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УВОДНИК
»»Пише: Трифко Ћоровић

обијања православних
цркава у дрнишком
крају извршено је у
претходних десет
мјесеци

Изборни инжењеринг
Кажу да трипут поновљена лаж постаје истина, али
како назвати радње које се понове 13 пута? Може ли
то ико више назвати случајношћу или спорадичним
испадом? Неки српски политичари у Хрватској, у
жељи да спусте тензије, обијање православних цркава
објашњавају чињеницом да хулигани заправо не праве
разлику између религија, него сматрају да ће бити мање
прогањани ако направе кривично дјело на објекту
„мањинског народа”.
Међутим, приликом полицијских увиђаја констатовано је
да мотиви обијања немају никакав материјални карактер.
У јавности се игнорише чињеница да су успут обијани
и неки православни домови, а у медијима у Србији ова
информација готово је непримијетно прошла. Овакве
вијести обично су на маргинама, па читаоцима дјелује
да су „већ виђене”. Тек појединачним набрајањем
случајева, обичан читалац може да утврди да је заправо
ријеч о систематичном и континуираном утјеривању
страха.

„

Намјера да се спутају мањинска права
на локалу огледа се и у ироничној
чињеници да "избрисани" имају
право да гласају на парламентарним и
предсједничким изборима у Хрватској
Ови „спорадични инциденти” у Србији се не
коментаришу ни од стране политичара који су чак
родом и поријеклом са тих простора (част ријетким
изузецима). Кад год ојача национална реторика, јасно
је да су избори близу. У припреми за локалне изборе
који ће се у Хрватској одржати у мају утврђено је да је у
посљедњих пет година са бирачких спискова избрисано
67.496 Срба. Перфидност намјере да се спутају мањинска
права на локалу, огледа се и у ироничној чињеници да
ови људи имају право да гласају на парламентарним и
предсједничким изборима у Хрватској.
Застрашујуће звучи податак да ће у Хрватској ригорозним
спровођењем Закона о пребивалишту Срби можда већ
на наредном попису 2021. године изгубити право на
двојезичност у Вуковару. Хрвати кажу како овај закон
погађа и њихове држављане који су у БиХ. Наравно, у том поређењу прећуткују да је за разлику од њих
500.000 Срба протјерано са својих вјековних огњишта.
Вјешто прописујући и спроводећи законе Хрватска веома
успјешно своди Србе ка све мањим децималама. Процес
етничког чишћења који је почео за вријеме злочиначке
НДХ завршава се у миру, тако што ће и оних 3% Срба које
је помињао Будак постати недостижан сан.
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Линта: Обијање православних
цркава само је још један од
метода застрашивања Срба!

Н

ајновија обијања двије православнe цркве у
дрнишком крају – Црквe Св. Петке у Кањанима и
Црквe Св. Јована у Миочићу – која су се десила у ноћи
између 22. и 23. марта 2017.
године, само дан након што
су такође обијене двије православне цркве, упућују на
размишљање да је ријеч о организованим акцијама. Додатно сумњу уноси и чињеница да је ово чак треће скрнављење Цркве Св. Јована у
Миочићу и друго скрнављење Цркве Св. Петке у Кањанима током мјесеца марта.
Са оваквом тврдњом слаже се и предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта,
који истиче да бројне чињенице недвосмислено показују да циљ овог и претходних
обијања православних храмова јесте застрашивање Срба и
подстицање да се иселе са свог
вјековног подручја.
– Јасно је као дан да мотив све чешћег обијања православних цркава није била
пљачка. Наиме, објекат обијања биле су само православне цркве, а не и католичке, из

РАДУСИН: МОТИВ
ОБИЈАЊА НИЈЕ
МАТЕРИЈАЛНЕ
ПРИРОДЕ
Парох црквене општине Биочић Милан Радусин изразио
је наду да провале по далматинским црквама нису организоване, али да је јасно да
обијање није имало за циљ
материјалну корист.
– Трудимо се да пређемо преко оваквих ствари, мада ни ћутање није рјешење – рекао је
свештеник Радусин и додао да
вјерни народ није узнемирен
јер је огуглао на овакве ствари.
Да су ријечи свештеника тачне, потврђују и мјештани Кањана, од којих смо дознали
да су обијане и куће православних породица у овом селу.
Виновници нису пронађени,
а из извора блиских истрази сазнали смо да су починилац или више њих у село
дошли пјешке.

цркава није узет сав новац са
икона и ништа није испретурано, а у току једне ноћи
обијено је више цркава, што
показује да постоји удружена злочиначка група – тврди Линта.
Он додаје да у обијањима
православних цркава полиција није пронашла ни налогодавце нити починиоце,
чиме заправо шаље поруку
да прећутно подржава ширење мржње према Србима.
Линта позива хрватску
предсједницу Колинду Грабар
Китаровић и хрватску Владу
да јасно и недвосмислено осуде обијање православних цркава, али и исписивање графита мржње на православним
цркавама у претходном периоду и затраже од надлежних
органа да у што краћем року
пронађу и казне починиоце и
налогодавце.
– У случају да Колинда
Грабар Китаровић и хрватска Влада не осуде обијање
православних цркава, то ће
бити још један доказ да хрватска власт прећутно подржава процес рехабилитације
усташтва – закључује Линта.

ХРОНОЛОГИЈА ПЉАЧКИ
Линта је нагласио да полиција још увијек није открила
налогодавце и починиоце 13 обијања православних цркава у
дрнишком крају. Ријеч је о црквама које су обијене у претходних
десет мјесеци. Подсјетимо, у ноћи између 20. и 21. марта 2017.
године обијене су цркве Св. Георгија у Кричкама и Св. Јована
у Миочићу. Прије тога у дрнишком крају у ноћи између 6. и 7.
марта ове године обијене су и цркве Св. Јована у Баљцима, Св.
Луке у Штикову, Св. Георгија у Кричкама, Св. Јована у Миочићу и
Св. Петке у Кањанима. Такође, нису откривени ни налогодавци
ни починиоци шест обијања православних храмова која су се
десила током 2016. године и у прва два мјесеца ове године. Ријеч
је о црквама Св. Георгија у Велушићу (прољеће 2016, јесен 2016.
и март 2017); Св. Јована у Баљцима (фебруар 2016), Св. Недјеље
у Развођу (љето 2016) и Св. Георгија у Кричкама (март 2017).
Линта је подсјетио да је било 10 обијања и скрнављења
православних цркава и парохијских домова у другим дјеловима
Сјеверне Далмације. Тако је 10. фебруара проваљено у
парохијски дом у Смилчићу (општина Бенковац), док је током
прошле године три пута проваљено у Храм Светог Ђорђа у
Биљанима Горњим и једном у Храм Свете мученице Марине у
Бињанима Доњим. Такође, 3. марта примјећено је разбијено
стакло на бочним вратима Цркве Светог Јована у селу Ивошевци
(општина Кистање). Ово је друга провалa у поменути храм у
посљедњих шест мjесеци. Црква Рођења пресвете Богородице
у селу Медвиђa (општина Бенковац) обијена је 19. марта 2017,
док је 13 дана раније на православној Цркви Светих апостола
Петра и Павла у Сињу освануо графит мржње „За дом спремни”
са проусташким обиљежјима. У ноћи између 9. и 10. марта
проваљено је у Цркву Светог Николе у селу Врбник, поред
Книна, и том приликом начињена је материјална штета. И у
овим случајевима полиција није пронашла ни налогодавце ни
починиоце.
ВЛАДИКА ФОТИЈЕ У ОБИЛАСКУ ПРОВАЉЕНИХ ХРАМОВА

Они нека руше,
ми ћемо зидати!
Њ

егово преосвештенство епископ далматински Фотије са саборским заступником Борисом Милошевићем и шибенско-книнском дожупаницом Ањом Шимпрагом обишао је 13. марта 2017. храмове Епархије далматинске у које је
протеклих дана проваљено. У пратњи свештеникa
Милана Радусина, Драгана Зорице, Милана Кадијевића и ђакона Миленка Лошића, он је посјетио
нападнуте цркве у книнском и дрнишком крају. Том приликом епископ Фотије је рекао да је
ово што се десило нашим црквама додатни крст
за Србе у Далмацији.
– Овакви догађаји нас неће поколебати, они нека руше, ми ћемо зидати, обнављати и молити се
Богу за све, па и за починиоце ових недјела. Пред
нама стоји пуно тога да учинимо. Ове године празнујемо 700 година од оснивања манастира Крупе, имамо и друге јубилеје и надамо се да се овакве ствари више неће догађати и да ћемо се вратити Богу, молитви и међусобној братској љубави
– поручио је епископ.

