Парчић. Документи говоре да је у вријеме свештеника Јована Попова ова парохија бројала 1.260
вјерника.
Стари парохијски дом
у селу Кањане подигнут је
1868. године, а тачно сто година касније, 1968. године, у
граду Фарелу у Пенсилванији формиран је Акциони одбор за изградњу новог парохијског дома. Акциони одбор
чинили су Кањанчани који
су пред крај Другог свјетског
рата одселили у Сједињене
Америчке Државе. Парохијски дом је завршен 1971. гоТ. ЋОРОВИЋ
дине.

Т. ЋОРОВИЋ

БУСИЈЕ ЦЕНТАР ОЧУВАЊА КРАЈИШКЕ ТРАДИЦИЈЕ
Како смо сазнали од директора и оснивача овог Удружења
Снежане Вељо, дјеца у Бусијама и даље се окупљају у потпуно
неусловном простору. Пробе се одржавају на површини од
тридесетак квадрата, па приликом извођења концерата увијек
је потребна додатна проба да би се дјеца навикла на простор.
Ипак, упркос свим проблемима, ово КУД сваким даном све
је масовније, а плодови његовог рада огледају се у бројним
кореографијама.
Крајишници у Бусијама веома су привржени својим обичајима,
а генерације које надолазе гарантују да ће Бусије бити центар
очувања крајишке традиције. КУД Ћирило и Методије већ је имао
запажене међународне наступе, па нимало не чуди што ће у јулу
ове године бити учесници фестивала у Риминију (Италија).

ањанчани који су данас углавном расељени не само по Србији
него и широм свијета окупљају се сваког 27. октобра у
својој цркви, која има веома
дугу историју – каже за Српско коло др Страхил Гушавац,
који нас је упознао са историјатом православног народа у Кањанима.
Прва црква у Кањанима
изграђена је 1782. године и
у неким списима спомиње
се под називом Црква Свете
Венеранде (Параскеве). Нова
црква изграђена је 1888. захваљујући чувеном епископу Стефану Кнежевићу, који је био епископ у периоду
од 1853. до 1890, а био је познат као способан организатор, па је тако за вријеме његове службе као епископа изграђено 25 цркава и 16 парохијских домова.

зера Перуча, када је неколико села потопљено, а Врлика је тада изгубила статус општине. Касније су се
млађи нараштаји школовали код родбине у Србији,
па се често дешавало да ту
нађу запослење, формирају своје породице и трајно
се задрже. Посљедња селидба изазвана је дешавањима
у посљедњем рату, када су
Срби у великом броју напустили своја вјековна огњишта – каже Вукашин Бабић.
Он истиче да се нада да
ће ово вече чвршће повезати Далматинце из Врлике, а
са сјетом прича о цркви светог Николе у Врлици.
– Црква је подигнута
1618. године, да би у вријеме Маспока у ноћи 22. маја 1972. године баш на празник љетног Светог Николе
била спаљена. Дјелимично
је обновљена, али будемо ли
сложни могли би и цркви и
старом завичају удахнути нови живот.
Бабић каже да на простору Врличке крајине живи веома мали број Срба, који су
углавном старије животне
доби.
Т. ЋОРОВИЋ

АКЦИЈЕ УДРУЖЕЊА

КО СУ КАЊАНЧАНИ?

ТРАДИЦИЈА РУДАРСТВА

Удружења Кањане основано
је 6. октобра 2012. године.
Од тада Кањанчани редовно
одлазе на славу Свете
Петке у завичај уз помоћ
општине Стара Пазова,
која обезбјеђује аутобус.
Удружење је помагало до
сада у одржавању цркве
и парохијског дома, а
скупљено је и 11.500 евра
за обнову зида око гробља.
Поред тога удружење је
организовало и завичајне
скупове у Старој Пазови.

Кањанчане чине
православне породице:
Вудраговић, Вујић,
Вуковић, Грачанин,
Гушавац, Ковачевић,
Колар, Лађевић,
Манојловић, Миодраг,
Прар, Ракетић, Татић,
Чоловић, Шолић,
Шормаз. У парохији су
још презимена: Гагрица,
Ераковић, Колар, Ожеговић,
Павловић, Стојић а ту су и
римокатоличке породице
Лучић и Вулић.

Кад је ријеч о миграцијама
Кањанчана занимљиве
податке нам је испричао
Бошко Ракетић. По његовим
ријечима, преци су били
наклоњени матици Србији и
у таласима су се расељавали
у Србију.
– У јеку свог рада у Сиверићу
било је запослено око 2.300
рудара. Жудећи са матицом
највећи број одлази у
Вршац, Врдник, Деспотовац,
градове и у мјеста ибарских
рудника.

Србско-далматински магазин излази
на ћирилици у Сплиту већ 180 година
Није ли то право мало чудо, попут капи воде у камену, да у 2016. години можеш да листаш часопис, српског имена и лика, са редакцијским сједиштем у Сплиту!?
Да, баш у оном Сплиту у коме се на прелазу из
20. у 21. вијек у самом центру града налазио логор-смрти за Србе, злогласна Лора.
Послије непрекинутог низа геноцида, има ли
данас ишта српско у Сплиту!? Осим мученичког
православног Храма Светог Саве у самом центру
града, кога је иначе пројектовао Александар Дероко, као и Храм Св. Саве на Врачару, ево утјешног гласа из гроба: У Сплиту од 2005. г. излази обновљени Србскo-далматински магазин, нова клица на старом, дубоком коријену. Рецимо и
то да незваничне процјене говоре да у Сплиту
као крипто-Срби (тј. Срби скривеног идентитета) живи њих око 12.000, са сталним асимилативним одливом.
Србскo-далматински магазин, најстарији је
српски, а уједно и први часопис на словенском народном језику у Далмацији и Боки. Покренуо га је 1836. г., родољубиви, врли Србин из Шибеника, Божидар Петрановић. Овај Далматинац
изразито српских оријентира завршава основну школу у родном
Шибенику, гимназију у Сремским Карловцима, а право је
дипломирао у Бечу. Докторат из правних наука успјешно стиче у Падови.
Замишљен као годишњи часопис на српском језику, са пр-

вим циљем да просвјећује и културно-народносно образује Србе Приморја и Далматинске Загоре, чак Босне и Херцеговине, штампан је први број на српској предвуковској ћирилици, на
славеносербском језику. Редакција је мијењала
сједиште, од Шибеника и Задра до Сплита, с тим
што се најдуже задржала у Задру.
Велики просвјетни и устанички утицај овај часопис имао је прије свега на Србе у Босни и Херцеговини, ( у Задарској српској богословији највише
је било ђака из БиХ), тако да је и његов духовни
плод покретање српског књижевног часописа
Босанска вила 1885. г. у Сарајеву.
Српски далматински писац Владан Десница био
је један у низу истакнутих уредника Србско-далматинског магазина са уредништвом у Сплиту.
Ево га и данас, послије 180 година пред
нама; чудесан као зелени храст Светог
Саве у Херцеговини, усред зиме. На прекрасној и древној ћирилици доноси из
римске Салоне текстове српског истрајавања у Далмацији и њеној загори. Повијест о једном народу кога писци
историје покушавају сахранити, но он се хришћански чу» Рођени
десно, снагом воде скриваКањанчанин лице, пројави тамо и гдје
га најмање очекују.
Предраг
Васкрсење и јесте цвијет
Миодраг
са спржене земље.
један је
Србско-далматински маод аутора
газин тај цвијет засигурМагазина
но да јесте.
ГОРАН ЛУЧИЋ

САБОРОВАЊЕ 21

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ОДРЖАН ШЕСТИ ТРАДИЦИОНАЛНИ СКУП МИОЧАНА У БЕОГРАДУ

Обновом цркве и сеоског дома
показују љубав према Миочићу
З

ЈУБИЛЕЈ СЕОСКА СЛАВА И ОБНОВА ХРАМА ОКУПИЛА ЗЕМЉАКЕ ИЗ ЦИЈЕЛОГ СВИЈЕТА

Штиковљани поносни на 200 година
храма Светог јеванђелисте Луке
ЗАХВАЛНОСТ ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВА
Н
а дан када је Српска
православна црква прославила Светог апостола јеванђелисту Луку и Светог
Петра Цетињског, посебна
духовна радост владала је у
селу Штиково недалеко од
града Дрниша. Поред великог црквеног празника, повод сабрања око 500 православних вјерника било је
обиљежавање двијестоте годишњице православног храма у Штикову посвећеног
Светом Луки.
У годинама прије рата
Штиково је бројало око 400
становника. Данас их у овом
селу живи свега четрдесетак.
Иако разасути на све стране
свијета, увијек се враћају свом
родном крају, како би врата
својих домова отворили бар

Ненадић је упутио посебну захвалност за помоћ предсједнику
општине Стара Пазова Ђорђу Радиновићу. Он је обезбиједио три
аутобуса која су се из Србије упутила у Штиково.
– Општина Стара Пазова има сензибилитет према нашем
старом завичају и на томе смо им веома захвални.

на празник када сви заједно
прослављају црквену славу.
Дружење, поновни сусрети,
пјесма која се том приликом
обавезно заори, нешто су што
ни једно мјесто у туђини не
може да надокнади.
Највећи број Штиковљана данас живи у Србији. Од
2008. године организовано се
окупљају у Батајници, око које су највећим дијелом и насељени Срби из овога краја.
Мирко Ненадић за Српско

НЕНАДИЋ: БЕЗ ПОМОЋИ ВЛАДИКЕ НЕ БИСМО УСПЈЕЛИ
Како нам је Ненадић објаснио, обнова храма у Штикову не би
била ни замислива без помоћи епископа далматинског Фотија.
– Обновљена је не само црква, него и капела и братска кућа
за коју се причало да је некад давно у једном кратком периоду
служила и за становање локалног свештеника. Та три објекта
опасана су каменим зидом и заиста чине лијепу цјелину. И
поред помоћи наших људи, овај значајан посао никад не би био
завршен да није било пожртвованости владике Фотија.

коло каже да су Штиковљани из Србије радили на обнови и програму обиљежавања
двјестоте годишњице цркве.
– Од 2008. године постоји
Удружење које окупља Штиковљане. Мотивисани жељом
да помогнемо обнову цркве
окупљали смо се и организовали до сада четири штиковачке вечери.
Ненадић нам је рекао да
ће рад удружења поново бити интезивиран.
– Потребно је да се доврше унутрашњи радови у цркви Светог Луке, а требало
би да се уради и рестаурира
иконостас, који је направљен
тридесетих година прошлог
вијека у Сремским Карловцима. Поново је пред нама
велики посао који можемо
да урадимо само ако будемо
сложни – закључио је НенаТ. ЋОРОВИЋ
дић.

РАСЕЉЕНИ СУ ПО ЦИЈЕЛОМ СВИЈЕТУ, АЛИ ШТИКОВЉАНИМА ЈЕ НАЈЉЕПШЕ КОД КУЋЕ

Нигдје није као на свом огњишту
О
нима који су се ранијих
година одлучили на повратак срце заигра кад се у
Порти Храма Светог Луке
зачује поново жамор, игра
и пјесма. Марта Бура се након двије године проведене
у Србији вратила у Штиково.
– Пусто је. Нема „ниђе”
никога, па је Свети Лука посебна радост за све нас.

У три аутобуса, колико их
је дошло из Србије пут Штикова, стали су само неки од
бројних које љубав према завичају непрестано вуче.
– Нисмо били овдjе 1520 година. Свако воли да се
врати на своје огњиште. Некада је земља у Штикову била обрађена. Tужно је што
је све зарасло у коров – ре-

ВЛАДИКА ФОТИЈЕ: ОБНОВА ХРАМОВА ДОНОСИ НАДУ
Епископ далматински Фотије био је веома срећан приликом
прославе сеоске славе.
– Велика је радост што је дошао оволики број наших људи
из свих крајева свијета. На овај начин православни Срби из
Далмације чувају своје обичаје и своје светиње. Ова поља не
смијемо да оставимо, а куће морамо чувати. Обнова храмова
и парохијских домова, као што смо овдје у Штикову учинили,
један је од путева који улива наду и вјеру у опстанак на овим
просторима.

као је један од путника Илија Ераковић.
Стеван Кнежевић је примијетио да су многима прорадиле емоције када су аутобуси кренули ка Штикову.
– Надам се да ће ово окупљање постати традиција.
Без обзира на тешку материјалну ситуацију, коријене
не смијемо заборавити.
Олуја је Штиковљане, баш
попут већине Срба, из Хрватске одвела на све крајеве
свијета, од Србије па до Новог Зеланда.
– Избјегла сам у Олуји,
што је било најстрашније у
мом животу што је могло да
се деси. Први пут сам дошла
прије двије године и било ми
је много тешко. Ово је други пут који долазим овдје. У
Београду имам породицу, а
овдје имамо кућу коју смо
обновили. Срце је пуно – каже Маријана Мијајловић.
Најдужи пут према завичају превалио је Љубо Бура
који данас живи у граду Велингтону на Новом Зеланду.
– Жени сам рекао да ако
не дођем сад, ко зна да ли ћу
моћи на неки нови јубилеј
да одем. Покушавам и своју
дјецу да усмјерим на ове наше крајеве којих се никад не
смијемо одрећи.
С. К.

авичајно удружење Миочић из Београда је 3. децембра 2016. године одржало у ресторану Дрен (код
Студентског града) шесто
по реду традиционално годишње дружење. Била је то
прилика да се евоцирају успомене на Миочић. Ријеч је
о селу у општини Дрниш, које је смјештено подно планине Свилаје са једне и Петрова
поља са друге стране.
Удружење има око 60 веома активних чланова који су
од формирања 2010. године
својим ангажовањем успјели
да прикупе око 50.000 евра.
Донатори су били Миочани, као и они који су се раселили по Србији и широм
планете. Са тим новцем кренули су у обнову Цркве Светог Петра, која је подигнута
1934. године, као и сеоског
дома културе.
Према ријечима предсједникa Удружења Чеда Мир-

четића, Управни одбор овог
удружења састаје се сваког
мјесеца јер послови нису завршени.
Уз подршку општине
Дрниш до цркве је доведена струја и јавна расвјета, а
ускоро би требалo да стигне и вода.
Мирчетић каже да је велика помоћ стигла и од Епархије далматинске и влади-

ке Фотија, који је подржао
активности овог удружења.
Од секретара удружења
Гојка Малешевића сазнали
смо да је све пројекте везане за обнову Цркве Светог
Петра урадио Перо Вуковић,
који је имао годину дана када
је црква подигнута. Наредно
велико дружење Миочани су
заказали за Ивањдан код своје цркве у Миочићу.
Т. Ћ.

ОБНОВА ЦРКБЕ САБРАЛА ЗЕМЉАКЕ

Скуп Биочана и Тепљухана у Србији
У
дружење Биочана и Тепухљана по први пут 10. децембра 2016. године организовало је завичајно дружење
у ресторану Крушевац у Београду. На том скупу окупило
се 87 људи који су у претходном периоду веома активно
радили на обнови Цркве Светог Петра и Павла у Биочићу. Ова црква почела је да се
гради прије 130 година и временом је дошла до фазе у којој је била неопходна обнова.
Налази се на сјевероисточном ободу Петровог поља, у
подножју планине Свилаје.
Насеље је удаљено око 8 км
сјевероисточно од Дрниша.
Према ријечима Тоде Класнића, секретара овог удружења, иницијативу за обнову
цркве покренуо је свештеник
Милан Радусин, који је прије
двије године именован за пароха и сада живи у Биочићу.
– Захваљујући енергичности нашег пароха живнули су
радови на обнови не само цркве у Биочићу него и у Миочићу и Штикову. Отац Милан је и иконописац и ради
на обнови фресака, што је заиста од великог значаја. Ро-

ђењем његовог сина Биочић
је добио и најмлађег становника – каже Класнић и додаје
да су Биочани у Србији у знак
захвалности свом свештенику на поклон купили крст.
Чланови удружења кренули су у скупљање новца којим су замијенили прозоре,
врата, поставили олуке, увели расвјету, проширили гробље, направили ограду, поставили капију.
– Сакупили смо око десетак хиљада евра и овај дио

посла успјешно смо привели
крају. Међутим, посла увијек
има, на реду је нова акција
прикупљања новца за тротоар и још неке радове око цркве – каже Класнић.
План је да чланови удружења у што већем броју дођу 12. јула у Биочић и на што
свечанији начин обиљеже
130 година од почетка рада
своје цркве.
– Прошле године смо отишли са једним аутобусом,
вјерујем да ће нас ове године бити бар дупло више. Хтјели смо да на наше завичајно
окупљање у Београду дође и
аутобус наших људи из Далмације. Ми смо се побринули
да их угостимо, али трошак
за превоз био је превелик, па
се одустало. Ипак, вјерујем
да ће децембарско окупљање
у Београду и јулски одласци
у Далмацију постати традиција – поручио је Класнић и
изразио наду да ће се Удружењу прикључити већи број
Т. ЋОРОВИЋ
младих.