АКТУЕЛНО 3

ЛИСТ С АВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ПРЕМИЈЕР ТВРДИ ДА БЕЗ ОБЗИРА НА ГЕОГРАФСКИ ПРОСТОР МЕЂУ СРБИМА НЕМА РАЗЛИКЕ

Вучић: Поносан сам на своје
поријекло, а због оца се
осјећам као Србин из Босне!

П

ремијер Србије Александар Вучић изјавио
је да су Срби из Србије
и БиХ исти Срби и да не постоје „босански Срби”, као
што не постоје ни „хрватски
Срби”.
– То је географска одредница одакле је тај Србин, а ми
смо исти Срби – поручио је
Вучић, гостујући на телевизији Хепи и додао да се он сам
највише осјећа као „Србин из
Босне”, с обзиром да му отац
води поријекло из БиХ.
Он је подсјетио да је током постојања усташке државе (НДХ) установљен термин
„хрватски Србин”, да је стога
и измишљена хрватска православна црква, те да је тим
процесом, између осталих,
руководио загребачки надбискуп Алојзије Степинац, кога
хоће, након што је беатификован, да прогласе за свеца.
Вучић је рекао да Срби знају шта су њихови национални

и државни интереси и подсјетио је да је током прошлогодишње комеморације у Градини
послао поруку да Срби никада
више неће дозволити да им се
понови ни Бљесак, ни Олуја.

УТИЦАО НА ЕУ ДА НЕ УВЕДЕ САНКЦИЈЕ РС
Вучић каже да је свјестан да је предсједник Републике
Српске Милорад Додик изложен већим притисцима и да га
разумије.
Он је овом приликом рекао да мисли да је бар мало
заслужан што ЕУ није увела санкције Додику.
– Ја сам се тада срео са њемачком канцеларком Ангелом
Меркел. Морам да признам да ме је она питала шта мислим
и навела да је увијек Република Српска крива, да је Додик
крив. Ја сам рекао да је то једностран приступ и да то
напросто не води рјешењу. Рекао сам и Американцима да
мислим да је то лоше – истакао је Вучић.

– Никоме не пријетећи
желимо да сачувамо мир
и никада нећемо дозволити било какву агресију какву је вршио НАТО 1999.
године – рекао је Вучић и
додао да то више не може
да се догоди захваљујући
политичкој и економској
снази Србије.
Он је рекао да ће Србија у
годинама које долазе јачати
своју војну снагу и да Срби
не желе ништа него да остану своји на своме, да никоме
не сметају, да имају унутрашњу стабилност и да се хвале економским растом, као и
пријатељима у Русији, Кини,
али и ЕУ.

У осврту на ситуацију у
БиХ Вучић је рекао да Срби са Бошњацима морају да
живе у миру и да је то његова политика.
Вучић је указао да су
српске службе својевремено упозориле званичнике у
Српској да се иза социјалних нереда у дијелу Федерације БиХ крије намјера
промјене свих социјалних
олигархија и стварање унитарне БиХ.
– Постојала је намјера да
то искористе у политичку
акцију прављења унитарне
БиХ. Они који су то организовали добро су знали зашто
– рекао је Вучић. 
СРНА

ЗАПАДНОКРАЈИШКЕ ОПШТИНЕ НЕ МОГУ СЕ ОПОРАВИТИ ОД ШТЕТЕ КОЈУ СУ ПОЧИНИЛЕ ХРВАТСКЕ ВОЈНЕ СНАГЕ

Броћета: Тужити Хрватску за злочине над Србима у БиХ

Н

ачелник општине Дрвар Горан
Броћета сматра да БиХ треба да
тужи Хрватску за агресију у протеклом рату, јер је војска ове земље починила стравичне злочине над српским становништвом у западнокрајишким општинама.
– Треба да размотримо могућност

за подизање тужбе против Хрватске,
која је била агресор. Хрватска војска
је починила стравичне злочине, али
и сву могућу штету на подручју западнокрајишких општина – рекао је
Броћета Срни.
Он каже да се западнокрајишке општине ни 22 године од завршетка рат-

них сукоба не могу опоравити од штете
коју су починиле хрватске војне снаге.
Представници институција и Борачке организације Републике Српске сагласни су да БиХ треба да тужи Хрватску за агресију, након саопштења СДА
да је Загреб самоиницијативно планирао и изводио војне акције у БиХ.

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ГЕНЕРАЛА НОВАКА ЂУКИЋА ЗАБРИЊАВАЈУЋЕ

Генералу Ђукићу пријети мождани удар

Н

екадашњи генерал Војске
Републике Српске генерал Новак Ђукић налази се
већ два мјесеца на Војномедицинској академији (ВМА) у
Београду, а његово здравствено стање је забрињавајуће.
Генерал Ђукић, кога је Суд
БиХ правоснажно осудио на
20 година затвора због злочина
на Тузланској капији из 1995.
године, примљен је на ВМА
када му се погоршало иначе
лоше здравствено стање.
Он је у телефонској изјави
за Срну рекао да има кардиолошких и неуролошких проблема, а да посебан проблем
представља веома висок крвни притисак који носи ризик
од можданог удара.
Одбрана генерала Ђукића
поднијела је у фебруару Суду
БиХ захтјев за обнову поступка у случају Тузланска капи-

ја, јер посједује доказе о томе да до трагедије на Tузланској капији није могло доћи
испаљивањем артиљеријске
гранате од 130 милиметара.
Како је истакнуто, нове
чињенице утврђене су вјештачењима стручњака из
бивше Југославије, као и са
простора земаља НАTО-а,
који су присуствовали реконструкцији догађаја из маја

1995. године, користећи реплику Тузланске капије направљену на полигону Никинци у Србији.
До марта 2016. године
спроведена су 32 експеримента, које су осим домаћих
стручњака реализовали експерти из Чешке, Француске
и Израела, при чему ниједан
резултат није подржао закључке из експертизе вјештака Tужилаштва БиХ Берка Зечевића. Суд БиХ осудио је 2014.
године генерала Ђукића на 20
година затвора прогласивши
га кривим да је, као командант Tактичке групе Озрен Војске Републике Српске, у мају
1995. године наредио артиљеријском воду да из топа калибра 130 милиметара гранатира Tузлу са Озрена, при чему
је погинула 71, а рањено 150
особа.
СРНА