22 НА БРАНИКУ ОТАЏБИНЕ
ОБИЉЕЖЕНА ИНTЕРНАЦИЈА СРБА У ЛОГОР
27. 12. 2016. Служењем свете архијерејске литургије у Храму Светог Петра
и Павла у Добоју обиљеженo je 100 година од
интернације Срба у први
организовани логор у цивилизованој Европи, гдје
је 12.000 лица изгубило живот.
Након литургије служен je и парастос у Храму Светог Петра
и Павла, а потом су положени вијенци на Споменик Добојски
логор 1915–1917, који се налази на мјесту некадашњег логора у непосредној близини садашње жељезничке станице, а
који је освештан 1. јула.
У оквиру обиљежавања 100 година од интернације Срба у
први организовани логор у цивилизованој Европи у Добоју
одржана је духовна академија.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике
Српске Миленко Савановић рекао је да су аустроугарске власти прве српске цивиле довеле у логор 27. децембра 1915.
године, те да је укупно кроз логор прошло 45.751 Срба, од
којих око 17.000 жена и дјеце.
Савановић, који је уједно и предсједник Одбора Владе Српске за његовање традиције ослободилачких ратова, навео је
да је у добојском логору над Србима извршен први масовни
геноцид у Европи, чија је методологија настављена у усташким логорима током Другог свјетског рата.

СРАМНА ОДЛУКА ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ
ОДБОРА ИНСТИТУТА ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА
27. 12. 2016. Предсједник Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Недељко Митровић сматра неприхватљивом и срамном одлуку привременог Управног одбора Института за нестала лица БиХ којом је незаконито одобрен новац за чување посмртних остатака у спомен-костурницама у Федерацији БиХ.
– Из ове одлуке произилази да Институт за нестала лица
БиХ нема новца за ексхумације српских жртава рата, док с
друге стране не штеди новац за такозвано чување тијела,
боље речено финансирање костурница у Федерацији БиХ,
у Високом и Тузли – рекао је Митровић Срни.
Члан Колегијума Института за нестала лица БиХ Милутин Мишић рекао је за Глас Српске да је члан привременог Управног одбора Института за нестала лица БиХ Момир Шкиљевић омогућио својим гласом трансфер новца за незаконито
финансирање чувања посмртних остатака у костурницама у
Федерацији БиХ, чему су се противили српски представници
у претходном сазиву Управног одбора Института.
Савјет министара БиХ недавно је именовао привремени
Управни одбор Института за нестала лица БиХ чији су чланови: Момир Шкиљевић, Шимун Новаковић, Јадранка Дураковић, Мирко Околић, Кемо Сарач и Марио Живковић.
Шкиљевић је у Управном одбору представник Међународне комисије за тражење несталих лица /ИЦМП/. 
СРНА

ПРОМОВИСАНА МОНОГРАФИЈА
БИРАНИ ДА БУДУ НАЈБОЉИ
24. 12. 2016. У Дервенти је
промовисана монографија Првог батаљона
Војне полиције Војске
Републике Српске Бирани да буду најбољи, аутора Жељка Зорића.
Зорић је током рата био
командир чете у Првом
батаљону војне полиције Првог крајишког корпуса Војске
Републике Српске, а послије рата био је командант овог
батаљона.
Он је навео да је Први батаљон војне полиције на почетку
рата имао 444 војна полицајца, да је током рата погинуло 69,
док је 410 рањених и обољелих од ПТСП-а.
Зорић је рекао да је монографијом желио да сачува од заборава дио српске историје из протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата. Према његовим ријечима, монографија у првом поглављу говори о томе како су тада муслимани и Хрвати
планирали да поробе српски народ, друго поглавље обухвата ратна догађања и ратни пут јединице, а треће мирнодопски период, односно живот и развој јединице.
– Ово је зрно истине у мору неистина и лажи о српском народу, о нама и улози у рату – каже Зорић.
Рецензент књиге Драгиша Вулин, иначе пуковник Војске
Републике Српске у пензији, каже да је монографија о Првом батаљону војне полиције, или корпусној полицији, капитално дјело са елементима историје, у којој су сабрани
сви ратни догађаји у којима учествовала ова јединица од
1991. до 1995. године.
– Tим који је радио књигу базирао се на борбена дејства и
књига је једно свједочанство. Tо није била војна полиција
која је чувала касарне, генерале или истакнуте личности,
већ јединица која је имала тенкове, транспортере, ишла у
борбена дејства и била на мјестима гдје други нису смјели
– истакао је Вулин.
Монографија садржи слике, свједочења, статистичке и историјске податке о ратном путу Првог батаљона војне полиције Првог крајишког корпуса.
На израду монографије тим је радио око 17 мјесеци, а чинили су га сви ратни и послијератни команданти, те преживјели учесници ових ратних догађаја. 
СРНА

СРПСКО КОЛО децембар 2016.

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ЗАРОБЉЕНИКА ДЕРВЕНТЕ ПРОСЛАВИЛО КРСНУ СЛАВУ

Логораши: Очекујемо
казну за Азру Башић

У

дружење ратних заробљеника општине
Дервента обиљежило
је крсну славу Светог ђакона
Авакума, поручујући да очекују да ће казна Азри Башић
бити сразмјерна злочинима
које је починила над Србима
у општини Дервента.
Предсједник Удружења
ратних заробљеника општине Дервента Драго Кнежевић
рекао је да га радује да је Азра
Башић, која је починила страшне злочине у Дервенти, коначно изручена из Америке,
гдје се скривала годинама.
– За оне који не знају, она
је заклала логораша Благоја
Ђураша, након што је претучен и мучен. Извадила је нож
и забила га у врат Ђурашу, а
остале логораше који су стајали у реду тјерала је да пију
његову крв – изјавио је новинарима Кнежевић.
Он жали што велики број
логораша због смрти није дочекао изручење Азре Башић
БиХ и њено суђење, те изразио наду да казна за њу неће
бити блага као према осталим злочинцима који су починили злочине у логорима
за Србе на подручју општине Дервента.
Кнежевић је оцијенио

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
СРЕБРЕНИЦА, 26. 12.
Предсједник Борачке организације Републике Српске Миломир
Савчић у Сребреници је уручио
одликовања члановима породица 25 погинулих српских бораца
из регије Бирач, које је предсједник Српске Милорад Додик постхумно одликовао медаљама заслуга за народ поводом Видовдана, крсне славе Војске Републике Српске.
Начелник сребреничке општине Младен Грујичић захвалио је
члановима породица погинулих
и изразио саосјећање јер, како
је рекао, зна шта значи губитак
члана породице јер је и он дијете погинулог борца Републике Српске.

да је изречена казна Дамиру Липовцу од седам година
веома блага за оне злочине
које је починио.
– Брука Tужилаштва је да
човјек који се крио иза лажног идентитета дуго година и који је испоручен БиХ
добије малу казну. Он је мучио логораше на разне начине, а два човјека убио је пуцајући им из пушке у уста.
За таква убиства потребна је
већа казна, а не као да је по-

ДОГОДИНЕ ОСВЕШТАЊЕ ЦРКВИЦЕ НА ЧАРДАКУ
Он је захвалио локалној заједници на челу са начелником општине Дервента Милорадом Симићем што помаже рад Удружења, али и градњу спомен-црквице у склопу комплекса на Чардаку.
– Градња црквице је у завршној фази. Вјерујемо да ће до обиљежавања 25 година од страдања цивила Чардака на Мали васкрс наредне године бити довршена и освештана – рекао је Кнежевић.

чинио убиство у саобраћајној
несрећи – додаје Кнежевић.
Делегација Удружења положила је вијенац на спомен-комплексу Чардак, гдје је
послије рата откривена масовна гробница убијених
српских цивила, али и на
централни споменик борцима Војске Републике Српске
у центру града. Свештеник
Радојица Ћетковић освештао
је славско жито и колач, који
су затим преломили начелник општине Дервента Милорад Симић и предсједник
Удружења Драго Кнежевић.
Славском ручку присуствовали су преживјели заробљеници, чланови Удружења, свештенство Српске православне цркве, представници Полицијске станице Дервента и локалне заједнице.
СРНА

У УГЉЕВИКУ ЈЕ ОБИЉЕЖЕНО 14 ГОДИНА ОД СМРТИ ВОЈВОДЕ МАНДЕ

Док је Српске, трајаће и сјећање на
војводу Митра Максимовића Манду
У
Угљевику је обиљежено 14
година од смрти војводе
Митра Максимовића Манде,
ратног команданта Специјалне јединице Војске Републике
Српске Мандини лавови.
Служењем парастоса и полагањем цвијећа испред спомен-бисте у центру Угљевика,
чланови породице, саборци,
представници политичког жи-

УРУЧЕНЕ МЕДАЉЕ
ЗАСЛУГА ЗА НАРОД

вота општине и бројни пријатељи одали су почаст Максимовићу. Предсједник Борачке организације Угљевик Јован Маринковић рекао је да
ће сјећање на Максимовића
и на све погинуле борце Републике Српске бити чувано
док постоји Борачка организација.
– Наша дужност и обаве-

КРОЗ ЈЕДИНИЦУ ПРОШЛО 500 БОРАЦА
Предсједник Удружења Мандини лавови Драго Томић рекао
је да се јединица којом је командовао Мандо часно борила за
слободу српског народа, а доказ за то је да ниједан борац није
процесуиран за ратне злочине.
– Били смо на свим ратиштима у Српској, а кроз јединицу је
прошло око 500 бораца – рекао је Томић.

за је да их се присјећамо, јер
су они најзаслужнији за стварање Републике Српске – рекао је Маринковић. Прије служења парастоса девет рекреативаца трчало је на Меморијалном кросу од Бијељине до Угљевика у част Максимовића.
Организатор Меморијалног кроса Радослав Секулић
рекао је да је Максимовић помагао све спортисте и спортске догађаје.
– Данас смо спојили лијепо
и корисно. Промовисали смо
спорт, а баш у спортском духу живио је војвода Мандо –
рекао је Секулић.
У Угљевику ће вечерас бити отворен Меморијални турнир у малом фудбалу Војвода
Мандо, који сваке године организује општинска Борачка организација, а сав приход биће
додијељен борачкој популацији. Војвода Митар Максимовић Мандо био је предсједник Скупштине општине Угљевик, предсједник општинске
Борачке организације и предсједник Фудбалског клуба Рудар. За ратне заслуге одликован је Орденом Милоша Обилића. Погинуо је 27. децембра 2002. године у саобраћајној несрећи у Дворовима код
Бијељине. 
СРНА

ЛОПАРЕ, 23. 12.
Предсједник Борачке организације Републике Српске /БОРС/
Миломир Сачић данас је у Лопарама, у име предсједника Републике Милорада Додика, уручио постхумна одликовања за
девет бораца Војске Републике
Српске /ВРС/ за заслуге стечене у борби против непријатеља и
ослобођење Републике Српске.
Постхумно су одликовани: Јово
Марковић, Саво Савић и Ђорђе
Пантић из Брчког, Милан Петровић, Драго Стјепановић, Млађан Калајџић и Микица Савић
из Бијељине, те Ђоко Медић и
Милорад Медић из Лопара.
Свечаности додјеле постхумних
одликовања, која је одржана у
сали за сједнице Скупштине општине Лопаре, поред породица
одликованих бораца присуствовали су представници борачких
организација регије Семберије
и Мајевице и Лопара, начелника општине Лопаре Радо Савић
и предсједник Скупштине општине Лопаре Миленко Ристић.
БРАТУНАЦ, 14. 12.
У Братунцу поводом сјећања на
24 године од великог злочина
над Србима у селу Бјеловац уручене су медаље заслуга за народ
члановима породица шест погинулих бораца Војске Републике
Српске са подручја ове општине.
Медаље породицама постхумно одликованих бораца уручио
је предсједник Организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила Републике Српске Недељко
Митровић.
Одликовања су уручена за погинуле борце: Драгана Савића, Љубисава Ивановића, Симу Пајића, Чеду Крајишника,
Душана Милановића и Миладина Тубића.
БАЊАЛУКА, 7. 12.
Предсједник Борачке организације /БОРС/ Републике Српске
Миломир Савчић уручио је постхумна одликовања породицама
девет погинулих бораца Војске
Републике Српске. Драго Боговац, отац погинулог борца Војске Републике Српске Далибора Богавца, рекао је да је поносан на додијељено одликовање
и да је овај дан чекао 21 годину.
"Одликовање за мене има више
позитиван значај него да сам
добио некакав новац или материјалну корист. Захваљујем
предсједнику Републике Српске за ово одликовање", истакао је Боговац. Овом догађају
присуствовао је и градоначелник Бањалуке Игор Радојичић.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА 109 СРБА СТРАДАЛИХ У БРАТУНАЧКОМ КРАЈУ

Памтимо дан када је убијен
сваки трећи Србин у Бјеловцу

У

Цркви Светог пророка
Илије у братуначком
селу Бјеловац служен
је парастос за 109 погинулих
Срба из овог и сусједних села,
Сикирић и Лозничка Ријека,
од којих су њих 68 муслиманске снаге из Сребренице убиле 14. децембра 1992. године.
Прислужене су свијеће за
покој душа и положено је цвијеће уз спомен-плочу на зиду бјеловачког храма са именима свих убијених, чиме су
обиљежене 24 године од њиховог страдања.
Цвијеће су положиле делегације Борачке и Републичке
организације породица заробљених и погинулих бораца и
несталих цивила, Савеза логораша Републике Српске, општина и општинских борачких организација и организација породица заробљених и
погинулих бораца и несталих
цивила из регије Бирач.
Прије 24 године у зору јаке
муслиманске снаге из Сребренице и околних села под командом Насера Орића упале
су у ова три подрињска села
убијајући све што су стигле,

ПРИЈАВЕ

пљачкајући и палећи српску
имовину. Најмлађе жртве били су 14-годишњи Слободан
Петровић и 15-годишњи Чедо Миладиновић, а најстарија
88-годишња Достана Матић.
Старица Божана Остојић је
нестала и још није пронађена.
– Увече су опколили село,
а диверзанти су поставили засједе према Дрини. Из сна су
нас пробудили пуцњава и јаке детонације. Није било свануло кад су муслимани упали
у село. Неки мјештани су одмах убијени. Погинуло ми је

ПРАЗНА ОБЕЋАЊА ТУЖИЛАШТВА БИХ
Предсједник Општинске организације породица заробљених
и погинулих бораца и несталих цивила из Братунац Радојка
Филиповић каже да су јој на данашњи дан 1992. године убијени
супруг Драган и свекар Драгољуб и још неколико чланова шире
породице, а да је група цивила заробљена и одведена у затвор у
Сребреницу. Филиповићева каже да ако би се донијеле пресуде
за злочине над Србима, оне би морале бити квалификоване као
геноцид и тиме би Бошњаци морали избацити квалификацију
рата као „агресију” и „геноцид”.
Према њеним ријечима, породице несталих и погинулих добиле
су прије двије године писано увјеравање од Тужилаштва БиХ да
ће бити подигнута оптужница за злочине почињене над Србима
у средњем Подрињу, али то није учињено.

16 чланова уже и шире породице тога дана – присјећа се
Крсто Ранкић, који је преживио напад на Бјеловац, али му
је погинуо син Грујица.
Славки Матић су тог јутра убијене кћерке Сњежана
и Гордана и муж Радивоје, а
кућа је опљачкана и запаљена. Она сада живи сама у кући коју је дјелимично сама
обновила. Славка каже да је
изгубила наду да ће правда
стићи починиоце ових монструозних злочина, да је једина правда за преживјеле становнике ових села Република
Српска, као и да се још једино
нада у Божију правду.
– Да је неко убио толико
перади, одговарао би, а камоли за људе. А Хашки трибунал
ослободио је Насера Орића и
у правосуђе и правду више не
вјерујем – каже она.
У логор су 1992. године из
Бјеловца одведене жене цивили Достана и Мира Филиповић, те седмомјесечни Немања и трогодишња Оливера
Филиповић, као и деветогодишњи Брано Вучетић, ко-

Предсједник Републичке
организације породица
заробљених и погинулих
бораца и несталих цивила
Недељко Митровић изјавио
је да се 20 година након
рата анализирају и обилазе
српска стратишта, да су
поднесене 43 пријаве
и докази о почињеним
злочинима над Србима
у средњем Подрињу,
гдје постоје елементи
геноцида, са именима
починилаца и свједока,
али да су Тужилаштво и
Суд БиХ нијеми и ништа не
предузимају да процесуирају
починиоце, нити одговарају
докле се стигло са истрагама
и када ће оптужнице бити
подигнуте.