ОПТУЖНИЦА ЗА ЗЛОЧИНЕ У ЛИВНУ:
ТРЕБИЊЕ ТУЖИ ГЕНЕРАЛА АНТУ ГОТОВИНУ
Полицијска управа Требиње поднијела је извештај Тужилаштву Босне и Херцеговине против Анте Готовине
(62), пензионисаног генерала Хрватске војске, због ратног злочина над српским цивилима у општини Ливно.
Јована Цвијетић, портпарол ПУ Требиње, каже да је извјештај поднесен због постојања основане сумње да је
починио ратни злочин против цивилног становништа и
ратни злочин против човјечности.
– Пријављени је као заповједник Хрватског вијећа одбране кршио правила међународног хуманитарног права,
првенствено одредаба Женевске конвенције, за вријеме оружаног сукоба у БиХ на подручју Ливна током 1992.
године – рекла је Цвијетићева.
Готовина се по командној одговорности терети за убиства најмање 24 цивила српске националности.
Пријава против Готовине достављена је Тужилаштву БиХ
у форми допуне извештаја, јер је МУП Републике Српске
против њега већ поднио двије пријаве за злочине који
нису били обухваћени хашком оптужницом по којој је
прво осуђен, а затим правоснажно ослобођен кривице.
Иначе, по тим пријавама, Тужилаштво БиХ никада није поступило. Чак су крајем прошле године саопштили да немају отворених истрага против Готовине и да
он нема статус осумњиченог. Ипак, у Тужилаштву су
потврдили да „постоји предмет који се налази у фази пријаве, а формиран је на основу извештаја МУП
РС из 2006. године”.

ТУЖИЛАШТВО ПРОТИВ ПУШТАЊА
МЛАДИЋА НА ЛИЈЕЧЕЊЕ У РУСИЈИ
Тужилаштво Хашког трибунала
успротивило се захтјеву одбране оптуженика Ратка Младића за
његово привремено пуштање на
слободу ради лијечења у Русији,
јер сматра да за то не испуњава
услове, будући да је био у вишегодишњем бјекству од Трибунала.
Захтјев за привремено пуштање
на слободу Ратка Младића треба
да буде одбијен, наводи Тужилаштво хашког трибунала.
– Имајући у виду да је био бјегунац, као и озбиљност
оптужби против њега, оптужени не испуњава услове
за привремено пуштање на слободу, па захтјев треба да
буде одбијен – навело је Тужилаштво хашког трибунала у одговору на Младићев захтјев који је недавно поднијет судском вијећу.
О захтјеву Младићевих бранилаца да га пусти на лијечење у Русију, која је наводно дала гаранције за њега, одлучиће трочлано судско вијеће судије Алфонса Оријеа. Суђење Младићу почело је у мају 2012. године, а окончано у
децембру прошле године. Првостепена пресуда требало
ТАНЈУГ
би да му буде изречена до новембра 2017. 

ИЗБЈЕГЛИЧКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
ВАЖЕ ДО 2019. ГОДИНЕ
Влада Републике Србије, на сједници одржаној 14. фебруара 2017. године, донијела је Закључак којим је Министарство унутрашњих послова Републике Србије продужило важење избјегличких легитимација на нови рок од двије године.Избјегличке легитимације сада важе до 2019. године.

СЛИЈЕПИ ПУТНИК

АУТОР: НИКОЛА ВУКОБРАТ – ВУК

4 АКТУЕЛНО

СРПСКО КОЛО март 2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Број: 401- 255/2017-001
13. март 2017. године
Београд

ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВУ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ
Министарство финансија – Управа за јавни дуг, на основу члана 10. став 1. Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, број 108/16), позива држављане бивших република СФРЈ, који су до 27. априла 1992. године девизну штедњу
положили код банака са седиштем на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, као и држављане Републике Србије, који су
до 27. априла 1992. године девизну штедњу положили код филијала банака са седиштем
на територији Републике Србије, а које су се налазиле на територијама бивших република
СФРЈ, да пријаве своја потраживања.
Пријава потраживања може се послати путем поште на адресу:
Република Србија, Министарство финансија – Управа за јавни дуг, Сремска 3-5,
Поштански преградак: 570,11000 Београд 6, са назнаком „Пријава потраживања
по основу девизне штедње”, почев од дана објављивања овог позива.
Пријава потраживања може се и непосредно предати од 6. марта 2017. године на шалтерима Министарства финансија – Управе за јавни дуг (у даљем тексту: Управа), Сремска 3-5,
Београд, радним данима од 08:00 до 16:00 часова. Пријем пријава потраживања може
се заказати преко бројева телефона: +381 11 2021 300; +381 11 2021 301.
Пријава потраживања не може се поднети електронским путем.
Пријава потраживања подноси се на Обрасцу 1. - Пријава потраживања који је одштампан
уз овај позив. Образац 1. - Пријава потраживања подноси се у три примерка. Образац се може преузети на интернет страницама Министарства финансија www.mfin.gov.rs, Управе
www.javnidug.gov.rs, Агенције за осигурање депозита www.aod.rs и Народне банке Србије www.nbs.rs.
Образац се може преузети и на шалтерима Управе, на којима се предаје пријава потраживања.
Уз пријаву потраживања девизни штедиша је дужан да поднесе следећу документацију:
1) оверену копију личне карте или пасоша девизног штедише;
2) оригинал уверења надлежног органа о променама пребивалишта;
3) оригинал девизне штедне књижице;
4) оригинал изјаве девизног штедише дате под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу, оверене код надлежних органа, да своју девизну штедњу није пренео
на друго лице;
5) оригинал потврде надлежних органа и институција бивших република СФРЈ начијој
територији су се налазиле филијале банака у којима је положена штедња, о томе да
девизни штедиша није остварио своје право по основу девизне штедње, нити да му је то
право признато од стране бивших република СФРЈ
(информација ће бити доступна на сајту Управе www.javnidug.gov.rs);
6) оригинале потврда надлежних органа и институција свих бивших република
СФРЈ у којима је девизни штедиша имао пребивалиште, о томе да девизни штедиша није остварио своје право по основу девизне штедње, нити да му је то право
признато од стране бивших република СФРЈ – ако је мењао пребивалиште у више
република;
7) оригинал извода из матичне књиге венчаних или други документ из кога се види
промена личног имена (име и презиме);
8) оригинал извода из матичне књиге рођених малолетног лица које је наследник
штедње.
У случају кад се о неком од напред наведених докумената води службена евиденција код
органа у Републици Србији, а није достављен уз пријаву потраживања, Управа ће такав документ прибавити по службеној дужности, у складу са законом којим се уређује општи
управни поступак.
Ако пријаву потраживања у име и за рачун девизног штедише подноси овлашћено лице, то
лице, поред наведене документације под тач. 1) до 8) доставља оверену копију своје личне
карте или пасоша, као и оригинал овлашћења који је надлежни орган оверио након дана
објављивања позива за пријаву потраживања.
Ако је девизна штедња стечена наслеђивањем, наследник девизне штедње, поред документације наведене под тач. 1) до 8), доставља оригинал уверења надлежног органа о променама пребивалишта оставиоца, оригинал потврде наведене под тач. 5) и 6) које се односе на
оставиоца, оригинал извода из матичне књиге умрлих, као и оригинал правноснажног решења о наслеђивању. Када је један од наследника уз пријаву потраживања поднео ову документацију, остали наследници могу о томе обавестити Управу и тада се сматра да су и
они поднели ту документацију.
Ако је више наследника девизне штедње, сваки наследник подноси пријаву потраживања за
свој наследни део у складу са овим позивом.Када је један од наследника уз пријаву потраживања поднео оригинал девизне штедне књижице или ако је један од наследника остварио
своје право на наплату девизне штедње у складу са прописима Републике Србије, сматра
се да су и остали наследници поднели оригинал те књижице о чему обавештавају Управу.
Ако је власник девизне штедње умро, а није правноснажно окончан поступак за расправљање заоставштине, наследник може поднети пријаву потраживања која садржи податке о власнику девизне штедње који је умро и уз коју доставља оригинал извода из матичне
књиге умрлих. Остала документација се доставља након правноснажно окончаног поступка за расправљање заоставштине.
Документација из овог члана доставља се заједно са преводом на српски језик који је оверен од стране овлашћеног тумача за српски језик. Сви изрази, појмови, именице, придеви
и глаголи у овом позиву који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.
Пријава потраживања може се поднети у року од годину дана од дана објављивања
овог позива.
О утврђивању права на исплату девизне штедње Управа одлучујe најкасније у року од 120
дана од истека рока за подношење пријава потраживања.
Додатне информације у вези са пријавом потраживања могу се добити преко бројева
телефона: +381 11 2021 118; +381 11 2021 119 и путем електронске поште преко е-маил
адресе staradevizna@komisijasds.gov.rs.
ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
Бранко Дрчелић, с.р.

ЗА ПРОШИРЕЊЕ АЕРОДРОМА НИКОЛA ТЕСЛA ПОСТОЈИ ЈЕДНОСТАВНО РЈЕШЕЊЕ

Назире ли се крај мукама грађана
Сурчина око легализације имовине
А
еродром Никола Тесла пуштен је у рад 1962. године, на садашњој локацији која се већим дијелом налази уз
насеље Сурчин. Изграђен као
међународна ваздушна лука,
са једном полетно-слетном
стазом дужине 3.500 метара, у то вријеме величином
и пројектованим бројем полијетања и слијетања задовољавао је потребе тадашње
државе.
Крајем седамдесетих и
почетком осамдесетих година прошлог вијека појавили су се амбициозни планови даљњег развоја аеродрома. Планирано је проширење аеродрома изградњом још
једног терминала за путнички саобраћај, као и нове полетно-слетне стазе, и то у
дијелу непосредно уз насеље
Сурчин. Планирана проширења била су више условљења пропагандним потребама
тадашњег политичког водства, него стварним потребама аеродрома, проистеклим
у порасту авио-саобраћаја и
економским користима које
би такво проширење донијело. Наиме, постојећи аеродром пројектован је за максимално 190 дневних операција полијетања или слијетања, а никад није достигао
ни 50% пројектованог капацитета.

МЕГАЛОМАНСКИ ПЛАН

У сваком случају, без ваљане економске и развојне подлоге, урађено је ново идејно
рјешење проширења аеродрома, као и нове полетно-слетне
стазе, а то је био амбициозан
или боље речено мегаломански план, чак и за оно вријеме, када је требао постати највећи аеродром у тадашњој држави, која је тада имала преко
20 милиона становника.
Распад бивше државе,
ратови и санкције готово су

потпуно обуставили авио-сабраћај са београдског аеродрома и мегаломански пројекат проширења аеродрома
био је заборављен. Релативна близина града, огроман
ненастањен простор, готово обустављен авио-саобраћај на аеродрому и огроман
број људи који су у то вријеме имали потребу да на неки начин ријеше свој стамбени проблем, довели су до
настанка „спонтаних” насеља дуж пута Сурчин–Нови
Београд. Држава је прећутно учествовала у настанку
ових насеља, неспремна да
планским и другим мјерама
ријеши проблем збрињавања како придошлог становништва из ратом захваћених подручја, тако и са потребом локалног становништва за стамбеним збрињавањем. Као посљедица оваквог инертног става државе,
дио изграђених објеката нашао се и у заштитним зонама
око аеродрома, на мјестима
која у нормалним околностима не би требала служити за
стамбене намјене.

ИГНОРИСАЊЕ РЕАЛНОСТИ

Генерални урбанистички
план Града Београда из 2003.
године није ни покушао да
разријеши сложену урбанистичку слику овог подручја.
Умјесто да преиспита план
проширења аеродрома из
1980. године и усклади га са
стварним потребама града и
државе за проширењем капацитета аеродрома, као и са постојањем великог броја објеката у зони око аеродрома, који би примјеном оваквог плана морали бити уклоњени из
простора, ГУП Града Београда
остао је при рјешењу старом
37 година. Иако су грађани и
стручна јавност дали велики
број примједби, није било слуха да се било шта промијени.

ПРОЈЕКАТ НИЈЕ УСКЛАЂЕН СА ПОТРЕБАМА
Осим зградe нових путничких терминала великог
капацитета планирана је изградња полетно-слетне стазе
дужине 3.600 метара, која се простире до Сурчина, гдје је
требало срушити око 300 кућа и раселити ове породице на
друге локације. Изградња овако дуге писте, уз постојећу
исте дужине, није уобичајена у свијету. Обично се уз једну
дугу гради краћа помоћна писта, нарочито при малој
фреквенцији промета, као што га има Београдски аеродром.
Неусклађеност пројекта са стварним потребама града и
државе, огромни трошкови за експропријацију земљишта,
расељавање становника горњег дијела Сурчина, као и за
саму изградњу нових терминала и нове полетно-слетне
стазе, без економског оправдања, главне су особине овог
плана. Овакво контраверзно рјешење унијето је у Генерални
урбанистички план Града Београда и као такво егзистира
већ скоро 35 година иако је, од почетка оспоравано како
од стручне јавности, тако и од грађана Сурчина. Овакав
план постао је један од највећих ограничавајућих фактора
развоја Сурчина, који је изгубио највриједнији економски
простор у својој околини, на рачун неостваривог пројекта
проширења аеродрома.

У октобру 2015. године на
јавни увид стављен је план
Генералне регулације Аеродрома Никола Тесла. Овом
приликом од стране грађана поднијети су предлози за
измјену плана проширења
аеродрома иза којег је стала стручна јавност, као и политичко водство ГО Сурчин,
препознајући у овој инцијативи рјешење које подједнако води рачуна о потребама
развоја аеродрома, ГО Сурчин, као и о заштити интереса преко 3.000 грађана који имају стамбене објекте на
овом подручју, а који би се
уколико остане старо планско рјешење морали уклонити из простора.

ПРИЈЕДЛОГ ГРАЂАНА

Идеја је да се искористи
неизграђени простор у дијелу аеродроме према обилазници и Добановцима за
проширење.
Предложено је једноставно помјерање планиране полетно-слетне стазе према постојећој писти за око 300 метара и помјерање по оси према обилазници за око 1.000
метара. На овај начин, коришћењем неизграђеног земљишта према обилазници
за проширење аеродрома, велика већина објеката изашла
би из угрожене зоне и могла
би бити легализована. Аеродром би имао више него довољно простора за евентуална будућа проширења, а насеље Сурчин би могло да искористи свој економски највриједнији простор за пословну и стамбену изградњу.
Захваљујући ангажовању
предсједника општине Сурчин Стевана Шуше одржани
су састанци са представницима надлежних министарстава, Завода за изградњу
Града Београда, Аеродрома Никола Тесла, СМАТС-е
и Директората за цивилно
ваздухопловство. Предложене су измјене плана, које су оцијењене позитивно,
уз обећање да ће бити примијењене кроз одговарајућа
планска документа. На тај
начин, највећи дио од 800
угрожених стамбених објеката био би легализован.
Од септембра 2016. године
почела је израда новог плана
детаљне регулације Аеродрома Никола Тесла. У њему би
требало да се изврши корекција коју су обећали надлежни државни органи. Док овај
план не буде стављен на јавни
увид, грађанима остаје да вјерују да ће надлежни државни
органи који учествују у изради
овог плана одржати обећања
која су дали на јавним скуповима грађана. ЗОРАН ДОБРОТА