ме су тога дана убијени отац
Радован и брат Миленко, док
је мајку изгубио три мјесеца раније.
Они су одведени у Сребреницу гдје су злостављани и
гдје су гладовали два мјесеца
док нису размијењени.
У 76 домаћинстава у Бјеловцу и околним селима било је 68 погинулих и скоро
да нема куће у овом селу из
које неко није погинуо, а све
куће су спаљене, али већина
их је након рата дјелимично
обновљена.
За ове злочине, као и за
бројне друге почињене над
Србима у средњем Подрињу,
нико није одговарао, а породице страдалих кажу да губе наду да ће злочинце икада стићи правда. 
СРНА

ОБИЉЕЖEНE 24 ГОДИНЕ ОД СТРАДАЊА МЈЕШТАНА ВУЧИЛОВЦА И КРЕПШИЋА

У Вучиловцу остала само петина становништва
П
арастосом погинулим
борцима и цивилним жртвама Одбрамбено-отаџбинског рата из брчанских села
Вучиловац и Крепшић, као и
погинулим борцима бригада Војске Републике Српске
/ВРС/ из Челинца и Козарске
Дубице, у Крепшићу су данас
обиљежене 24 године од страдања Срба из ових села, које су
убили припадници ХВО-а из
Орашја и из сусједне Хрватске.
Према ријечима предсједника Борачке организације из
Челинца Далибора Вујичића,
на Коридору је заувијек остало
70 бораца Челиначке бригаде
и 53 борца из Шесте Дубичке
бригаде ВРС, док се за шест
српских бораца још трага.
– Сваке године долазимо да
у Спомен-цркви у Крепшићу
положимо вијенце и прислужимо свијеће. Никада нећемо
препустити забораву наше јунаке који су крвљу одбранили

слободу. Јер заборав је убијање истине. Нећемо одустати
ни од борбе за бољи стандард
и услове живота породица погинулих и демобилисаних бораца – истакао је Вујичић.
Овом приликом, у име
Мјесног одбора БОРС-а, Вучиловац Перо Маргетић захвалио је свима који су дошли да положе вијенце и
прислуже свијеће на споменик у центру села.

– На данашњи дан погинуло је 26 бораца Челиначке бригаде и осам мјештана Вучиловца. Четворицу су
заробили, да би их из логора у Махали у размјену допремили мртве – испричао
је Маргетић новинарима. У
Вучиловцу је, како је он навео, прије рата у 240 кућа
живјело око 700 становника,
а данас их нема више од 150.
– Када смо први пут по-

слије рата дошли у село, затекли смо потпуно уништено гробље. Више гробница
је прекопано. У њима нисмо
нашли посмртне остатке.
Ових дана цијела Хрватска
дигла се на ноге како би се
оспорило да су припадници њихових јединица чинили злочине. Ми смо данас
овдје да посвједочимо свима да јесу и да, нажалост,
за то нису одговарали – рекао је предсједник мјесне
заједнице Вучиловац Љубиша Остојић.
Полагању вијенаца и
цвијећа и парастосу, који су
служили свештеници Архијерејског намјесништва брчанског, присуствовали су
представници српских политичких партија, посланици и функционери из реда
српског народа, као и градоначелник Брчког Синиша
Милић. 
СРНА

ЗЛОЧИНЦИ БЕЗ КАЗНЕ

ЗУБЕ ВАДИЛИ КОМБИНОВАНИМ КЛИЈЕШТИМА

У одбрани Вучиловца од напада јединица ХВО-а тог кобног 12.
децембра Томка Маргетић је изгубила мужа Маринка.
– Када је вршена размјена, међу 25 мртвих тијела једино је
његово тијело било обезглављено. Данас они који су то урадили
или наредили говоре како нису чинили никакве злочине. Ко је
мом мужу одсјекао главу? Није то ваљда учинио сам себи?! Зна
се да су то урадили Хрвати из Орашја које је суд недавно пустио.
Ето, код њих није било злочина, само Србе осуђују – дрхтавим
гласом, бришући сузе, каже Томка.

Први пут послије 12. децембра 1992. године, када је са четворицом
припадника Челиначке бригаде био заробљен, те након шест
мјесеци тортуре једини жив размијењен у Вучиловац je дошао
Петар Поповић да ода почаст страдалим саборцима.
– Доживио сам и преживио тешке тортуре и мучења, све
страхоте логора у Орашју и Осијеку у Хрватској. Тукли су нас
Ђуро Матузовић, Перо Винцетић, звани Коњ, па извјесни
Дамир... Зубе су ми вадили комбинованим клијештима. Још
говоре да нису злочинци. Срамота! – рекао је Поповић.

КОМЕМОРАЦИЈА ДРАЖАНУ ПЕРЕНДИЈИ
5.12.2016.У Дому културе у Вишеграду
одржана je комеморација поводом
смрти бившег предсједника Предсједништва Борачке организације
Републике Српске /БОРС/ Дражана
Перендије, који је преминуо послије
тешке болести у 55. години.
На комеморацији су говорили замјеник предсједника Предсједништва Борачке организације Републике Српске Милош Лазовић, начелник општине Вишеград Младен Ђуревић и ратни
командант вишеградске бригаде пуковник Лука Драгичевић.
Лазовић је рекао да је БОРС изгубила великог активисту, прегаоца, борца за истину и правду, једном ријечју великог човјека.
Ђуревић је рекао да је смрт Перендије губитак за цијелу
општину, која му захваљује на његовом савјесном и професионалном обављању посла у очувању нације, за коју се он
посебно борио и одбране српских простора у којима је учествовао као војник и командант Војске Републике Српске.
О ратном путу Перендије, његовом доприносу и развоју Борачке организације командант вишеградске бригаде Лука
Драгичевић рекао је да је Перендија стартовао као обичан
борац у трећој чети вишеградске бригаде, али да је због
својих способности касније постављен за командира треће
чете и за команданта батаљона у Другој подрињској лакој
пјешадијској бригади.
– Након демобилизације укључио се у најважније друштвене
дјелатности и обављао важне функције у обнови привреде
и организацији власти у општини Вишеград, а нарочито се
истакао у активностима формирања, организације, рада и
развоја БОРС-а – додао је Драгичевић.
Дражан Перендија је за заслуге због доприноса у борби и
раду Борачке организације добио одликовање БОРС-а са
повељом. За допринос изградњи комплекса манастира Добрун и споменика вожду Карађорђу одликовао га је његова
светост патријарх српски Павле.
Обављао је дужност предсједника општинске Борачке организације, предсједника Предсједништва БОРС-а, директора
Друштва БОРС инвест Фонда Републике Српске.

ИМЕ СПОМЕНКА ГОСТИЋА ТРЕБА ДА НОСИ
ПО ЈЕДНА УЛИЦА У СВАКОМ ГРАДУ
16. 12. 2016. Удружење дјеце погинулих бораца Насљеђе покренуло је иницијативу да се по најмлађем одликованом
борцу Војске Републике Српске Споменку Гостићу назове
једна улица у сваком граду Српске. Из Удружења истичу да
би давањем назива једној улици у градовима и општинама
Српске по Гостићу одали почаст најмлађем одликованом
борцу Војске Републике Српске, а у исто вријеме то име би
било подсјетник будућим генерацијама о храбрости и херојству српског народа у најтежим временима.
– Ми, као народ Републике Српске, морамо његовати нашу
историју и одати дужно поштовање херојима нашег народа,
али и увијек се сјећати свих који су се борили и дали свој
допринос у стварању Републике Српске. Будуће генерације морају знати за шта су се њихови очеви и дједови борили
и поносно памтити њихова имена и борбу – наводи се у саопштењу. У Удружењу напомињу да је иницијатива до сада
поднесена градским и општинским скупштинама Требиња,
Бијељине и Невесиња, истичући да ће је ускоро покренути
и широм Републике Српске. 
СРНА

СРПСКЕ ЖРТВЕ СУ ДИСКРИМИНИСАНЕ, А
ПРОЦЕС ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ КОРУМПИРАН
17.12.2016. Предсједник Организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске Недељко
Митровић изјавио је да су српске жртве у БиХ дискриминисане
у процесу идентификације и да је цијели процес исполитизован и корумпиран, јер и поред великог новца којим надлежна
комисија располаже, помака у тражењу несталих Срба нема.
Митровић је рекао да је још 1.665 српских жртава остало неидентификовано, од чега 1.019 цивила, те да је од 2008. године,
када је Међународна комисија за нестала лица у БиХ преузела рад ентитетских комисија за тражење несталих, идентификовано само 40 посмртих остатака Срба.
– На годишњем нивоу они троше 3,5 милиона евра за „складиштење” тијела која чекају идентификацију, а овим темпом,
биће им потребно око 40 година да идентификују све преостале српске жртве – упозорио је Митровић.
Он је нагласио да не постоји централни регистар несталих,
већ да се кости из гробница чувају у хладњачама у Високом
и Тузли, док су нека тијела из 30 гробница из Сарајева, за
која се претпоставља да су тијела Срба, привремено сахрањена на гробљу у Високом, без идентификације.
– У Републици Српској постоје три спомен-костурнице у којима се налази 650 ексхумираних тијела која су обдукована
и са којих је узет узорак за идентификацију – рекао је Митровић за Спутњик.
Он је додао да федерална страна није одмах вршила слагање скелетних остатака „по природи скелета”, већ је у кесе
стављала све нађене кости.
– Ми то зовемо „случај” јер то није тијело особе, него скуп
костију – појаснио је Митровић.
Говорећи о политичкој димензији рада Комисије, Митровић је навео да је њу основала америчка администрације и
да у њој нема Срба.
– Циљ Комисије је да се кроз ексхумације прикупи што више доказа за процесуирање ратних злочина против Срба
пред Хашким трибуналом – тврди Митровић. 
СРНА
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У ДОМУ КУЛТУРЕ У УГРИНОВЦИМА ОДРЖАН ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

Крајишници се ујединили у жељи да
помогну лијечење Маријане Борковић

ОДРЖАНО ОСМО БАНИЈСКО ВЕЧЕ У НОВОМ САДУ

Инспиративна луча насљедницима
Б

»» КУД Петрова Гора

У

организацији Завичајног удружења Банијаца, потомака и пријатеља Баније – Београд и удружења Ново огњиште из Барајева, у петак 9. 12. 2016. године у Дому културе у Угриновцима одржан је велики
хуманитарни концерт за Маријану Борковић, истакнутог
члана Удружења Банијаца,
вође двију женских пјевачких група и водитељке крајишких манифестација.
Маријана је обољела од
тешке болести и хитно јој је
потребна новчана помоћ за
даље лијечење.
Окупила се Крајина у Дому културе у Угриновцима.
Ујединила се Банија, Лика,
Кордун, Далмација и Славонија како би помогли својој
земљакињи.
Пред великим бројем
гледалаца наступили су:
Женска пјевачка група Банија, Боро Дрљача, Борислав Зорић Личанин, Миле
Делија, Рајко Лалић, Драган Комазец, Коријени, Боцо
Томашевић, Тромеђа, Прелџије, Јово Пуповац, Славуји
са Бусија, Сава Путник, Му-

шка група Плитвице, КУД
Петрова Гора, КУД Крајишник, Ћиро–Личка калдрма–Дрвар, удружење Славонија у срцу, књижевници
Милош Кордић, Милош Бајић, Никола Корица, Жељко
Бурсаћ и други. Водитељка
програма била је Данијела
Станисављевић из Културног центра Барајево.
Сви су редом поздрављали Маријану и слали јој поруке охрабрења, а неки нису крили ни сузе и горчину
у грлу. 
БАНИЈА ОНЛАЈН

»» Маријана Борковић

анијско вече у Новом Саду као вид културно-забавног програма одржава се
од 2009. године, сваке године прве суботе у децембру.
Мјесто одржавања је ресторан Рибарац у Новом Саду.
Организовање овог вид културно-забавног програма започето је исте године када
је у Новом Саду Завичајно
удружење Банијаца, потомака и пријатеља Баније – Београд формирало Подружницу Нови Сад.
Због календарске устаљености и садржинских карактеристика, овај догађај представља традиционално дружење Банијаца, потомака и
пријатеља Баније. Истовремено, Банијско вече у Новом
Саду, како наводи Весна Карин у свом раду је „мјесто на
којем се креира локално-регионални супкултурни идентитет Банијаца у Војводини у
односу на Србе старосједиоце, али и друге досељенике у
Војводини”. Активности то-

ком вечери подијељене су на
два дијела: културни дио и
забавни дио.
Као и сваке године, тако је и
3. децембра 2016. године, реализовано осмо по реду Банијско
вече. У културном дијелу програма учествовао је тамбурашки оркестар из Руме и фолклорни ансамбл Вила из Новог
Сада, који је редован гост Банијске вечери. За забавни дио програма био је задужен бенд Момо
и Додир, без којег до сада није
прошло ниједно Банијско вече
у Новом Саду.
Утисци који се могу навести за Банијске вечери су: бројност посјетилаца, досљедност,
достојанственост, инегративност и изузетна емоционалност у облику радости и весеља. Све то показује да смо
успјешно изградили и одњеговали емоционалну магистралу од Баније до нашег новог
садашњег завичајa.
Завичај је прва степеница у формирању идентитета сваког човјека. Тај фун-

ВЕСНА КАРИН О ТРАДИЦИЈИ БАНИЈАЦА
– Будући да Банијци живе у етнички мјешовитим насељима,
интеракција Банијаца путем културне, односно, „креативне
комуникације” (Лукић–Крстановић, 2014: 102) представља јак
инструмент за потврђивање, учвршћивање и очување свог
супкултурног идентитета. Стога, Банијско вече, као друштвено
мјесто ритуализованих активности, јесте потреба и велика жеља
Банијаца да се на све горе поменуте начине представе и искажу
свој супкултурни идентитет у оквиру мултиетничке Војводине.