АКТУЕЛНО 5

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

Уручени уговори о додјели монтажних кућа за 49 избјегличких породица

У

Свечаној сали Скупштине града Београда 29. марта уручени
су уговори о додјели монтажних кућа за 49 избјегличких породица из Босне и Херцеговине и Хрватске. Наведена стамбена рјешења финансирана су донаторским
средствима у оквиру трећег потпројекта Регионалног стамбеног пројекта Републике Србије (РСП). Трећи РСП потпројекат односи
се само на избјеглице са пребивалиштем на територији
Града Београда, а вриједан
је 13,6 милиона евра.
Након уручења уговора
корисницима, уводи се извођач радова у посао, слиједи
израда пројекта и постављање монтажних кућа на плацевима корисника.
Ивица Дачић, први пот-

предсједник Владе, министар спољних послова и
предсједник Комисије за координацију процеса трајне
интеграције избјеглица Владе Републике Србије, нагласио је да се РСП спроводи
донаторским средствима,
као и да се 235 станова за
избјеглице у Овчи, у оквиру
истог, трећег РСП потпројекта, увелико граде и биће
готови прије рока.
– Посебно ми је драго што
ће корисници добити куће
које ће бити постављене на
њихове плацеве и то баш тамо гдје су одабрали да живе
– рекао је министар Дачић.
Како је рекао Синиша Мали, градоначелник Београда, ово је велики дан за све
људе који су добили стамбено рјешење и на овај начин
се исправља велика неправ-

СРБИЈА НЕ КУПУЈЕ КУЋЕ МИГРАНТИМА
Држава Србија није предвидјела да из буџета издвоји
320 милиона динара да би побољшала услове живота
мигрантима, нема намјеру да породицама миграната даје по
200.000 динара за покретање бизниса, нити по 1,4 милиона
динара за куповину сеоских кућа, како је то потпуно нетачно
објавио један дневни лист.
Комесаријат за избјеглице и миграције напомиње да су
сви мигранти на територији Републике Србије, који су
изразили жељу, смјештени у званичним центрима за азил
и прихватним центрима, као и да им се у центрима пружа
све што им припада по Закону о азилу. Такође, подсјећамо
да Србија мигрантима готово никада није финална
дестинација, па за наведеним врстама стамбених рјешења
нема потребе, нити су предвиђена законом.

да која траје дуже од двије
деценије.
– Ово је још један доказ
да када сви заједно радимо
на рјешавању неког проблема, ни резултат не изостане.
Драго ми је што могу да ка-

жем да ће се сви корисници којима дајемо уговоре до
краја године уселити у своје куће – истакао је градоначелник Београда.
Владимир Цуцић, комесар за избјеглице и миграци-

је, рекао је да се Регионални
стамбени програм захуктао
и да се већ увелико виде резултати.
– Постижемо циљ, а то је
да најугроженије избјеглице
коначно добију кров над главом, а избјегличко поглавље
у региону се затвори на хуман начин. Хвала свима на
сарадњи, а посебно свим избјегличким породицама на
показаном разумијевању и
стрпљењу – рекао је комесар Цуцић.
Горан Квргић, директор
Јединице за управљање пројектом Истраживање и развој
д.о.о. Београд, подсјетио је
да је трећим РСП потпројектом обезбијеђено да 656 избјегличких породица ријеши
своје стамбено питање и то
кроз додјелу 235 стамбених
јединица у Овчи, 49 монта-

жних кућа, 303 пакета грађевинског материјала и 69
сеоских кућа.
Рeгиoнaлни прoгрaм
стaмбeнoг збрињaвaњa зaјeднички је вишeгoдишњи
прoгрaм Републике Србије,
Босне и Херцеговине, Црне
Горе и Републике Хрватске,
кojи имa циљ дa oбeзбијeди
трajнa стaмбeнa рјeшeњa зa
нajугрoжeниjе избјeгличке
пoрoдице.
Регионални стамбени
програм Републике Србије спроводи се уз подршку
ОЕБС-а и УНХЦР-а, а финансиран је средствима Европске уније, која је највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Њемачке, Италије, Норвешке, Швајцарске,
Данске, Турске, Луксембурга, Кипра, Румуније, Чешке,
Словачке и Мађарске.

ПОСТАВЉАЊЕМ КАМЕНА ТЕМЕЉЦА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, КРУШЕВЦУ И ПРОКУПЉУ ЗАПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ДРУГОГ ПОТПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОЈЕКТА

У Сремској Митровици гради
се 40 станова за избјеглице

У

Сремској Митровици 17.
марта постављен је камен
темељац за изградњу 40 станова за избјеглице из Босне
и Херцеговине и Хрватске, у
оквиру другог потпројекта Регионалног стамбеног пројекта
Републике Србије (РСП). Изградња ће трајати 11 мјесеци, а
радове изводи новосадска грађевинска фирма Дијагонала.
Сремска Митровица је прва од девет јединица локалне
самоуправе у којима ове године почиње градња станова из
другог РСП потпројекта. Градиће се укупно 200 станова: у
Крушевцу, Параћину, Вршцу,
Прокупљу и Бајиној Башти по
20, у Шапцу и Кикинди по 25
и у Шиду 10 станова.
У овим општинама избјеглице ће станове добијати у
закуп, са могућношћу каснијег откупа по повлашћеним

цијенама, док је 40 станова у
Сремској Митровици намијењено за социјално становање
у заштићеним условима, односно за најугроженије категорије избјеглица, стара лица и једнородитељске породице и оне са болесним чланом, без могућности откупа.
Церемонији полагања камена темељца присуствовали су бројни високи домаћи
званичници, представници
међународних организација и амбасадори земаља донатора. У име државе Србије,
прву лопату бетона на камен
темељац бацио је први потпредсједник Владе Републике Србије, министар спољних
послова и предсједник Комисије за координацију процеса
трајне интеграције избјеглица
Владе Републике Србије Ивица Дачић.

– Овај програм доприноси
укупној стабилности и примјер је добре сарадње у региону – рекао је министар
Дачић.
Владимир Цуцић, комесар за избјеглице и миграције
Републике Србије, пожелио
је да се што прије окупимо
поново на усељењу у станове корисника РСП.
– Наставићемо да радимо истим темпом и у истом
правцу. Кад видим како напредује градња 235 станова
за избјеглице у београдском
насељу Овча, а иде прије рока, знам да смо на добром
путу да коначно ријешимо
питање крова над главом за
највећи број породица које
више од 25 година чекају ово
рјешење – рекао је Цуцић.
Лопату бетона бацили су и
Бојан Стевић, државни секретар у Министарству државне
управе и локалне самоуправе, Aндреа Орицио, амбасадор
ОЕБС-а у Републици Србији,
Димитрије Пешић из Представништва УНХЦР-а у Србији, Кент Хили из Амбасаде Сједињених Америчких Држава,
Горан Квргић, директор Јединице за управљање пројектом
Истраживање и развој д.о.о.
Београд, Владимир Санадер,
градоначелник Сремске Митровице и Владимир Цуцић,
комесар за избјеглице и миграције Републике Србије.