»» Женска пјевачка група Банија Београд

Из дјела Весне Карин Банијско вече – културно-забавно вече у новом
саду као место за креирање супкултурног идентитета у војводини
(етнокореолошки приступ анализи феномена)

дамент самосвијести чини
све што је првотно у нашем
животу: родитељи, кућа, језик, мјесто, пејсаж, другови,
игре, шале, обичаји, храна,
слова, лекције, задаци, обавезе, одговорност, понашање,
стидљива симпатија...
По томе је сваки завичај
оригиналан, јединствен. Та
аутентичност постаје прирођена духовна потреба и
извор припадности завичају. И управо на том темељу
се читавог живота дозиђује
наша животна сага: ко смо,
што смо и чему стремимо.
Многа пјесничка и филозофска пера су оставила свој „биљег”, инспирисан локалним
бојама родног краја.
А да ли ће тако осјећање
завичаја остати и у будућности? Интердисциплинарне
науке тврде да хоће. Чак ће
се, административно и технички, олакшати све врсте
комуникације, па и кооперације са завичајем.
Готово да сам сигуран
да тако слуте и прижељкују лијепа и весела лица наших младих учесника досадашњих дружења. Наши напори и манифестација Банијско вече остаће инспиративна
луча нашим насљедницима.
Иначе, најзаслужнији међу
нама за приређивање и његовање банијских вечери у Новом Саду је Милан Половина,
човјек коме због тога желим
изразити велико поштовање.
СТАНКО ЉУБИЧИЋ

»» Удружење Славонија у срцу

Банијско плетено
коло у Угриновцима
М

анифестација Банијско плетено коло у организацији Завичајног удружења Банијаца, потомака и пријатеља Баније из
Београда на челу са Мирославом Ковјанићем, одржана је 29.
октобра 2016. у сали МЗ Угриновци. У програму манифестације
представиле су се мушке и женске пјевачке групе, као и плесна
група Седмица из Угриноваца, која је играма из свих крајева
Србије одушевила публику. Ову манифестацију увеличали су
истакнути пјесник Милош Кордић, као и легендарни умјетник
Раде Путник. 
БАНИЈА ОНЛАЈН

»» Мирослав Ковјанић

Четврто вече Славонаца у Новом Саду
Н
овосађани су основали
друштво за његовање
културних традиција и обичаја Славонаца. Идеја је била да се људи кроз игру и пјесму друже и подсјећају на
родни крај.
Некада су Срби у Славонији мирно о живјели у свом
завичају, али сада своју традицију и обичаје чувају у новим мјестима.Славонаца има
по цијелом свијету и сви они
радо долазе са великом во-

љом и жељом да се друже,
играју и пјевају. Ту се увијек нађу и пријатељи Славонаца најчешће са Баније,
Лике, Кордуна, Далмације,
Крајине...
Четврто по реду славонско вече одржано је 3. децембра 2016. године у ресторану Вила Москва у Ветернику.
Незабораван провод и добру атмосферу увеличао је
Треф бенд са Дарком Попо-

вићем. Уз звуке славонског
такта и богату трпезу више
од 250 гостију присјетило се
завичаја.
До раних јутарњих сати
гости су били разиграни.
Оранизатори скупа Предраг Савић и Бошко Болић
обећавају да ће се током
2017. године Славонци у Новом Саду вриједно радити и
да ће наредно децембарско
окупљање дочекати у још већем броју.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

НАЈМАСОВНИЈИ СКУП ТРЕБИЊАЦА У БЕОГРАДУ

ЧУВЕНИ ПЈЕСНИК НА ТРАДИЦИОНАЛНОМ ГОДИШЊЕМ СИЈЕЛУ БИЛЕЋАНА

Градоначелнику Петровићу на дар
икона Преображења Господњег
У

БЕЋКОВИЋ: Херцеговци враћају
вјеру у будућност српског народа
З

дружење Требињаца Јован Дучић у Београду по
трећи пут окупило је земљаке на традиционалној Вечери
Требињаца и њихових пријатеља. Требињци су се и ове
године сабрали у ресторану
хотела Орашац на Кошутњаку. Пред више од 300 гостију
програм је почео духовном
пјесмом Источниче живоносни, Маријо славна, коју је отпјевала пјевачка група Вез.
Поред бројних гостију из
свијета привреде и политике
посебно је поздрављен легендарни српски кошаркаш Дејан Бодирога, који се први пут
појавио на Вечери Требињаца.
Пригодним ријечима гостима се најприје обратио
домаћин скупа предсједник
Удружења Жарко Ј. Ратковић,
који је свим гостима пожелио
„пуно лијепих ноћи и дана”,
уз наду да се осјећају пријатно „као да нису код куће”.
– Упућујемо искрене честитке новоизабраном градоначелнику Луки Петровићу и његовом замјенику, да их
служи здравље и срећа и да
им Господ подари доста храбрости и мудрости да мијењају свијет – рекао је Ратковић
и додао да је Удружење Требињаца донијело одлуку да
новоизабраном градоначелнику дарује икону Преображења Господњег, које је и слава најјужнијег града Српске.
– Као што је Господ преобразио лице својих апостола
у лице доброте и љубави, нека градоначелнику Требиња
и његовим сарадницима Бог
подари снаге и мудрости да
преобразе град, привреду и
све грађане Требиња и да њихово лице сија запосленошћу,
срећом и задовољством – рекао је Ратковић.
– Нека Вам ова икона служи као цјеливаљка, да Вам Господ подари добро здравље
и донесе напредак цијелом
Требињу. Нека Вам је Господ
у помоћи.
Градоначелник Требиња
Лука Петровић захвалио се
предсједнику Ратковићу и
Удружењу Требињаца на по-

»» Жарко Ј. Ратковић и Лука Петровић
ГРАДОНАЧЕЛНИК ЗРЕЊАНИНА МЕЂУ ТРЕБИЊЦИМА
Градоначелник братског Зрењанина Чедомир
Јањић такође је први пут дошао као гост на
вече Требињаца.
– Увијек сам срећан када сам међу Требињцима,
а посебно ме је обрадовала чињеница
да у српској престоници живи чак 9.000
Требињаца. Задовољство ми је да поздравим и
градоначелника Требиња са којим је направљен
договор око будуће сарадње.

клону и окупљеним Херцеговцима поручио:
– Сједећи испод иконе Бијелог анђела у ресторану које
носи име по устаничком Орашцу задовољство ми је што
сам међу вама. Ова поклоњена икона представља велику част и још већу обавезу.
Традиционално је овај
скуп Требињаца, као и претходне, изворним пјесмама
увеличала Николина Ковачевић, будући диригент.
Да лошим навикама у новоме времену не допустимо
да заборавимо коријене, опоменуо нас је стиховима гласовити херцеговачки пјесник
и филозоф Божидар М. Глоговац.
Посебан печат програму
дала је оперска дива Сања
Симић, која је отпјевала познату наполитанску арију О
соле мио.
Званични дио програма
завршен је завичајном пје-

БОДИРОГА ОБНАВЉА „ЂЕДОВИНУ” У ХЕРЦЕГОВИНИ
Дејан Бодирога је стрпљиво подносио терет славе и
фотографисао се са многим земљацима који су се као и цијела
нација годинама радовали његовим спортским успјесима.
Слава и дуг живот у иностранству нису промјенили однос
према коријенима. Недавно је родном Клеку даровао иконостас
направљен у радионици манастира Тврдош, а потврдио је да је
започео обнову „ђедовине” на каменом огњишту својих предака
у требињским брдима, у Бодирогама.
– Људи током године имају пуно својих обавеза и било ми
је велико задовољство да велики број пријатеља вечерас
сретнем, а неке од њих нисам дуго видио. Трудићу се кад год
ми то обавезе дозволе да се одазивам скуповима Требињаца и
Херцеговаца – рекао је легендарни Дејан Бодирога.

смом Нема раја без роднога
краја, коју је извела женска
пјевачка група Вез.
Водитељка програма Снежана Лукић је поздравила
угледне госте међу којима су
били ратни командант Херцеговачког корпуса генерал
Радован Грубач, градоначелник братског Зрењанина Чедомир Јањић, замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у региону Миодраг
Линта, замјеник градоначелника Требиња Мирко Ћурић,
замјеник предсједника Координационог одбора свих херцеговачких удружења у Србији Светозар Црногорац и
многи други.
Бурно је поздрављен и
Урош Милојевић, који је са
делегацијом из Клека пренио поздраве Херцеговаца
из Баната. Милојевић је неуморни прегалац и један је
од зачетника херцеговачких
окупљања.
– Дај, Боже, да се шири
ова љубав која је и ове вечери препознатљива свима у
овој сали. Миливоје Рупић,
секретар Удружења је рекао
да је продато 305 карата и да
је хала ресторана Орашац постала мала за све Требињце.
На растанку су као успомену на овај догађај сви гости
добили пригодне поклоне: календар и врећицу лаванде са
логотипом Удружења Требињаца Јован Дучић у Београду, као и чувене херцеговачке
чајеве од вријеска љубињског
Љекобиља. 
Т. ЋОРОВИЋ

»» Анђелко Вучић, Лука Петровић, Весна Јокановић, Миодраг Линта, Чедомир Јањић, генерал Радован Грубач и Дејан Бодирога

а Билећане би могли да кажемо да су четвртим узастопним херцеговачким сијелом одржаном 10. децембра 2016. године у ресторану Дома Војске Србије успјешно завршили један олимпијски циклус.
Да су Билећани за кратко
вријеме од свој завичајног саборовања успјели да направе бренд, потврдио је и долазак најпоштованијег српског
пјесника данашњице Матије
Бећковића. На констатацију
да мало која средина толико
поштује пјеснике као Херцеговина, Бећковић је рекао да
је тај однос веома искрен и
обостран.
– Кад бисмо имали само
оволико здравог народа колико се скупило вечерас на
Сијелу Билећана, то би већ било довољно да верујемо у будућност нашег народа – поручио је Бећковић, који се веома стрпљиво фотографисао са
бројним поштоваоцима његовог лика и пера.
Поздравни говор је одржао
познати херцеговачки пјесник
и филозоф Божидар М. Глоговац. Наводећи све љепоте Билеће и људи које је овај град
подарио српству, очекивано,
највеће аплаузе измамило је
помињање имена најбоље одбојкашице на планети Тијане
Бошковић.

»» Матија Бећковић и Божо М. Глоговац
Госте је поздравио и начелник Билеће Миљан Алексић.
– Поново смо се окупили
истим поводом на истом мјесту са истим мотивом у коме
се не дијелимо према мјесту
боравка, већ нас сабира љубав према нашем завичају и
Билећи – поручио је Алексић.
Да су његове ријечи тачне, потврдили су и ове године својим доласком из Словеније Мирослав Тркља, Милан
и Дарја Милићевић.
По први пут на скуп Билећана из Сплита је стигао Никола Луша, координатор Српског народног вијећа за сплитско-далматинску жупанију.
– За Билећу ме вежу моји
рођаци Комари, који су ме и
позвали на овај скуп.
Предсједник удружења
Билећана Миодраг Дунђеровић подсјетио је на активности завичајног клуба, а као

најзначајнију ставку подвукао да Клуб данас има свој
простор у Деспота Стефана
15, као и да је први пут, на
предлог свештеника Радета Зеленовића, прослављена крсна слава – Пренос Моштију Светог Саве.
Традицију града оскароваца наставио је Милорад
Капор, који је поред бројних
филмских и позоришних улога упамћен и као једини српски глумац који је играо у чувеном серијалу о Џејмсу Бонду. На Билећком сијелу казивао
је стихове пјесме Ходочашће
Светог Саве.
Божо Глоговац је потом казивао стихове своје пјесме Родослов, коментаришући да је
то дрскост у присутву најближег Његошевог рођака – Матије Бећковића.
На програму је била изузетно богата томбола којом
је ове вечери руководио Билећанин рођен у Сечњу – пуковник Милан Комар, док су
награде извлачиле сестре Вања Вуковић и Сања Вуковић,
која је и водила овај програм.
Скупу је присуствовао замјеник предсједника Одбора
за дијаспору и Србе у региону
у Скупштини Србије Модраг
Линта, а ту су били и представници локалне власти у Билећи Љубо Вуковић и Немања
Папић. 
Т. ЋОРОВИЋ

»» У ДРУШТВУ СА ВЕЛИКИМ ПЈЕСНИКОМ: Папић, Чомић, Бећковић, Кркелић, Дунђеровић, Линта, Алексић, Луша, Кокољ и Папић

Херцеговци у Новом Саду скупили
за три сата скупили од 38 доза крви
У
просторијама Удружења
Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији, чије је сједиште у Новом Саду, млади
чланови овог Удружења у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине организовали су 9. децембра
2016. године акцију добровољног давања крви.
У периоду од 8.30 до 11.30
у овој хуманој акцији учествовала је 41 особа, од којих
је 38 дало крв. Троје младих
људи због здравствених разлога је одбијено.
Бојан Миленић, члан Извршног одбора и један од организатора ове акције, истиче да међу даваоцима крви
има и оних који нису Херцеговци, већ су пријатељи Удружења, људи великог срца који
су подржали хуману акцију
овог удружења.
– Тежимо ка томе да нам
овакве хумане акције прерасту у традицију и да то буде једна од одлика по којој
се Херцеговци свуда препознају – рекао је координатор
ове секције Марко Никчевић.

»» Оснивач удружења Пејо Бајчетић са младим члановима
Акцију су својим присуством подржали предсједник
Удружења Ђорђо Радојичић
и легендарни оснивач овог
удружења Пејо Бајчетић.
На крају акције сваком
даваоцу уручена је захвал-

ница и књига као мали знак
захвалности од младих из
Удружења. Послије давања
крви уз сир и кајмак из мјешине са Чемерна настављен
је разговор подршци акцији за помоћ дјеци на Косову

26 АКТИВНОСТИ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА
ИСПРАВНА ОДЛУКА ПРЕМИЈЕРА ВУЧИЋА ДА
НАПУСТИ БРИСЕЛ ЗБОГ БЛОКАДЕ ХРВАТСКЕ
14. 12. 2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта снажно поздравља одлуку премијера Вучића да не присуствује међувладиној конференцији у Бриселу због одлуке Хрватске да блокира отварање поглавља 26 Образовање
и култура у приступним преговорима Србије са Европском
унијом. Очигледно је да премијер Вучић, због свог одговорног и принципјелног става, смета званичном Загребу и многима у међународној заједници јер не пристаје да Хрватска
или било ко други понижава и вријеђа Србију. Трагична је
чињеница да Европска унија дозвољава да Хрватска држи
лекције Србији и води политику условљавања, а истовремено ћути на отворени вишегодишњи процес рехабилтације усташтва, односно хрватског нацифашизма и кршења људских и националних права Срба. Поставља се питање због чега Европска унија не тражи од Хрватске да коначно испуни обавезе које је преузела потписивањем Уговора о приступаљу крајем 2011. године, а које се односе на
побољшање положаја права националних мањина, посебно Срба, поштовања Уставног закона о правима националних мањина везано за употребу ћирилице и српског језика
у јавном животу и запошљавња Срба у јавном сектору, кажњавања наредбодаваца и починилаца злочина над Србима и економског развоја подручја које је било захваћено
ратом? Политика двоструких стандарда коју води Европска
унија неће сигурно допринијети јачању мира, стабилности
и безбиједности у региону.
Линта оцјењује као врхунско лицемјерје изјаве хрватске
предсједнице Колинде Грабар Китаровић и хрватског премијера Андреја Пленковића да је Хрватска испунила све
критеријуме на европском путу и да те критеријуме мора
да испуни и Србија. Свима је јасно као дан да је Хрватска
примљена у чланство Европске уније из геополитчких разлога, а не због тога што је испунила европске стандарде и
што поштује европске вриједности. Сада се најбоље виде
посљедице погубне политике лажног помирења коју је водио бивши режим Бориса Тадића према Хрватској. „Тадићевска Србија” није тражила од званичног Загреба и међународних организација рјешавање имовинских и бројних
других проблема стотина хиљада протјераних Срба, као и
поштовање људских права и заштиту националног и културног иденитета преосталих Срба, већ је помагала Хрватској да што прије постане члан ЕУ. Објашњење је било да
ће Хрватска, након уласка у ЕУ, показати поштовање према
Србији и да ће у том случају рјешити проблеме протјераних
Срба и српских повратника. Свакоме иоле упућеном човјеку било је јасно да ће у Хрватској, након уласка и ЕУ, пасти
маске и да ће се она вратити политици шовинизма, рехабилитације усташтава, цементирања етничког чишћења пола
милиона Срба и кршења права преосталих Срба у Хрватској.

СРПСКО КОЛО децембар 2016.

Одлука Уставног суда БиХ
отворени напад на Српску
П
редсједник Савеза Срба из региона Миодраг
Линта сматра да одлука
Уставног суда БиХ о поништавању резултата референдума
представља отворени напад
на Републику Српску и право српског народа да сувјерено одлучује о својим празницима. Уставни суд БиХ својом
најновијом одлуком наставља
да крши Устав БиХ а тиме и
Дејтонски споразум јер не поштује законе које доноси власт
у Републици Српској изабрана
на демократским изборима.
Очигледно је да Уставни
суд није независна и самостална институција која треба да штити уставност и законитост и људска и мањинска права, већ инструмент
бошњачке политике, чији је
стратешки циљ укидање Републике Српске и стварање
унитарне и исламске БиХ.
Један од предуслова остварења наведеног сулудог и неприхватљивог циља јесте да
се дан стварања Републике
Српске – 9. јануар 1992. – године укине, како би се стварање Српске представило као
резултат злочина и етничког
чишћења.

Линта оцјењује да кључну
одговоност за кршење Дејтонског споразума сноси дио
међународне заједнице који
од завршетка рата у БиХ води
политику двоструких стандарда, односно заступа интересе бошњачке политичке
и интелектуалне елите који
су уперени против мира, стабилности и међусобног разумијевања. Због тога је Устав-

ни суд БиХ од свог оснивања замишљен као политички
суд, који себи узима за право да тумачи не само правне,
већ и историјске чињенице.
То потврђује и одлука
међународне заједнице да
у Уставни суд именује тројицу страних судија, чиме
је омогућено да Бошњаци
уз двоје судија из реда свог
народа доносе одлуке пре-

Валентин Инцко
доприноси
нестабилности

СИСАК: СПОМЕН-ПЛОЧЕ УБИЈЕНИМ
УСТАШАМА – НАСТАВАК РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
ХРВАТСКОГ НАЦИФАШИЗМА
10. 12. 2016. Предсједник
Савеза Срба из региона
Миодраг Линта оцјењује постављање крста и спомен-плоче у
кругу Опште болнице
Др Иве Педишића у Сиску убијеним усташама
1945. године наставком отворене рехабилитације хрватског нацифашизма. Главну подршку томе процесу дају Католичка црква, чији је бискуп Владо Кошић благословио крст и
спомен-плочу и хрватска предсједница Колинда Грабар
Китаровић, која је подржала постављање спомен-плоче
са усташким поздравом „За дом спремни” у Јасеновцу и
која усташку заставу сматра правом хрватском заставом.
Подршку отвореној рехабилитацији хрватског нацифашизма и отвореном вријеђању стотина хиљада српских, ромских и јеврејских жртава даје и актуелна Влада Хрватске.
Најбољи доказ за то јесте чињеница да премијер Пленковић није спреман да јавно каже су усташе или хрватски
нацифашисти највеће зло у историји хрватског народа јер
су извршили геноцид над Србима, Ромима и Јеврејима.
Линта тражи да Министартво спољних послова Србије
званично затражи од предсједника Европског парламента, предсједавајућег Комитета за спољне послове Европског парламента, шефова свих посланичких група у Европском парламенту да хитно донесу Резолуцију против рехабилитације и величања усташтва или хрватског нацифашизма у Хрватској.
Наведеном резолуцијом од Хрватске се мора захтијевати да донесе оштре казне и води политику нулте толеранције за промовисање усташке идеологије. Нове законске
мјере морају недвосмислено забранити свако јавно истицање усташких симбола, исписивање усташких графита,
пјевање усташких пјесама, извикивање усташког поздрава, дјеловање проусташких портала, емитовање проусташких емисија, избацивање проусташких садржаја из хрватског образованог прогарама. Такође, Европски парламент треба да захтјева од Хрватске се донесе Резолуцију у
Хрватском сабору, којом ће признати геноцид над Србима,
Ромима и Јеврејима. За геноцид не смије бити ни застаре, ни опроштаја, ни заборава. У супротном, пријети опасност да хрватски нацифашисти опет покушају поновити
геноцид и реализовати у потпуности политику Анте Павелића и усташког покрета.

гласавањем, а не путем договора. Ако бошњачки народ истински жели мир,
просперитет и помирење
са српским народом на темељу поштовања изворног
Дејтонског споразума, онда
је потребно да одбаци ратнохушкачку и шовинистичку политику Бакира Изетбеговића и Странке демократске акције.

СДА не одустаје од агресивне
антисрпске политике
П
редсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта оцјењује да позив посланика СДА у Парламентарној
скупштини БиХ Шемсудина Мехмедовића упућен члану Предсједништва
БиХ Бакиру Изетбеговићу да поднесе жалбу на тужбу БиХ против Србије
представља још један доказ да Странка демократске акције не одустаје од
своје агресивне антисрпске политике.
Циљ те политике јесте да се Република Српска прогласи геноцидном творевином, а Србија припише одговорност
да је наређивала, помагала и подржавала геноцид и ратне злочине у БиХ.
СДА не може да се помири са пресудом Међународног суда правде у
Хагу по тужби БиХ против Србије за
геноцид која је донесена 26. фебруара 2007. године, а којом Србија није
проглашена одговорном за геноцид.
Наведена одлука Међународног суда
правде је већ сама по себи скандалозна јер је донесена на основу пресуда
Хашког трибунала, који је политички
суд, а не суд права. У њој се констатује да се у Сребреници десио геноцид, а
Србија је проглашена одговорном зато што, тобоже, ништа није предузела
да спријечи наводни геноцид.
Линта истиче да бројне чињенице
јасно показују да се у Сребреници није
десио никакав геноцид, већ ратни злочин над неколико стотина заробљених
бошњачких војника који су починили
појединци. Неспорно је да су у спомен-

-комплексу у Поточарима сахрањени
сви Бошњаци који су од 1991. до 1995.
године погинули и умрли, а нису били
само из Сребренице. На централном
споменику у Поточарима црно на бијело пише да су ту сахрањени погинули и умрли Бошњаци из најмање 13 општина: Сребренице, Сарајева, Бијељине, Сокоца, Братунца, Власенице, Хан
Пијеска, Фоче, Вишеграда, Зворника,
Сребреника, Угљевика и Рогатице. По
међународном праву геноцид постоји када неко по унапријед смишљеном
плану уништи одређену етничку групу,
односно затре јој ген.
Предсједник Републике Српске Радован Караџић, генерал Ратко Младић, и други српски политичари и војни команданти апосолутно нису имали намјеру да униште Бошњаке у Сребреници, што показује однос према
бошњачким женама и дјеци. Они не
само да их нису уништили, већ су припадници Војске Републике Српске све
Бошњакиње, њихову дјецу и мушкарце који нису били војници организовано аутобусима и камионима превезли до Тузле и Кладња, на територију
под контролом бошњачке власти. На
тај начин је спашено више од 20.000
Бошњака. Никада се у новијој историји ратовања није догодило да је у руке
једне војске пало толико жена, непријатељске стране, а да није забиљежен
ниједан случај силовања, што показује
витешко понашање српских војника.

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг
Линта оцјењује да интервју високог представника у БиХ Валентина Инцка који је дао
бечком листу Стандард представља још један
доказ да је он својим изјавама и понашањем
одавно прешао „црвену линију” јер константно доприноси нестабилности и порасту тензија у БиХ. Валентин Инцко отворено заговара интересе дијела међународне заједнице
и бошњачке елите, чији је коначан циљ укидање Републике Српске и стварање унитарне БиХ. Република Српска треба да истраје
на политици повратка изворном Дејтонском
споразуму, односно повратку свих оних надлежности које су отете Републици Српској
и пренесене на ниво БиХ. Изворни Дејтонски
споразум обезбиједио је мир и конфедерално уређење Босне и Херцеговине, као оптималан оквир за заједнички живот и сарадњу три конститутина народа и свих грађана.
Линта истиче да су високи представници БиХ
од завршетка рата отворено стали на страну Бошњака чинећи правно насиље над Дејтонским споразумом и незаконито пребацујући велики број надлежности са ентитета на
централну власт. Наведена политика производи стално неповјерење и неразумијавање између бошњачког и српског народа. Један од кључних предуслова јачања повјерења и разумијевања између Срба и Бошњака
јесте да бошњачки политичари престану тражити подршку код Валентина Инцка и дијела
међународне заједнице за остварење својих
ратних циљева, већ да прихвате изворни Дејтонски споразум као компромисно рјешење и
одустану од нетачне тврдње да се у Сребреници десио геноцид.
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Протест због начина вађења
посмртних остатака Срба из
Шаранове јаме на Велебиту
П
редсједник Савеза Срба из региона Миодраг
Линта најоштрије протестује због начина на који је
Комисија Владе Хрватске за
истраживање и ексхумацију
жртава Другог свјетског рата и послијератног раздобља
приступила вађењу костију из
Шаранове јаме и других јама
на Велебиту у које су усташе
масовно бацале српску дјецу, жене и мушкарце за вријеме злочиначке НДХ. Поменута Комисија о својој намјери
није обавијестила надлежног
православног епископа горњокарловачког Герасима, нити су обавјештене породице и
родбина жртава, нити јавност
путем медија. Постоји основана сумња да се вађење костију не обавља по стручним
критеријумима, као и да се не
узимају узорци за ДНК анализу ради утврђивања идентитета жртава. Важно је нагласити да се вађење костију обавља у тајности и да се износе
различити подаци о пронађеним остацима. На овај на-

чин страдали Срби се убијају
по други пут. Када се све наведене чињенице узму у обзир
остаје закључак да се ради на
овакав начин јер се жели драстично умањити број српских
жртава и минимизирати и релативизовати злочин геноцида у НДХ.

Линта тражи да Комисија Владе Хрватске за истраживање и ексхумацију жртава Другог свјетског рата и
послијератног раздобља изврши све истражне и друге
радње а затим да посмртне
остатке српских жртава преда Српској православној цр-

кви с намјером да се, послије
Литургије и опела, достојанствено сахране уз све потребне почасти. Такође, веома је
значајно за утврђивање праве истине да се између Србије и Хрватске постигне договор да се у процес вађења посмртних остатака укључе и
породице жртава, представници Српске православне цркве и тимови стручњака из
Србије (спелеолози, форензичари, патолози етнолози)
с циљем да се избјегне манипулација бројем жртава као
и се израде стручни и научни радови на наведену тему.
Такође, веома је важно да се
изради што потпунији списак
жртава и њихових потомака
ради ДНК идентификације.
У случају да Хрватска одбије
учешће Србије у процесу вађења и идентификације српских жртава то ће бити још
један доказ да Хрватска није
спремна да се суочи са прошлошћу, односно злочинима
НДХ те да српским жртвама
ода дужно поштовање.

КОЛИНДА ОТВОРЕНО РЕХАБИЛИТУЈЕ
ФАШИСТИЧКУ НДХ
6. 12. 2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта
сматра отвореном рехабилитацијом нацифашистичке НДХ
изјаву хрватске предсједнице Колинде Грабар Китаровић
да не може да се мијеша у рад локалне самоуправе када је
ријеч о постављеном спомен-обиљежју у Јасеновцу на коме је исклесан усташки поздрав „За дом спремни”. Јасно је
као дан да хрватска предсједница даје пуну подршку начелници општине Јасеновац Марији Мачковић, која је изјавила
да не види ништа спорно у вези са спомен-обиљежјем на
које се налази наведени усташки поздрав. Колинда Грабар
Китаровић наставља својим проусташким изјавама и понашањем да на бруталан и безобзиран начин вријеђа жртве
усташког геноцида и читав српски народ. Очигледно је да
Колинда Грабар Китаровић чини све што је у њеној моћи да
хрватске нацифашисте тј. усташе представи борцима за хрватску слободу против српског централизма и хегемонизма.
Линта сматра да настојање Колинде Грабар Китаровић и већине хрватских политичара да изједначе комунизам и нацифашизам представља још један провидан и лицемјеран
покушај да се рехабилитује геноцидна творевина НДХ, односно да се између крвника и њихових жртава стави знак
једнакости. Апсурдна је теза која између нацифашизма и
комунизма ставља знак једнакости, проглашавајући их једнако злочиначким и једнаким у њиховој злочиначкој природи. Стаљинизам, са свим злочинима који су почињени, није
развио расну теорију и није имао за циљ уништавање народа. С друге стране нацифашизам, односно Хитлеров национал-социјализам, био је заснован да премоћи аријевске
расе, која је имала улогу господара, а свима другима била
је намијењена улога слугу. За Јевреје је било предвиђено
системастско уништавање, без разлике да ли се ради о мушкарцима, женама, старима или младима, укључујући и дјецу. Нацифашистичка НДХ исти модел уништавања народа
дословно је примјенила, поред Јевреја, и на српски народ.

СКАНДАЛ: ГРАБАР КИТАРОВИЋ
РАЗОЧАРАНА ЈЕР СУ СЕ У ПАКЕТИЋИМА
НАШЛЕ И СРПСКЕ ЧОКОЛАДИЦЕ

Тражити од ЕУ да упути
протест Хрватској
Л

Паљење српске заставе
у Глини – позив на линч
преосталих Срба
редсједник Савезa Срба из и крајем јула и почетком авП
региона Миодраг Линта густа 1941. године, када је у
најоштрије осуђује паљење православној Цркви Рођења
заставe српске националне
мањине у Глини јер овај чин
представља распиривање националне мржње, нарушавање међуљудских односа и позив на линч преосталих Срба. Линта очекује да полиција поднесе кривичне пријаве
против непознатих починилаца, спроведе хитну истрагу
и обавијести јавност ко је одговоран за наведени вандалски чин. У случају да истрага
покаже да је застава српске
националне мањине намјерно запаљена, Линта тражи да
почониоци буду процесуирани у складу са одредбама хрватског Кривичног закона који предвиђа казне затвора од
три мјесеца до три године. У
случају да надлежни органи
не утврде праву истину у вези наведеног догађаја, то ће
бити још један доказ да Хрватска није правна држава и
да се грађани српске националности не могу осјећати
безбиједно.
Линта подсјећа да је Глина
мјесто два велика злочина над
Србима, тј. у мају 1941. године

пресвете Богородице заклано 1.500 Срба. Убрзо послије
злочина црква је срушена, а
на том мјесту саграђен је Спомен-дом, који је отворен 1969.
године и касније је постављено спомен-обиљежје са пописом жртава.
Хрватске власти су 1995.
године преименовале Спомен-дом у Хрватски дом и
уклониле спомен-обиљежје са
пописом жртава, вријеђајући
тим антициливизацијским чином жртве, њихове породице
и српски народ пуних 21 годину. Један од показатеља да
је Хрватска започела стварни
обрачун са својом нацистичком прошлошћу и да искрено
поштује српске жртве биће ако
хрватски премијер заједно са
градоначелником Глине потпише одлуку да се Хрватски
дом врати својој првобитној
намјени спомен-дома, заједно са музејском и архивском
грађом о срушеној цркви и почињеним злочинима у глинском крају, као и да се испред
Спомен-дома врати спомен-обиљежје са пописом жртава.

инта позива Министарство спољних послова
да упути најоштрији протест Хрватској и Европској
унији поводом спомен-обиљежја у Јасеновцу и сликања хрватске предсједнице са
усташком заставом.
Предсједник Савеза Срба
из региона Миодраг Линта
оцјењује шокантном изјаву
хрватског премијера Андреја Пленковића да је деликатно што је удружење ветерана Хрватских одбрамбених
снага (ХОС) баш у центру Јесеновца поставило спомен-обиљежје својим погинулим
припаднциима са усташким
поздравом „За дом спремни”. Из наведене изјаве Андреја Пленковића произлази
да, према његовом мишљењу, није спорно да се спомен-обиљежја са усташким поздравом подижу у осталим
хрватским мјестима, али тобоже није баш прикладно да
се то чини у близини фабрике смрти у Јасеновцу. Трагична је чињеница да хрватски премијер и предсједник
ХДЗ-а пуних мјесец дана не
сматра да је потребно да јавно осуди усташки поздрав на

спомен-обиљежју, нити сматра да је потребно да предложи Влади да донесе одлуку о
његовом уклањању.
Ово је још један у низу
примјера да је у Хрватској
на дјелу отворени процес
рехабилитације нацистичке
усташке идеологије и негације антифашизма и људског
достојанства, као темељних
вриједности савремене цивилизације.
Линта позива наше Министарство спољних послова да хитно упути најоштрији протест хрватском Министарству вањских и европских послова због постављања спомен-обиљежја са усташким поздравом у Јасеновцу, као и сликања хрватске
предсједнице са усташком
заставом у Канади, као и да
затражи јавно извињење од
хрватске стране због вријеђања стотина хиљада српских
жртава али и читавог српског
народа.
Линта, такође, позива наше Министарство спољних
послова да због два наведена пронацистичка догађаја
упути оштар протест предсједнику Европске комисије,
предсједнику Европског парламента, предсједавајућем
Комитета за спољне послове
Европског парламента, предсједнику групације Европске
народне партије, чија је једна
од чланица Хрватска демократска заједница, извјестиоцу Европског парламента
за Србију и др. Линта сматра
да би Србија убудуће морала
редовно слати протестна писма службеном Загребу и институцијама Европске уније
у свим случајевима када се
отворено велича и промовише пронацистичка усташка
идеологија и тиме угрожава
мир и стабилност на западном Балкану.

8.12. 2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта оцјењује да хрватска предсједница Колинда Грабар Китаровић својим изјавама и понашањем наставља да шири
мржњу и нетрпељивост према Србији и свему што је српско. Посљедњи у низу скандала јесте њена изјава да је разочарана јер су се у пакетићима које је дијелила дјеци у Дубровнику нашле и понеке српске чоколадице. Грабар Китаровић најавила је да ће се због тога извинити родитељима и
послати им хрватске чоколадице. Очигледно је да Колинда
Грабар Китаровић има чврсту намјеру да учини све што је у
њеној моћи да током свог првог мандата рехабилитује усташтво у хрватском друштву и тиме себи обезбиједи велике
шансе за побједу на наредним предсједничким изборима.
Линта подсјећа Колинду Грабар Китаровић да у Србији послује око 200 хрватских фирми које су уложиле преко 700 милиона евра капитала и које послују без икаквих проблема.
С друге стране, српски капитал и српска роба непожељни
су у Хрватској. Сваки покушај да српски привредници постану власници разних предузећа у Хрватској унапријед је
осуђен на неуспјех, због најразличитијих бирократских баријера и медијске хистерије. Хрватска систематски спријечава продор српских инвеститора на своје тржиште, а тиме
спречава могућност да српски капитал помогне економски
опоравак крајишког подручја и одрживи опстанак малобројних српских повратника.
Линта сматра да би требало покренути ревизију свих приватизација у којима су српска предузећа купили хрватски бизнисмени. Хрватске компаније су у претходних више од 20
година купиле најбоље српске фирме и огромну количину
земљишта по читавој Србији. Потребно је утврдити колико је
најбоље земље у Србији продато хрватским фирмама за изузетно мала средства, у пљачкашким приватизацијама које су
урађене на незаконит начин. Први корак у том правцу јесте
да Скупштина Србије донесе закон о реципроцитету, према
ком би третман према хрватским и осталим бизнисменима
у Србији био исти као што је третман који српски пословни
људи имају у Хрватској и другим државама.