У Крушевцу ускоро 20 станова

У

Крушевцу је 30. марта
постављен камен темељац за изградњу 20 станова
за избјеглице из Босне и Херцеговине и Хрватске, у оквиру другог потпројекта Регионалног стамбеног пројекта
Републике Србије (РСП). Изградња ће трајати 11 мјесеци,
а радове изводи грађевинска
фирма Банковић.
Церемонији полагања камена темељца присуствовали су бројни високи домаћи
званичници и представници
међународних организација. У име државе Србије прву лопату бетона на камен
темељац бацио је први потпредсједник Владе, министар
спољних послова и предсједник Комисије за координацију процеса трајне интеграције
избјеглица Владе Републике
Србије Ивица Дачић.
– Кроз Регионални стамбени програм ми не само што

збрињавамо најугроженију
категорију избјеглица које
живе у Србији, већ доприносимо миру и стабилности
у нашем региону – рекао је
министар Дачић.

И У ПРОКУПЉУ СЕ ГРАДИ 20 СТАНОВА
У Прокупљу је 31. марта постављен камен темељац за
изградњу 20 станова за избјеглице из Босне и Херцеговине и
Хрватске, у оквиру другог потпројекта Регионалног стамбеног
пројекта Републике Србије (РСП). Изградња ће трајати 11
мјесеци, а радове изводи грађевинска фирма Банковић.
Церемонији полагања камена темељца присуствовали
су бројни високи домаћи званичници и представници
међународних организација. У име државе Србије, прву лопату
бетона на камен темељац бацио је први потпредсједник
Владе, министар спољних послова и предсједник Комисије за
координацију процеса трајне интеграције избјеглица Владе
Републике Србије Ивица Дачић, док је у име Прокупља то
урадио предсједник општине Александар Симоновић.

У име Крушевца, лопату
бетона бацио је градоначелник
Драги Несторовић. На полагању камена темељца учествовали су представници донатора,
УНХЦР-а и ОЕБС-а, као и Јединице за управљање пројектом Истраживање и развој д.о.о. Београд.
Други РСП потпројекат
вриједан је више од 13 милиона евра. У оквиру њега
планирана је додјела укупно 900 стамбених рјешења
кроз четири модела: куповина сеоских кућа (250), изградња станова (200), изградња монтажних кућа (120) и
додјела пакета грађевинског
материјала (250 из РСП фонда и 80 из контрибуције Републике Србије).

НДХ
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УПАМЋЕНА ПО ЗВЈЕРСТВИМА И ГЕНОЦИДУ

МИЛЕ БУДАК КРЕИРАО УСТАШКИ ПРОГРАМ

Независна Држава Хрватска или НДХ била је
квинслиншка (марионетска) држава основана на
дјелу окупиране Краљевине Југославије, која је уз
помоћ Хитлерове Њемачке постојала под вођством
усташког режима од 1941. до 1945. НДХ је у историји
остала забиљежена по звјерствима и геноциду које су
припадници режима чинили над Србима, Јеврејима,
Ромима, као и Хрватима неистомишљеницима,
претежно комунистима.

На челу НДХ се налазио Анте Павелић и његове усташе: ова фашистичка
организација основана је 1929. уз помоћ фашистичке Италије,
која је обезбјеђивала центре за обуку, финансијску и политичку
помоћ. Подршка је долазила и од присталица Хрватске странке
права, коју је основао Анте Старчевић крајем 19. вијека. Програм
НДХ, који је формулисао Миле Будак, био је да се очисти Хрватска
од Срба „убијањем једне трећине, протјеривањем друге трећине и
асимилoвањем преостале трећине”. На територији НДХ су основани
концентрациони логори, од којих је најпознатији био Логор у Јасеновцу.

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРАВНИ

ЧАС АНАТОМИЈЕ ЗЛА

»»Усвајање расних

закона у НДХ
није била пука
имитација
нацистичких,
нирнбершких
закона, већ је
постојао висок
степен аутономије
у том злокобном
послу
ПРОФ. ДР БОРИС БЕГОВИЋ
ИЗВОР: НЕДЕЉНИК

Р

ијетке су научне конференције које почињу
минутом ћутања. Овај
минут је дуго трајао. С једне стране је владала туробна атмосфера због теме конференције, а са друге стране
се распламсавала дискусија
и истраживачки ентузијазам
научника који су припремили реферате о Правном поретку НДХ.
Управо тако је названа
конференција која је одржана у четвртак на Правном факултету Универзитета у Београду.
Отварајући скуп, декан
Правног факултета Уни-

верзитета у Београду Сима
Аврамовић нагласио је да се
у овом случају ради о поретку зла, односно о поретку који је производио зло.
У уводним напоменама
речено је да је циљ конференције „спознаја правне
анатомије Независне Државе Хрватске: њеног правног
костура, мишића, свих осталих елемената грађе њеног
поретка и њихова међусобна
веза”. Основна претпоставка од које су учесници конференције пошли јесте да је
НДХ била држава.

РАСНО ЗАКОНОДАВАСТВО

О правности поретка НДХ
говорио је Милош Здравковић, наглашавајући да суштински проблем правног
поретка лежи у чињеници да
великом броју људи он није
пружао никакве рационалне
разлоге на основу којих су
они могли да усмјере своје
понашање. Једноставно, прописи тог законодавства нису
обезбјеђивали опстанак значајног броја људи. Управо супротно, угрожавали су њихову егзистенцију, па није постојао нити један рационалан
разлог да их ти људи поштују. Здравковић је закључио да
је поредак НДХ био такав да

његова правност мора да иде
под знаке навода.
Више о том праву сазнали смо од Зорана Мирковића, који се бавио расним законодавством у НДХ. Показало се да усвајање расних
закона у НДХ није била пука имитација нацистичких,
нирнбершких закона, већ је
постојао висок степен аутономије у том злокобном послу. Истина је да је нацистичка Њемачка диктирала расистичку „моду” у многим зе-

мљама, али је самостални допринос хрватске политичке
елите тог времена био све, само не занемарљив. Почев од
комисије са значајним именима тадашње академске заједнице, која је јасно ставила
до знања да Јевреји и Роми
нису „аријског” поријекла.
Јесте да Срби нису сврстани
у „расни талог”, али су нађени други начини да се сведу
на грађане другог реда, на
оне који не завређују правну заштиту. Напротив, НДХ

ДРЖАВА КОЈОЈ УСТАВ НИЈЕ НИ ТРЕБАО
Танасије Маринковић је нагласио да НДХ није имала устав,
нити је он, у свом стандардном значењу, био потребан таквој
држави. Када право, као у случају НДХ и њених узора, служи
искључиво организацији државне власти, а не заштити
појединца од те власти, устав, заиста, представља само
сметњу. А када елементи државне власти имају законом
дефинисану улогу „да се брину да у хрватској држави
увијек и свуда влада само хрватски народ, те да он буде
потпуни господар свих материјалних и духовних добара у
својој земљи”, постаје јасно о чему се ту ради. А на челу је
Поглавник. Ничим спутан. Његова ријеч је закон.
Да овакво уставноправно рјешење није пало са неба,
потврдио је у свом коментару реферата академик Љубодраг
Димић, указавши на континуитет политике клерикализације
хрватског друштва, започет давно прије настанка НДХ.
Димић је указао на концепцију да је католичанство
неизоставни дио хрватског идентитета и да је црква кључни
друштвени чинилац. Црква која је „изнад политике”, а
активно се бави политиком. Политички дела, а не сноси
политичке посљедице тог делања.

је по организованим логорима смрти, још у прољеће
1941. године, била својеврсна
„авангарда злочина”, чак и за
нацистичку Њемачку.

ПО КРАТКОМ ПОСТУПКУ

Но, професор Мирковић
указује и на прагматизам
тог режима. Почетком маја
1945. године укинути су расни закони, а исти они који
су формулисали и спроводили расне законе почели су да
причају о демократији и сами себи додјељивали улогу
бедема против бољшевизма.
Цјелокупан кривичноправни механизам репресије имао је занемарљив удио
у пројекту истребљења неподобних. Тај пројекат је, у
одређеној мјери, реализован
управним мјерама, упућивањем неподобних у концентрационе (сабирне) логоре,
а у највећој мјери без икакве
правне основе – хладнокрвним убиствима
Реферат Марка Давинића баца свјетло на правно
устројство војних и полицијских снага НДХ. И док слушате све детаље тог устројства, све то вам се чини познато. Заиста, готово да постоји паралела између нацистичке Њемачке и НДХ. До-

мобрани као Вермахт и усташе као СС. Са свим функцијама СС-а, укључујући и ону
основну: истребљење оних
који нису подобни, који нису достојни да живе, који трују животни простор, што њемачког, што хрватског народа.
Вјероватно да је најмучнији утисак оставила веома
детаљна презентација Игора
Вуковића о кривичном праву у НДХ. Када се као објекат кривичноправне заштите
наведе „част и животни интерес хрватског народа”, што
може да значи све и свашта,
кривично право губи своју
основну функцију, оно тада
постаје метод стварања озакоњене репресије над свима који нису подобни. Када
се томе додају пријеки судови, „ванредно кривично
правосуђе”, односно суђење по кратком поступку са
само једном казном која се
извршава по изрицању, механизам репресије постаје
све јаснији.
И онда слиједи обрт. Цјелокупан овај кривичноправни механизам репресије
имао је занемарљив удио
у пројекту истребљења неподобних. Тај пројекат је, у
одређеној мјери, реализован
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

НДХ СЕ ПРОТЕЗАЛА СВЕ ДО ДРИНЕ И ЗЕМУНА, АЛИ БЕЗ ИСТРЕ

ПРОТИВ СРБА ЈЕ СВЕ БИЛО ДОЗВОЉЕНО

Дана 10. априла 1941. када су њемачке трупе ушле у Загреб, дочекане су од
највећег дијела грађана са одушевљењем и засипане су цвијећем. Усташки
експонент Славко Кватерник прогласио је „ускрснуће Независне Државе
Хрватске” (на чијем је челу био Анте Павелић). НДХ је заузимала подручје
некадашње Бановине Хрватске и цијелу Врбаску Бановину, а граница на
истоку са Србијом била је ријека Дрина. У данашњим оквирима НДХ је
заузимала подручје Републике Хрватске (осим Истре, Ријеке, Задра, острва
Крк, Црес, Лошињ, Ластово и Вис, који су прије били одвојени од Краљевине
Југославије), читаву територију Босне и Херцеговине, Срем и Земун.

Српски народ на подручју НДХ био је стављен изван закона.
Против Срба било је све дозвољено: да се на овом подручју могу
некажњено прогонити, мучити, злостављати, хапсити и убијати.
Штампа је била пуна хушкања против српског становништва
у НДХ. Некадашње хрватско-српске националистичке
политикантске супротности из старе Југославије добиле су за
вријеме НДХ стравични епилог у истријебљивању српскога
становништва. Један од злочина био је и Покољ у глинској цркви
1941. године.

ПОРЕДАК НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ ПУПОВАЦ: Загреб има моралну

НДХ није била наметнута, већ је била
воља хрватске политичке елите
Међународноправним статусом НДХ бавили су се Ивана Крстић и Милош Јовановић.
Занимљиви аргумент у прилог тези и против тезе да је НДХ у међународноправном
смислу била држава, али ако је била, свакако да није била марионетска држава. Јер,
по критеријумима међународног права, марионетском се сматра само она држава која
је успостављена супротно жељама већине
њеног становништва. А злокобна фотографија на плакату конференције, са масом у
црним кошуљама која подигнутом десном
руком поздравља заставу НДХ, зорно по-

казује на којој су страни биле масе. Милош
Јовановић је ефектно цитирао Фрању Туђмана из 1990. године: „НДХ је била и израз... повијесних тежњи хрватског народа
за својом самосталном државом.” Управо
тако, неће бити да је била наметнута, да се
све своди на неколико камиона из Италије
пристиглих усташа.
Истина је да је нацистичка Њемачка диктирала расистичку „моду” у многим земљама, али је самостални допринос хрватске
политичке елите тог времена био све, само не занемарљив.

обавезу да обештети жртве НДХ
рватска има моралну шке улице, које почињу од носно сада на Тргу Николе
Х
обавезу према жртвама Трга Републике, односно Тр- Шубића Зринског, Зрињевцу,
из времена НДХ које су стра- га бана Јелачића, све до Ква- а то је главни трг у Загребу
дале у логорима као што је
Јасеновац, Јадовно и према
оним чија је имовина била
одузета на најгрубљи могући начин – изјавио је предсједник Српског народног
вијећа у Хрватској Милорад
Пуповац.
Пуповац је рекао да је
Србима и Јеврејима имовина одузета актом који је
донесен неколико седмица
по проглашењу НДХ и да се
тај акт може наћи у збирци
докумената које је објавио
Ђуро Затезало у књизи Јадовно (I том).
– Тим актом су Срби који
су становали у сјеверним дијеловима Загреба – сјеверно
од Илице и сјеверно од Вла-

терниковог трга на истоку и
до данашњег Британског трга, обавезани да се у року од
24 или 48 сати иселе, узимајући само најнужније ствари
– изјавио је Пуповац за београдски лист Данас.
Према његовим ријечима, тада је много људи који су били имућни избјегло
из Загреба према Београду,
а међу њима породица академика Дејана Медаковића, некадашњег предсједника Српске академије наука и умјетности.
– Тако је, рецимо, избјегла породица академика Медаковића, која је била власник Медаковићеве палаче
на Штросмајеровом тргу, од-

МИСТЕРИОЗНИ ПРОЦЕС У ЧИКАГУ
Пуповац је истакао да су још живи неки, мада ријетки
акционари, али и насљедници првог реда некадашње
Српске банке, чија је имовина у првим недјељама НДХ
одузета и претворена у Хрватску поштанску банку која и
данас постоји.
Поводом тужбе против Хрватске из Чикага, Пуповац је навео
да СНВ не зна ко су подносиоци те тужбе којом се тражи
компензација имовинске и друге штете српским, ромским
и јеврејским жртвама НДХ, нити ко су њихови правни
заступници. Он је, међутим, нагласио да је то озбиљно
питање којим ће се бавити истраживачи СНВ у архиву Срба
у Хрватској.

управним мјерама, упућивањем неподобних у концентрационе (сабирне) логоре,
а у највећој мјери без икакве
правне основе – хладнокрвним убиствима.
У излагању Дејана Поповића приказано је поређење
НДХ и самосталне Словачке,
два сабласна издања под Хитлеровим патронатом и готово подједнака страст у истребљењу Јевреја. Али су истакнуте разлике у третману Чеха и Срба. Чесима се, бар од
Словака, ништа страшно није догодило. Вјероватно да
одговор лежи у шизми, како прваци Католичке цркве
у Хрватској називају православље. Поповић издваја и
неколико тврдњи надбискупа Степинца о Србима „који су у двадесет година своје
владавине починили озбиљне злочине”.

ЛИЦЕМЈЕРНИ КАРДИНАЛ

Професор Поповић цитира ријечи надбискупа Алојзија Степинца изговорене
28. априла 1941. године, које злокобно одјекују конференцијском салом: „Нема никога међу вама који у ово посљедње вријеме није био свједок најзамашнијих догађаја у животу хрватског наро-

– рекао је Пуповац.
Пуповац је навео да, када
је ријеч о имовини из Другог свјетског рата, СНВ посљедњих година у фокусу
дјеловања има имовину институција српске заједнице:
Српске православне цркве
(СПЦ), Српског културног
друштва Просвјета, Српског
културног друштва Привредник и још неких других као
што је некадашња Српска
банка, чије је сједиште било у Загребу.
Будући да је СПЦ готово
редовно навођена у оснивачким актима и статутима српских организација у Хрватској као насљедница имовине то значи да у случају престанка рада тих организација, СПЦ полаже право да се
бори за ту имовину, додао је
Пуповац.
Што се тиче имовине физичких и малих правних лица, која су била жртве усташког режима, Пуповац подсјећа да је послије Другог
свјетског рата био донесен закон који их је додатно оштетио дајући им рок
од само годину дана за подношење захтјева за враћање
имовине. 
СРНА

СЕКТА ЗАСНОВАНА НА ГЕНОЦИДУ
Професор Поповић објаснио је порески систем НДХ.
Цјелокупан порески поступак и администрацију државе која
је основала и сопствену цркву: Хрватску православну цркву,
о чему је своје налазе изнио Далибор Ђукић.
Све су направили, једини проблем је био то што није
било вјерника. Данашњи покушаји оснивања Хрватске
православне цркве били би гротескни да немају позадину
засновану на геноциду, насилном прекрштавању и расним
законима. Тада би се могло рећи да су конкуренти за
патријархе – неки живописни ликови којима је прије мјесто
у стрипу.

да... Часови су ово, у којима
више не говори језик, него
крв својом тајанственом повезаношћу са земљом, у којој
смо угледали свијетло Божје и с народом из којега смо
никли.”
Неколико мјесеци касније, 21. јула 1941. године, Степинац у писму Павелићу не
доводи у питање слање Јевреја у логоре, али апелује на хумани поступак при транспорту. Али се Степинчев приступ
мијења, како се мијења и ратна срећа нацистичке Њемачке: 25. октобра 1942. године
Степинац држи проповијед
у којој се супротставља теорији о супериорним и инфериорним расама и народима
и пракси која се из те теорије изводи.

Болну систематичност
часа правне анатомије НДХ
у организацији професора
Правног факултета Универзитета у Београду завршила је Нина Кршљанин разјашњавајући правни режим
непокретности у НДХ. Прописе који се могу подијелити у три категорије, а прву
чине они који су очигледно
дискриминаторни, док код
друге категорије тај карактер није очигледан, али не
значи да не постоји. А тамо
гдје постоји дискриминација, нема правде, а тамо гдје
нема правде – нема права,
закључила је Кршљанинова.
Ипак је, дало се закључити на овој конференцији, Независна Држава Хрватска била држава. Држава зла.

Степинац благословио Павелића
Усташке вође су за рјешење српског питања у
НДХ по тројном принципу (убијање-протјеривање-покрштавање) имали подршку и „благослов” Римокатоличке цркве и надбискупа
Степинца. Католичка црква и њена јерархија су, када су Срби и њихова црква били у питању, у потпуности одбацили Христове ријечи и јеванђелске принципе.
Током рата у НДХ разрушено је, спаљено,
оштећено или оскрнављено више од 450 православних цркава. Том приликом је уништен
значајан број икона и културних споменика
српског народа. Загребачки надбискуп Алојзије Степинац је од првих дана здушно благословио стварање „католичке државе”, како
ју је он често називао. Анте Павелић је стигао
у Загреб 13. априла, а већ 14. априла Степи-

нац је отишао да га посјети, честита му и благосиља долазак.
Усташки поглавник Анте Павелић је, знајући
колико му је важна подршка Ватикана, са великом усташком делегацијом 18. маја 1941. године отишао у Рим да би Томиславу II, с благословом Ватикана, предао хрватску круну.
Папа Пије XII примио је цијелу делегацију, а
прије тога, дуго је разговарао са Павелићем.
Павелић се тада срео и са Бенитом Мусолинијем. Током 1942. основана је такозвана Хрватска православна црква.
Ниже католичко свештенство је у потпуности
слиједило ставове својих поглавара – папе
Пија XII и надбискупа Степинца. Многи католички свештеници директно су учествовали
у многим усташким злочинима.

8 ИЗ ЖИВОТА ЕПАРХИЈА
ПРОВАЛНИЦИ ПОКУШАЛИ ДА ОБИЈУ
ЦРКВУ СВЕТОГ ЂОРЂА У ПОДГОРИЦИ

СРПСКО КОЛО март 2017.

ПАТРИЈАРХ СРПСКИ ИРИНЕЈ СЛУЖИО ПАРАСТОС СТРАДАЛИМ ЖРТВАМА НАТО АГРЕСИЈЕ

Ране Милосрдног анђела
вјечно ће бољети српски род

У
30. 3. 2017. – Непознати провалници покушали су током
протекле ноћи да обију, оскрнаве и опљачкају Цркву
Светог Ђорђа у Подгорици – рекао је старјешина ове
цркве протојереј-ставрофор Велибор Џомић.
Џомић је појаснио да су провалници покушали да уђу
у Цркву са источне, олтарске стране, иначе најстаријег
сачуваног дијела Цркве.
– Због веома јаког металног оквира који обезбјеђује
прозор, извршиоци су одустали од свог светогрдног и
криминалног наума, али су разбили прозор и причинили знатну материјалну штету на овој древној светињи –
рекао је отац Џомић.
Он је подсјетио да је Црква Светог Ђорђа под Горицом
светиња стара више од 900 година, а током друге половине 20. вијека обијена је и похарана више од 60 пута.
– Од Управе полиције очекујемо не само да ријеши и процесуира овај случај у складу са законским прописима,
него и да посвети посебну пажњу заштити православних храмова који су све чешће мета разних криминалСПЦ.РС
них група – додао је отац Џомић. 

МИТРОПОЛИТ ПОРФИРИЈЕ:
ВЈЕРА ЈЕ УСЛОВ ПОЗНАЊА БОГА!

сриједу 24. марта 2017.
године патријарх српски Иринеј је поводом
18-годишњице од бомбардовања Србије служио парастос страдалим жртвама. У
бесједи Патријарх је нагласио значај поста, као и то да
смо у овом свијету пролазници и припремамо се за нашу
праву отаџбину која је на небу. Патријарх Иринеј је, између осталог, рекао и да је
наше присуство и учешће на
литургији наша тајанствена
заједница са Богом. Након
литургије исповиједило се
свештенство намјесништва
београдско-посавског.
Од 24. марта до 10. јуна
1999. године деветнаест земаља злочиначке алијансе обрушило се на војне и цивилне
циљеве у нашој земљи. НАТО је планирао да операцију
у Србији заврши за неколико
дана, по принципу муњевитог
рата. Није могао предвидјети
храброст и част српске војске. Непланирано за агресора
бомбардовање се отеглo до 10.
јуна 1999. године и окончано је доношењем Резолуције
1244 Савјета безбједности УН.
Разрушени мостови, фабрике сравњене са земљом,
уништени путеви, енергет-

ДЈЕЦА НИСУ ПОШТЕЂЕНА СТРАДАЊА
Најневиније жртве бестијалног Милосрдног анђела биле
су дјеца. Током злочиначке кампање убијено је 89 дјеце.
Подсјетимо се само на неке од жртава: Бојана Тошковић (1)
из Мердара, убијена у наручју оца у кући у којој је живјела
њена породица; Милица Ракић (3) из Батајнице, убијена у
бомбардовању док је сједела на ноши; Сања Mиленковић
(15), убијена током ракетирања моста у