1909.
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НК ВЕЛЕБИТ
БЕНКОВАЦ
БЕОГРАД

СРПСКО КОЛО децембар 2016.

године Петар Новаковић је у дућану Емануела Фидлера
у Трсту купио прву лопту и донио је у Бенковац. Син овог
бенковачког трговца Петар Пјеро Новаковић касније је
био један од оснивача Велебита. Доношењу прве лопте
кумовали су у доброј мјери млади Бенковчани који су у
то вријеме студирали у Прагу, Бечу и Будимпешти. Један
од оснивача и играча прве генерације Велебита, Јован
Јојо Кошевић, био је члан мађарског Ференцвароша.

» ЕКИПА БИЈЕЛИХ ЗАУЗЕЛА ЈЕ ПРВО МЈЕСТО: Кузет Миле - Меле, др Стеван Вукша, Душан Стегњаја*, Марко Мркела, Никола » ЕКИПА ПЛАВИХ ЗАУЗЕЛА ЈЕ ДРУГО МЈЕСТО: Стојан Вулиновић, Љубиша Грајић - селектор ветерана, Владо Скокна, Владимир
Стегњаја*, Саша Стегњаја, Ђуро-Ђоко Вукашиновић, Стојан Вулиновић, Лазар Девић, Иван Марунић, доњи ред: Дарко Зечевић,
Давор-Дадо Кнез (капитен), Алекса Кнез*, Александар Кркљеш, Никола Дуброја*, Драгослав Лацмановић (СПОНЗОР: БАФТИМА)

Чотра, капитен Жељко Марунић, Драган Гагић, Слободан Цупаћ, доњи ред: Небојша Врцељ, Андреј Скокна*, Жељко Лежаја,
Младен Чотра, Зоран Дуброја, др Стеван Вукша
(СПОНЗОР: МЕСАРА ПУФТА)

Велебиту славо наша стара, ти си
понос Буковице и Равних Котара

У

склопу обиљежавања прославе 91. рођендана и постојања НК Велебит 11. децембра 2016. године у Поско арени нa Царевој ћуприји одиграо се
сусрет генерацијa легенди бенковачког фудбала.
Мајстори фудбала који су исписивали историју славног далматинског клуба окупили су на једном мјесту више од стотину људи са простора Буковице и Равних Котара.
По ријечима др Стева Вукше,
сусрет генерациja замишљен је
умјесто некадашње манифестације која се одржавала у Бенковцу под називом Плава ноћ Велебита.
– Сусрет генерацијa била је
прилика да се скупе и сви млађи
играчи који потичу са Буковице и

ЈОСИП ГУНДЕ ВУЈИЋ ДАО ИМЕ КЛУБА
Велебит своје име носи од оснивања и никад га није мијењао, а идеју за
име дао је Јосип Гунде Вујић приликом оснивања. Погледавши према
планини Велебит, Вујић је рекао да се клуб назове по њој. Тако је 15.
октобра 1925. године основан НК Велебит, а радост његових оснивача
била је неизмјерна. Петар Пјеро Новаковић причао је давно да су на
утакмице путовали његовим аутом – у Книн, на утакмице с Динаром, гдје
је направљена прва заједничка фотографија 1926. године.

Равних Котара, што је одувијек и
била база НК Велебита.
– Учествовали су играчи који су
активни у разним српским лигама,
као и омладинци, који ће, надам
се, да сачувати традицију и једног
дана предводити најстарију групу
ветерана – каже др Вукша.
Екипе су биле подијељене у четири тима који су име добили по
бојама које је током своје бурне,

али славне историје историји носио НК Велебит. Екипа „Зелених”
подсјећала је на датум оснивања
1925. године, када екипа је носила зелену боју.
Екипа „Плавих” била је састављена од играча Велебита који су
1995. године освојили Куп РСК.
Финале је одиграно неколико дана уочи злочиначке акције Олуја, а тада су Бенковчани у фина-

лу били бољи од Младости из Петриње (4:1). Та утакмица је уједно
била и посљедња званична утакмица одиграна у Републици Српској Крајини.
Екипу „Црвених” чинили су
играчи који су играли крајем седамдесетих година, што је уједно
била и најбоља генерација у историји клуба.
Утакмице су одигране по куп
систему. У полуфиналним сусретима „Бијели” су били бољи од
„Црвених”, а „Плави” од „Зелених”. У финалној утакмици „Бијели” су били убједљивији и заслужено су освојили пехар намијењен
побједнику, а сви учесници и гости
добили су захвалнице као успомену на дружење које ће сасвим сигурно прерасти у традицију.
ПРИРЕДИО: ТРИФКО ЋОРОВИЋ

КО ЈЕ ПРОПУСТИО ИСТОРИЈСКИ СУСРЕТ?

НИШТА БЕЗ СЛОБОДАНА ЛЕЖАЈИЋА

МИНУТ ЋУТАЊА ЗА КРЕСОВИЋА

Остао је жал што историјском првом сусрету
генерацијa није било неколико легенди клуба
које данас живе у Бенковцу. Због обавеза
изостали су активни прволигашки играчи
Пршо, Добрић и Богуновић.

Фудбалска секција НК Велебит функционише
захваљујући Удружењу Бенковац и
пријатељима на чијем је челу Слободан
Лежајић, који је у име организатора предао
побједнички пехар.

Сусрет генерацијa започео је минутом ћутања
упућеном за недавно преминулог ветерана
Миливоја Кресовића, који је остао упамћен
као један од највећих легенди клуба из
Бенковца.

» ЕКИПА ЗЕЛЕНИХ ЗАУЗЕЛА ЈЕ ТРЕЋЕ МЈЕСТО: Ален Граовац, Јовица-Црни Јокић, Жељко Стегњаја,

Радован-Рашо Граовац, капитен Жељко Чалић, др Стеван Вукша, доњи ред: Миљан Стегњаја,
Душан Стегњаја*, Баниша Граовац*
(СПОНЗОР: РЕСТОРАН УЗЕЛАЦ)

СВЕ БОЈЕ ВЕЛЕБИТА
Први Велебитови дресови били су зелени,
са црним шортсевима и зеленим штуцнама.
Требало би рећи да су касније, сходно
скромној економској ситуацији, до краја
шездесетих година, ношени дресови разних
боја, односно оних које би неко купио
или поклонио, јер се није могло бирати.
Плава ноћ Велебита, клупска прослава,
утемељена 1958. године, говори нам да је
традиционална Велебитова боја била плава.
Међутим, са фотографија у боји крајем
шездесетих година може се видјети да
играчи Велебита углавном носе црвене
дресове. Управо у скроз црвеној опреми
Велебит је касније постизао најбоље
резултате у историји клуба, те по њима
постао познат широм Далмације и Хрватске.
Скроз црвену опрему, понекад у комбинацији
са плавом, носиле су и све млађе категорије,
а једна од најпознатијих навијачких
пјесама зове се Црвени орлови, што је био
надимак играча златне генерације који су
играли крајем седамдесетих и с почетка
осамдесетих година.
Дакле, може се рећи да су традиционалне
Велебитове боје црвена и плава, а у
комбинацији таквих боја рађени су и бројни
сувенири клуба.

» ЕКИПА ЦРВЕНИХ ЗАУЗЕЛА ЈЕ ЧЕТВРТО МЈЕСТО: Стојан Вулиновић, др Стеван Вукша,Жељко Шкорић, Драган-Борота Мимић,

Душко Алавања, др Саша Поповић, Бошко Дражић, капитен Драган Лацмановић, Миле-Меле Кузет, Зоран-Мујо Врцељ,
доњи ред: Богуновић Вељко, Угљеша Малбаша, Тихомир Зорић, Миленко Радак, др Мишко Панић (СПОНЗОР: РЕСТОРАН КУМ)

НАПОМЕНА:
Играчи означени
звјездицом су јуниори

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

Из невника р Вукше

Др Стеван Вукша читав свој живот посветио је
НК Велебит. Деценијама је био љекар у клубу,
а у периоду од 1987. до 1991. године био је и
предсједник. Као главни оперативац, уз
тренера Слободана Гњидића и предсједника
проф. Здравка Кнежевића, сматра
се творцем модерног Велебитa.

ЦРВЕНИ ДРЕСОВИ НИ ЗБОГ ЗВЕЗДЕ НИ СКЈ

ШТА СВЕ НИСТЕ ЗНАЛИ О ВЕЛЕБИТУ

7.000
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гледалаца направило је највећу навијачку фешту у
најважнијем датуму у историји клуба. То се десило
на посљедњој утакмици квалификација за
улазак у Јединствену хрватску лигу. Историјског
16. јула 1979. године, пред пуним стадионом,
савладан је Јадран из Каштел Сућурца са 2:0,
головима Невена Гагића и Младена Јовановића.

ВЕЛИКЕ ЈУБИЛЕЈЕ ВЕЛЕБИТА ОБИЉЕЖИЛА ЈЕ 20 ГОДИНА МЛАЂА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

Дуго се тврдило да су Бенковчани 1978. године узели црвену боју због великог броја навијача Црвене звезде. Било је ни
оних који су то повезивали и са тадашњом Комунистичкиком
партијом Југославије.
Права је истина да сам био редован учесник свих тадашњих
медицинских семинара. На једном од њих, 1977. године у Поречу, веома је стручно доказано да екипе које носе црвену
боју на терену изазивају највећи респект противника. То сам
пренио Слободану Гњидићу, па су дресови Велебита и званично постали црвени, а убрзо су стигли и најбољи резултати у клупској историји.

СИГУРИЦА БЕЗ ПОРАЗА НАКОН КАРАНТИНА
Велебит је увијек водио рачуна о струци. Имали смо стандарде који ни данашњи прволигаши не могу да испоштују.
Припреме би увијек почеле 20. јула, тачно шест недјеља прије
почетка првенства. Физички смо увијек били изузетно припремљени. Били смо и међу првим екипама у старој Југославији која је увела карантин. Знали смо да у њему проведемо по 48 сати да би максимално психички спремни одиграли важне мечеве. Куриозитет је да никад ниједан меч након
карантина нисмо изгубили.

СПОРТСКА ИСХРАНА ДО ПОБЈЕДЕ У ФИНИШУ
Били смо и пионири у увођењу режима спортске исхране.
Њена суштина је да играчи сат времена након тренинга или
утакмице надокнаде сву изгубљену течност и угљене хидрате. Увијек сам имао спреман петибер кекс, млијеко и мед. То
се и те како одражавало на резултат. Противник временом
губи енергију у кризира у задњих 15 минута. Велебит је био
међу екипама који знају да одиграју на минималац, а преломни тренуци меча одигравали би се баш у тих посљедњих
15 минута, када би испољили већу енергију и концентрацију.

КЉУЧНА 1962. ОТВАРАЊЕ ГИМНАЗИЈЕ
ПРЕДУСЛОВ ЗА ОМЛАДИНСКУ ШКОЛУ
Велебит је био познат по омладинској школи која је окупљала талентовану дјецу са Буковице и Равних Котара. Кључан тренутак за развој фудбала десио се 1962. године када
је отворена бенковачка гиманзија. Дјеца нису на школовање одлазила у друге средине, него би остајали у Бенковцу
чиме се створила база за развој препознатљиве Велебитове
школе ногомета. Плански се подмлађивала екипа, а по неком неписаном правилу најбољи играчи стварани су у задњој
линији одбране. У Бенковцу су играли фудбалери из разних
крајева бивше Југославије. Наиме, активни играчи који нису играли Прву лигу имали су право да се током одслужења
војног рока такмиче у дресу Велебита.

НА НАГОВОР ДОКТОРА БОЖА ДРАЖИЋА
ПИКСИ У БЕНКОВЦУ ПОТПИСАО ЗА ЗВЕЗДУ
Широј јавности мало је познато
да је Бенковац одиграо кључну
улогу у преласку Драгана Стојковића Пиксија у Црвену звезду.
Наиме, он је са фудбалерима
нишког Радничког боравио на
зимским припремама у сезони 1985/86. у Бенковцу.
– Знало се да ће на крају сезоне отићи у неки велики клуб.
Највећи навијач Црвене звезде и Велебита др Божо Дражић одиграо је кључну улогу у
лобирању. Тако је Стојковић током зимских припрема у Бенковцу потписао предуговор са
Звездом, који је касније само
озваничен у ФСЈ.

КУП МОГЛИ СМО У ОСМИНУ ФИНАЛА, АЛИ...
Тренер Слободан Гњидић био је визионар испред свог времена. Велебит је крајем седамдесетих био међу најбољих
десетак клубова са територија тадашње Хрватске. У Купу
играном 1980. године догурали смо међу 32 екипе СФРЈ.
Изгубили смо од Истре. Мислим да смо имали капацитет
да их прођемо, али смо играли без два најбоља играча
Милоша Ћиритовића и Стевана Ћоса, који због обавеза
на правном факултету нису могли да играју. Није морало
да буде тако, али...
Догурали смо и до другог мјеста у Хрватској ногометној лиги. Сезону смо завршили пласирани иза Вартекса, кога смо
у Бенковцу убједљиво добили 3:0, а у Вараждину 2:0. Могли
смо да будемо прваци, али...

Историја братских односа са Црвеном звездом
У

години у којој је прослављао свој
велики јубилеј 90 година постојања
Велебит је 26. октобра 2015. године на
стадиону ФК Црвенка у Борчи угостио
Црвену звезду.
Евоцирајући успомене, како на свој
родни град и Велебитове Црвене орлове,
тако и на огромну љубав према Црвеној звезди, Слободан Лежајић, један од
организатора ове манифестације, нагласио је и то да је Бенковачка средина била позната по рађању здраве дјеце
спремне за савладавање највећих животних искушења и напора.
– Изнијели су терет наметнутог грађанског рата, да би данас они који су
преживјели били поново окупљени заједно са својом сабраћом из ФК Црвена звезда, далеко од своје родне груде,
али са дубоком вјером у боље сјутра –
поручио је Лежајић.
– Навијачи Црвене звезде из Бенков-

» Владо Скокна, Слободан Гњидић и Слободан Лежајић
ца били су и остали дио најљепше Звездине историје – подсјетио је Владимир
Петровић Пижон, који је и сам у неколико наврата долазио у Бенковац. Посљедњи пут у друштву још једне Звезди-

не легенде, са Душаном Дулетом Савићем. Тада су 1992. године, заједно са писцем ових редова, као једнократну помоћ својој браћи у Републици Српској
Крајини, довезли из Београда у Бенковац три шлепера брашна и најосновнијих животних намирница.
Односи ових двају клубова дубоко су
испреплитани. Већини је у срцу остала
1975. година, када је Црвена звезда одиграла први пријатељски меч против Велебита. На старом стадиону без трибина, у градићу који је бројао нешто мање
од 3.000 становника, окупило се 10 хиљада људи који су дошли да би виде своје спортске идоле и славну Црвену звезду.
Црвена звезда побиједила је 7:1, головима Филиповића (4), Антонијевића,
Ратковића и голмана Оље Петровића са
пенала. Једини гол за Велебит постигао
је са пенала Младен Јовановић.
МИРОСЛАВ МЛИНАР

МЕЧЕВИ ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА
ВЕЛЕБИТ - ДИНАРА
ВЕЛЕБИТ - ЗВЕЗДА
ВЕЛЕБИТ - СМОКОВИЋ
ВЕЛЕБИТ - ВОЈВОДИНА
ВЕЛЕБИТ - ЦРВЕНКА

НИГДЈЕ КАО У БЕНКОВЦУ
Након свега неколико дана
Драган Џајић дао је чувену
изјаву у Темпу која гласи:
– Гостовао сам на многим
стадионима свијета, али нигдје
у свом животу нисам дочекан
као у Бенковцу!

2:0
1:5
4:5
3:5
6:5

» Петар Кресовић Швабо, Драган
Џајић и Мирко Зрилић Пурак

Сваки појединац уградио себе у клупску историју
ИГРАЧИ САВЕЗНОГ РАНГА
ТАНДЕМ ЛАЦНАМОВИЋ–КЕМПЕС
Н
емамо много информација о играчима из прератних генерација, али се зна
да је Јован Јојо Кошевић био
члан мађарског Ференцвароша, а о голману Читлаку постоји само легенда. Бенковчани и Велебиташи одувијек
су имали навику да траже и
између себе бирају најбољи
тим, најбољег играча, често
вођени неким својим, субјективним критеријима.
Да бих избјегао ту замку,
набројаћу само неке од неколицине добрих играча, који су
на свој начин оставили траг у
бенковачком ногомету, а неки и у другим, јачим срединама. Већ крајем педесетих
и почетком шездесетих година квалитетом се истицао Томислав Зрилић, стамени центархалф, који увијек одбијао

У савезном рангу играли су: Никица Релић Тичар,
Никола Савић, Младен Јовановић, Слободан
Гњидић, Миливој Кресовић, Миленко Маниславић,
Владимир Врцељ, Винко Кужет, Светислав Дуброја,
Миливој Пршо, Угљеша Малбаша, Милан Стегњаић,
Невен Гагић, Љубомир Марчић, Миленко Богуновић,
Жељко Ћалић, Владимир Маниславић, Давор Кнез,
Љубиша Грајић, Тихомир Жорић, Деан Иванишевић,
Ивица и Миле Петковић, Саша Штрбац, Радиша
Дуброја, Стеван Ћосо, Милош Ћиритовић.

позиве многих јачих клубова,
чак и загребачког Динама, дуго је играо само за Велебит.
Први већи резултатски
успјех Велебит је остварио 1963
г. уласком у Далматинску зону,
када је стручно пуно помогао
Јосип Прчић, тренер суботичког Спартака, који је једно вријеме боравио у Бенковцу.

ТИЧАР ДВАПУТ ДОЖИВОТНО СУСПЕНДОВАН
Никица Релић Тичар, који је надимак добио јер је био одличан
стријелац из фјомба или праћки кад би се „ишло у тице”, како
се говорило у Бенковцу. Он је био први играч из Бенковца који
је играо у савезном рангу (Друга лига), кандидат за олимпијску
репрезантацију Југославије, играо је за Челик из Зенице, Шибеник
и на крају за Младост из Смедеревске Паланке. Познат је и по томе
што је два пута био доживотно кажњен и ослобођан од стране
ФСЈ. У његовој генерацији био је и Никола Брацо Ковачевић,
дугогодишњи центарфор и одличан стријелац тих година.

Међу играчима који су направили
каријеру ван Бенковца посебно мјесто
заузима Драган Лацмановић, који је
преко Шибеника и тадашње земунске
Галенике постао први Бенковчанин који
носио дрес Црвене звезде, уз Хајдук,
омиљеног клуба за који се навијало
у бенковачком крају. Касније је, као
интернационалац у Аустрији, играо са
чувеним Аргентинцем Мариом Кемпесом.

У тој генерацији играли су
Прелић, Шврака, Видић, Косановић, Кнежевић.
Средином шездесетих година као млад играч наметнуо се Младен Јовановић, који са 19 година одлази у тадашњег друголигаша Задра. Касније је постао најбољи стријелац у историји Велебита,
легенда клуба, којем је остао
вјеран на многим функцијама до 1995. године.
Милош Ћиритовић, играч
који је цијелу каријеру провео у Велебиту, сем кратког
излета у Задар 1985 г., био
је предводник млађе генерације ногометаша, који су
увели Велебит у Хрватску јединствену лигу 1979. г., по
многима, можда је и најбољи играч у историји клуба.

Њему уз раме стоји и Светислав Дуброја, одлични штопер и везни играч исте генерације, прецизног и јаког ударца,
који је, сем једногодишње епизоде у београдском Раду, такође цијели играчки стаж посветио матичном клубу.
Петар Касум је као јуниор
био један од највећих голманских талената у Далмацији, али
је и поред понуда Хајдука и Шибеника остао у клубу, и постао
играч који највише пута бранио
боје Велебита. Готово двије деценије, сем паузе због студија,
стајао је међу стативама. Након завршетка каријере остао
је у клубу, обављајући многе
функције до љета 1995. године.
ДИО ТЕКСТА ХРОНИЧАРА СЛОБОДАНА
БОБА ГЊИДИЋА ОБЈАВЉЕНОГ НА
САЈТУ БЕНКОВАЦ.РС
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ПРОМОЦИЈА ДЈЕЛА МИЛОША БАЈИЋА И ЧЕДЕ ВУКМИРОВИЋА

Пјеснички разговор са
напуштеним крајем

»» Милош Бајић

»» Чедо Вукмировић

Б

пред себе. А појава нове
књиге посебна је радост
– рекао је Кордић Банијцима у пуној сали београдске општине, а потом прешао на разматрање „велике дилеме”: Да ли је старија књижевност за дјецу
или за одрасле и да ли је
та подјела правдена, добра
и тачно утемељена?
– Некако се морало и
мора повући црта, граница, и рећи: е ово припада
дјеци јер је скроз дјечије,
а ово припада свијету одраслих јер је сложено, јер
се ту ради о свијету одраслих. Искрено говорећи
граница и нема. Књижевност је књижевност. Ако је
и кад је књижевност. И све
ово говорим да бих кренуо у причу о књизи за дјецу Позоришни зец. А она
јесте књига за дјецу. Али
она је књига за мене. И за
вас. Јер је добра и вриједна књига за све.
Позоришни зец је, како
је рекао Кордић, игроказ
у римованим стиховима, а
истовремено и епско-лирска поема. И басна и бајка. Нешто друго у односу
на његову литаретуру из
дјечачких дана.
– У Позоришном зецу
нисам тражио ни Коњића
Грбоњића, ни Малог принца, ни Јежеву кућицу. Ту
сам са радошћу читао, нашао и стекао искључиво
Позоришног зеца. Тај пој,
тај пјев о њему, о позоришном зецу, тече од Дједе,
Вука, па се умотава око
вепра, Орла и Риса у причу управо о нашем Зецу.
Ту су и Пуж, и Вјеверица,
и Шумар Дуле, и Јазавац
и Лисица и једна тринаестогодишња дјевојчица
Тања... А радња се збива на
позорници у једној шуми,
гдје се као у бајкама, као
у баснама, као и у многородној и разноврсној књижевности и у умјетности
уопште, као и у животу уосталом, води вјечна борба
добра против зла. Што рече Његош: „борба непрестана”. И овдје је то тако.
Издавач обје књиге је
Завичајно удружење Крајишника Никола Тесла.

ДРАГАН БАШОВИЋ

анијци су сложни –
ријечи које ми је упутио саговорник на дружењу послије представљања
књига стихова двојице Банијаца Милоша Бајића и
Чеде Вукмировића најљепши су окир за једно
лијепо децембарско дружење у Сали Скупштине
општине Нови Београд.
Према ријечима Николе
Вујичића, није Банија давала само ратнике и тежаке. Она је изњедрила доста пјесника за разлику
од других области Крајине, гдје се више његовала
епска линија. У том смислу Вујичић је подсјетио
на дјело Николе Беговића Живот и обичаји Срба
граничара, гдје је сачувано
много народних пјесама.
– Вук Караџић, који је у
Банији учио њемачки, тек
је овдје спознао шта значе изразе: „крв није вода”
и „своје горе лист” – рекао
је Вујичић, подсјећајући
и на друга значајна имена Баније: Ћирила Јовића,
Душка Јерковића, Драгана
Божића... Говорећи о петнаестој књизи Милоша Бајића Кроз јутро пробуђено
Вујичић је истакао да је
свака пјесма „нека врста
обола, сјете којом је испјевао губитак завичаја”:
– Дуго ћу водити разговор са напушеним крајем
– каже пјесник.
Милош Кордић је приказ дјела Бајића и Вукмировића почео објашњењем
шта те ауторе чини Банијцима. Чедо је рођењем Личанин, а животом и радом
до 1992. године Банијац
и становник Сиска, док је
Милош рођен у Великој
Градуси до 1991. године
„скроз Банијац”, а потом
избјеглица у Београду.
– Овдје смо, значи да
нас нису све уништили –
нагласио је Кордић.
У 15 књига Милоша Бајића приказан је завичај,
топоними мноштво повезаних слика у једној пјесми. Свака пјесма малим
сликама дочарава трагику
нашега свијета.
– Окупили смо се да се
искрено и пуног срца радујемо овим књигама ис-

ИСПРАВКА
У прошлом броју Српског кола на страни 24. у тексту Срби
изабрали свог представника пише да је Десанка Миљевић
преузела функцију предсједавајућег Oпштинског вијећа
Санског Моста. На једном мјесту грешком је написано да
је њено име Десанка Максимовић. У тексту на страни 25. са
насловом Љубовић и Русић у име удружења потписали Повељу
о пријатељству погрешно је написано је да је у име Града
Крагујевца госте примио Зоран Прокић, а у улози домаћина
заправо је био Миљко Бјелетић. Извињавамо се свим
поменутим и читаоцима због ових немамјерних грешака.

У УДРУЖЕЊУ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ ДОДИЈЕЉЕНЕ НАГРАДЕ АКАДЕМИЈЕ ИВО АНДРИЋ

Борба за прећутане истине
У
просторијама Удружења књижевника Србије, 12.децембра2016.
године свечано су уручена
признања Академије Иво Андрић.
Одлуком жирија у саставу, академик Радомир Смиљанић (предсједник Академије), др проф. Дара Вучинић, потпредсједник и књижевник Предраг Богдановић
Ци, ову престижну награду
за 2016. годину добили су:
Милутин Дедић, Хасан Харун, Никола Корица, Драган Коларевић, Новица Соврлић, Радован Б. Милић, Горан Недељковић, Видак Масловарић, Љиљана Предић,
Бранислав Јефтовић, Никола
Попов, Весна Пешић и Неда
Ковачевић.
– Иво Андрић сe чита на
600 језика – овим ријечима
које одсликавају колика је
слава нашег нобеловца започео је књижевник Радомир
Смиљанић, предсједник Академије Иво Андрић, малу свечаност додјеле истоименог
признања у простору Удружењу књижевника Србије у
Француској 7.
Према ријечима Смиљанићa, у Загребу својатају Андрића „мада Иво Андић о Загребу није написао ни ретка”.
– Српски народ има многа
страдања, зато имамо и много обиљежавања погибија и
пропадања. Славна су наша
обиљежавања посвећена великанима: Андрићу, Тесли,
Пупину... Да ли да ређам даље? – рекао је Смиљанић.
Сакривени или недовољно истакнути важни подаци
су опсесија Смиљанића, који посебно цијени допринос
издавачке куће Пешић и синови за изношење прећутаних истина на свјетло дана:
– Кажу нам: мала сте земља, али вас се велики боје.
Боје се јер нам је ДНК велики и зато опстајемо. У духу
афирмисања нових сазнања
о важним датумима и документима Андрић је навео да
је 1912. године у Њемачкој
формирана Државна комисија за десрбизацију Балкана.
Новица Соврлић за ову
прилику одабрао је да чујемо пјесму из збирке пјесама
Гавранов пољубац, која је настала у „колијевци хајдучије”, на „разиграној” Романији. Пјесма пуна радости због
сусрета са Црвеним стијенама Старине Новака, тог „горског крова”, сусрета са црквом Соколицом на Сокоцу,

ЛАУРЕАТ НИКОЛА КОРИЦА:
Ријеку је нашу понијети требало

П

јесник, књижевник и књижевни критичар Никола Корица залаже се за
очување народног блага Лике и Баније. Корица је био кустос музеја Спомен-дома у Глини. Спомен-дом саграђен је на
темељима Српске православне цркве Рођења Богородице. Уочи рата Корица је био
директор Народног свеучилишта у Глини.
– Таман да се послије многих лутања коначно скрасим на једном мјесту, кад се оно
зарати. Првим упадом „муповаца” у Глину Спомен-дом је био изрешетан мецима.
Своју приватну библиотеку употребио сам
као склониште, а недуго потом на предлог
мог колеге по струци и перу, а касније и кума, Вељка Стамболије отишао сам у ратну
редакцију Нове ријечи. Осим њега, тамо су
били главни уредник: Ненад Зорић, Мића
Јелић Грновић, Небојша Деветак... Адреса редакције гласила је: „негдје у шумама
Крајине”, а било је то у Зорићевој викендици у Класнићу. Сналазили смо се доста
добро, новине су стизале у сваки ров, свако село Крајине, а и шире у БиХ, Србију и
иностранство: Њемачку, Америку, Канаду,
Аустралију... Покренут је и Српски глас, гласило културног друштва Сава Мркаљ, који
је уређивао Небојша Деветак.
Корица каже да се ни на положајима
Војске Републике Српске Крајине није раздвајао од кума Вељка, а на то вријеме сјећа га једна згода.

сусрета послије кога су браћа
пјесници идеју српства пренијели пут Србије, ка „бисерној Метохији”.
Ова пјесма Соврлића
представља га као „пјесника заједничара”. За Гавранов
пољубац приказ је написао
Адам Пуслојић, који каже
да Соврлић пјесник „српске
националне етике и српског
општежића, саборног умља,

КОЛАРЕВИЋ, „ТРАЖИЛАЦ СКРАЈНУТИХ ДОКУМЕНАТА”
Пјесник, приповједач и сатиричар Драган Коларевић је
„тражилац по архивама скрајнутих докуманата”. У својој
посљедњој књизи Масони и Сарајевски атентат овај новинар
РТС-а бави се људима који су неоправдано заборављени,
а били су велики српски патриоте. Један од њих је
индустријалац Дамјан Бранковић, човјек који је пословао са
њемачким Крупом. Трговали су наоружањем.
За Српско коло Коларевић нам је говорио о Дамјану Бранковићу,
рођеном у Бачком Градишту, које се некада звало Фелдварц:
– Када је 1906. године наступила економска блокада Аустроугарске према Србији, Бранковић је омогућио трговину
Краљевине Србије са другим земљама, тако да је резултат био
да је Србија извозила за четвртину више него прије блокаде.
Одричући се своје зараде у корист државе, Бранковић је
омогућио француски кредит од 28 милиона златних француских
франака за куповину француских топова, а када је Србија
купила 14 њемачких локомотива, а Аустрија их задржала на
царини у Земуну, он је својим парама, у данашњој вриједности
од 100.000 евра, потплатио царинике. Захваљујући тим
локомотивама српска војска је могла брзо да се прегрупише и да
побиједи на Куманову. Био је носилац Албанске споменице 1915.

– Тако сам га и крстио, а то крштење било је занимљиво јер сам у истом дану крстио 14 бораца. О томе сам писао у књизи Ратни записи П(р)озвани па прогнани.
Корица је рекао да је срећан што је „један од прогнаних Орфеја који су добили
ову награду”, награду за „прекодринско
мастило и перо”, јер „ако је неко погинуо
и заклан, да се не закоље ријеч”. Његова
„Здравица” заслужује да овдје наведемо
бар неколико редака:
– Пјевај Банијо, Далмацијо, Лико и Кордуну, Банијо, Славонијо / Нек се помене
име сваког нашег буџака / Улица свака /
Нек носи име родних села / И ријека / Па да
их мјесто лијека / Узимамо три пута на дан.
Како каже Милан Пијевац, у поезији
Корице све је аутентично, од атмосфера
и доживљаја до изворног народног језика,
чије неисцрпно богатство жели да сачува
за наредне генерације. Овим поемама доминирају три ријеке: Обручнина, Корана и
ријека избјеглица из Крајине. Зато наслов
једне његове пјесме гласи: Ријеку је нашу
понијети требало. Пјевац пише:
– Трећа ријека, најбујнија и најтрагичнија, избјегличка састоји се од хиљаде појединачних судбина народа, протјераних са
њихових вјековних огњишта, од онога који је оставио мртву матер у јарку, до онога
малог са личком капом на глави („ћаћа га
његов, нако мален, а зна да трпи и пркоси”

генске меморије и примарне истине”.
– Како је Вељко Петровић
опјевао војвођанску равницу, како је Јован Дучић волио Херцеговину, како је Настасијевић дозивао матерњу
мелодију, тако њиховим стопама српске лирике о родној
земљи иде Новица Соврлић
– написао је Пуслојић.
Соврлић је предсједник Удружења књижевника Косова и Метохије. До
сада је више пута награђиван за своју поезију, која носи јединствен печат, косовскометохијски. Добитник
је Златне значке Културно-просвјетне заједнице Србије за допринос у култури,
Пера деспота Стефана Лазаревића, Награде Григорије Божовић, Награде Лазар
Вучковић, те нагаде Златне
струне у Смедереву 2014.
године.
– Писао сам о нашој несрећи, а дубоко сам убијеђен,
и код свег зла, да су сјеменке добра неуништиве. Живот
морамо вољети. Вјерујем да
ће људска доброта, људско
срце и правда Божија побиједити. Човјек је створен да
воли, а ми, Срби праштамо
све. Кости на Косову и Ме-

ЋИРИЛИЦА У ЗАГРЕБУ
Добитник награде
Академије Иво Андрић за
животно дјело је Милутин
Дедић, а награђен је
за тумачење српске
старословенске, балканске
митологије. Он је истакао
да је из Далмације и да је
рођен у тежачкој породици.
– Стално смо нешто учили
мој млађи брат и ја. Мајка је
говорила: „Ђаво није толико
црн као што изгледа.”
Српско-хрватски односи
су лоши, али ја сам једини
Србин који у Хрватској
објављује и то на ћирилици.
Брат познатијег Арсена
каже да се група ентузијаста
из Ријеке изборила да
пола часописа Бијела
пчела излази на ћирилици.
Дедић је познат као аутор
дугогодишње РТС-ове
рублике Енциклопедије за
радознале.

тохији свједоче о нашој доброти, правди, истини. Борили смо се да останемо своји
на своме и све док буде нас,
биће вјере у Бога и у људску
доброту – истакао је Соврлић. 
ДРАГАН БАШОВИЋ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

» Близак пријатељ са Миром Ступицом и Бором Тодоровићем

МИЛАН ШАРАЦ НОВА ДЈЕЛА НАПОЛЕОНА ОД КНИНСКЕ КРАЈИНЕ

Свједочења о великанима

У

рбана легенда каже да је неке (сада већ
заборављене) године мултимедијални
умјетник Милан Шарац, уредницима
једних угледних београдских новина донио
у редакцију интервју са Јованком Броз, која
је тих година била „недоступна зона”, а ови
су га само упитно погледали. Шарац се, видјевши да му не вјерују, трен касније дохватио телефона, окренуо број и рекао: „Хало,
другарице Јованка, ма, ови овдје ми не вјерују да смо урадили интервју, дајте, молим
вас, објасните им” и пружио телефонску слушалицу првом до себе...
У међувремену, Шарац је објавио више
књига и снимио бројне документарне филмове, а недавно је свом богатом опусу придодао и 60-минутни документарац Време
Мире Ступице, који ће, послије премијере
на Бориним позоришним данима у Врању,
бити приказиван широм Србије. У том филму о „умјетници вијека”, како су то за Миру
казале њене колеге, говори више од 20 културних прегалаца (Миша Јанкетић, Светлана Цеца Бојковић, Ђорђе Марјановић, Бора
Тодоровић, Милена Дравић...)
Неколико дана касније, Шарац је Шабачком позоришту поклонио бисту велике умјет-

» Милан Шарац и Душан Ковачевић

ВЕЛИКИ ЗОРАН
Када је допломирао
на ФДУ-у Шарац се, уз
режисера Љубомира Дуција
Драшкића, прво запослио у
Атељеу 212, па је по природи
посла упознао бројне
позоришне људе. Поједине
ипак издваја:
– Пред крај мјесеца,
разумљиво, остајао сам
без пара. Једном тако,
стојим с познаницом
испред Атељеа, вајкам се,
кад поред нас прође Зоран
Радмиловић и учтиво се
јави. Да ли чуо моје ријечи
или је препознао моју
муку, тек врати се и каже:
„Милане, извини, да ти
вратим онај дуг...” и пружи
ми свежањ новчаница...
Такве ствари се никад не
заборављају и зато стално
понављам да је Зоран био
не само велики глумац,
већ и велики човјек!

нице, рад вајара Драге Ђокића, а све ће бити
озваничено на прољеће када су присуство на
свечаности тим поводом, у граду гдје је Мира започела богату каријеру, најавили бројни великани из свијета умјетности.
Шарац уз то припрема друго допуњено
издање своје књиге О смрти и животу – размишљања истакнутих савременика о тим
„појмовима”. Предговор за то несвакидашње дјело написао је режисер Душан Ковачевић, увод митрополит Амфилохије, а поговор проф. др Влада Петрић са Харварда.
Ваља подсјетити да је Шарац недавно
објавио и књигу посвећену својој дугогодишњој пријатељици, истакнутој сликарки Ољи Иваницки, под насловом Јединствена Оља.
Ријеч је заправо о Шарчевој исповијести о познанству и вишедеценијском дружењу са „посљедњом Леонардовом кћери”
или, како то у предговору каже академик
Матија Бећковић, „опису једног од њених
живота за који нисмо знали”.
Oљу Иваницки, својевремено једну од
најљепших жена у Београду за којом су
у несаници уздасала многа мушка срца,
Шарац је срео као 22-годишњи студент
организације на ФДУ-а у београдском
Културном центру, када ће са 44-годишњом
Madonne Medijale, баш као у пјесми, размијенити само „добро вече” и „лаку ноћ”, али
недуго потом она ће му у њеном стану на
Косанчићевом вијенцу услишити жељу да
илуструје његову књигу афоризама и при
растанку га пољубити у образ.
Можда и због тога што је, како је сама говорила, подсјећао на Наполеона, тек Оља је
испунила обећање и илустровала Шарчев
рукопис, и премда ју је боравак у Риму или
Паризу спријечио да присуствује промоцији
књиге, чаршијом, заголицаном маштаријом,
почеће да колају разноразне приче о необичној интими, што ни једно ни друго – у инат
знатижељницима или пак паланачким медиокритетима, којима је Београд у сваком времену обиловао – никад нису демантовали...
Остало је, већ, мит...
А од Шарца ваља очекивати нова дјела.
П. Б. П.

» У друштву љепотице Оље Ивањицки
ИЗ БИОГРАФИЈЕ
Шарац је рођен (ко зна кад) у Цивљанима код Книна, одакле је
у Београд као талентовани тинејџер пристигао у ФК Партизан.
И поред лијепих прогноза чувеног Велибора Васовића, мјесто
га још тада не држи, па одлази међу џудисте Студента, гдје
стиче црни појас, али и ту није крај, јер тада одлучује да се
опроба и у боксу, гдје са тадашњим Звездиним члановима
„племените вјештине” такође биљежи и не тако скромне
резултате... Међутим, иако га сви желе задржати, он ненадано
уписује Филозофски факултет, да би, коначно, завршио на
ФДУ, гдје дипломира на организационом смјеру. Објавио је
књиге афоризама Скривене мисли и Ево ме опет, као и богато
илустрован зборник Између живота и смрти. Аутор је бројних
документарних филмова и ТВ серија, поред осталих о Мири
Траиловић, Зорану Радмиловићу, Драгану Стојнићу, Мој отац
кнез Павле... Аутор је и фељтона о сликарки Љубици Цуци Сокић,
генералу ЈНА Ђоки Јованићу... Добитник је Златног беочуга 2012.
за трајни допринос култури града Београда.

УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА КРАЈИНА ИЗ ВРБАСА СПАДА У РЕД НАЈАКТИВНИЈИХ УДРУЖЕЊА У ВРБАСУ

ГОРАН НИКОЛАШ: Спона између завичаја
В

рбас се не убраја само у ријетке средине у којима живе разне
етничке заједнице, чији број сеже
и до тридестак, већ га насељавају
Срби из свих области у којима они
традиционално живе. Зато у нашем
граду дјелујe неколико удружења
која његују особености свог етноса, као и она која његују одређене
посебности унутар српског културног простора.
Међу најактивније на том плану убраја се и Удружења Крајишника Крајина. За Србе Крајишнике интересантно је да су се
на подручје Војводине масовније
досељавали у три наврата. Послије два велика свјетска рата, и током посљедњих прогона са краја
двадесетог вијека. Многе од њих
прилике су довеле или нагнале и
у нашу средину.
– Наше удружење не окупља само Крајишнике, већ и све оне који су њихови пријатељи и који подржавају наш рад, који се огледа у

томе да чувамо традицију, културу
и обичаје народа Крајине и радимо
на помоћи прогнаном и избјеглом
народу са тих простора. Истовремено, старамо се да и наша општина
остварује бољу сарадњу са институцијама из Републике Српске, гдје
бих издвојио сарадњу са Бањалуком
– објашњава Горан Николаш, предсједник Удружења.
Два сегмента дјеловања Крајине: културни и хуманитарни, међусобно се прожимају. Повезани
су са многим завичајним удружењима овдје и тамо, често наступају
на разним манифестацијама, а то
постижу преко женске и мушке пјевачке групе и фолклорне секције.
– Хуманитарни концерти, завичајне вечери, смотре и такмичења
су распон у ком се крећу наши наступи. Од новијих успјеха, значајан
је Фестивал изворног стваралаштва
у Војковићима код Источног Сарајева, гдје смо се сјајно представили
и побрали награде. Традиционално

у мају приређујемо у Врбасу Крајишко вече, а присутни смо и на манифестацијама по цијелој општини Врбас – каже Николаш.
Удружење окупља више од 400
чланова, а међу њима је подоста младих. Потешкоћа у раду им је недостатак ношњи и просторија, иако се за
сада сналазе уз подршку Треће МЗ,
која им уступа салу за пробе и састанке. Николаш наглашава да значајну
подршку имају и од локалне самоуправе која им, према могућностима и околностима, излази у сусрет.

– На плану институционалне сарадње истако бих да је преко нашег
удружења дошло до успостављања
привредних и културних веза са самоуправама Републике Српске. Имамо потписан споразума са Туристичком организацијом РС, чиме је дошло до сарадње и овдашње Туристичке организације са партнерима
у Српској – наводи Горан Николаш,
истичући да простора и потребе за
сваковрсну сарадњу заиста има и да
ће Удружење Крајина предано дјеловати на њеном остварењу. А. СЕМАКИН

ssr.org.rs
ТЕМЕРИН БИО ДОМАЋИН ЗАВРШНИЦЕ ФИНАЛА ПРВОГ ЗАВИЧАЈНОГ КУПА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У КОМЕ СУ УЧЕСТВОВАЛЕ 133 ЕКИПЕ

»» ПИОНИРИ: Сана из Темерина (горња слика) побиједила Српску 4:2

»» ВЕТЕРАНИ: Еко Рибник Сана(горња слика) бољи од Сане из Темерина

»» СЕНИОРИ:Сррпска из Београда (горња слика) боља од суботичког Пронекса

Играју у част и славу Републике Српске

У

Спортској дворани у
Темерину 18. децембра 2016. године завршено је Финале Завичајног
купа Републике Српске у малом фудбалу. У борби за титулу учествовале су, од септембра до децембра, 133 екипе са 1.799 такмичара, да би
се у завршници нашло шест
екипа финалиста у категоријама: ветерани, сениори и пионири. Госте је у име домаћина
поздравио Миле Росић, предсједник Завичајног удружења
Сана из Темерина, а у име општине Темерин Недељко Ђукић, предсједник Спортског
савеза Темерина.
Свечано финале Завичајног купа пригодном бесједом
отворио је Млађен Цицовић,
директор Представништва Републике Српске у Србији, који се, поздрављајући све присутне, захвалио спортистима,
удружењима, донаторима и
људима добре воље који су допринијели да ово такмичење
буде успјешно организовано.
Финалном такмичењу присуствовали су и бројни гости и
прослављени спортски радници: Дарко Младић, предсједник КМП Српска, Аца Ковачевић, бивши селектор футсал
репрезентације Србије и Раде Залад, легендарни голман,
као и представници локалне и покрајинске власти: Ђу-

ПИСМО ПРЕДСЈЕДНИКА
Цицовић је прочитао
поздравно писмо
предсједника Републике
Српске Милорада Додика:
– Драги земљаци, чланови
завичајних друштава и
удружења, хвала вам за
све што чините за своју
Републику Српску, па и за
Завичајни куп Републике
Српске у Србији у малом
фудбалу, који вас окупља
и бодри. Играјте у част и
славу Републике Српске –
поручио је, поред осталог,
предсједник Додик.

ро Жига, предсједник општине Темерин, Недељко Ђукић,
предсједник Савеза за спорт
општине Темерин, Владимир
Галић, покрајински секретар
за урбанизам и заштиту животне средине и Огњен Бјелић, покрајински секретар за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Из РС спортисте је
предводио Раденко Бањац, начелник општине Рибник, који
је и сам учествовао у такмичењу као играч екипе ветерана. Овогодишњи завичајни куп
почео је у септембру, а такмичења су била по регионалним
центрима: у Београду, Темерину, Зрењанину и Суботици.

»» ТРОФЕЈИ НАЈБОЉИМА: Млађен Цицовић и Максим Нишић, Немања Радојчић и Аца Ковачевић, Михајло Војводић и Раде Залад, играч Сане и Владимир Галић

Најбољи играчи Купа Пржић, Нишић и Росић
О

вогодишњим побједницима купа одличја је
уручио Млађен Цицовић,
директор Представништва
Републике Српске, и то: у
категорији пионира екипи
Српска из Београда, која је
побједник и категорији за
сениоре, и у категорији ветерана екипи Сана из Риб-

ника. За допринос ферплеју награђене су судије: Славенко Матовић, Милош Лазаревић и Милован Вуковић.
Другопласираним екипама у категоријама: пионири Сана из Темерина, сениори Пронекс доо из Суботице и ветерани Српска из
Београда, награде је уручио

ДРИНА–УНА ИНИЦИЈАТОР КУПА
Завичајни куп Републике Српске покренут је на иницијативу
завичајног спортског Удружења Дрина–Уна, који води Милорад
Пелемиш. Иницијатива је наишла на подршку завичајних
друштава из Темерина, Суботице, Зрењанина и Новог Сада.
Посебну улогу у организацији и финансирању овог купа имали
су и имају Представништво Републике Српске у Србији и
Млађен Цицовић, директор Представништва, са циљем да се
кроз спортска такмичења клубова подстичу сарадња друштава
и удружења и стална веза са завичајем.

Владимир Галић, покрајински секретар за урбанизам и
заштиту животне средине.
За најбоље играче проглашени су Вељко Пржић (пионири Српске из Београда),
Максим Нишић (сениори
Српске из Београда) и Миле
Росић (ветерани Сане из Темерина), којима је признања
уручио Аца Ковачевић, прослављени селектор Футсал реперезентације Србије. Међу
голманима, награде за најбоље су добили Михајло Војводић (пионири Сане из Темерина), Максим Нишић (сениори Српске из Београд) и
Раденко Војводић (ветерани
Сане из Темерин), који су признања добили из руку прослављеног голмана Рада Залада.

ПЛАКЕТЕ ЗАЛУЖНИМА
Учесници финала су
дружење наставили у
ресторану Фокс у Темерину,
гдје је приређена
свечана вечера за
спортисте и госте. Млађен
Цицовић, директор
Представништва РС уручио
је плакете и захвалнице
најзаслужнијим
појединцима за
реализацију овог купа.
Плакете су добили Миле
Росић, Милорад Ћопић,
Милан Шарац и Милорад
Пелемиш, а захвалнице
Зоран Спасојевић, Никола
Ћук, Милан Јокић, Зоран
Микић, Горан Поповић и
Бошко Васиљевић.

У фебруару стартује шеста сезона Лиге РС
ПРИЈАВИТЕ ЕКИПЕ
Н

»» Лига зa јесењу сезону завршена је 14. децембра 2016. године, а прво мјесто је

освојила екипа Крајине (на слици) испред Дрвара, Гламоча, Дрине ривер, Хан Пијеска,
Фоче, Власенице, Требиња, Милића и Младости

ајвећи спортски пројекат
Удружења Дрина–Уна је
Лига Републике Српске, која
је започета прије три године.
До сада је у њој учествовало
више од 1.000 младих фудбалера из Републике Српске.
Лига се спроводи уз помоћ
Представништва РС у Србији,
Града Београда, Министарства
за спорт и омладину и бројних
компанија и пријатеља
Нова шеста сезона Лиге
РС у Београду почиње 8. фе-

бруара 2017. године. Мечеви се играју сваке сриједе у
периоду од 19 до 22 на тере-

СТАРТУЈЕ И ЛИГА РСК
Постоји иницијатива да из
лиге изађу екипе Дрвара,
Гламоча и Крајине са идејом
да се од екипа са простора
бивше РСК и из општина из
Федерације БиХ направи
Лига Крајине.

нима СЦ Поско поред хотела Престиж.
У складу са могућностима у лиги учествује са осам
сениорских екипа сениора.
Учесници шесте сезоне
су: Дрина ривер, Хан Пијесак, Власеница, Милићи, Фоча, Младост, Соколац и Требиње. Досадашњи побједници
Лиге РС у Београду су екипе Папраце и Дрина ривер по
два пута, Шековићи и Крајина једанпут.

Обавјештавамо све земљаке
који су рођени, живе или
привремено бораве у
Србији, а воде поријекло са
простора Републике Српске
и Крајине да могу да се
пријаве у Лигу Републике
Српске или на Завичајни
куп од 15. фебруара дописом
на имејл адресу
liga.drina.una@gmail.com.

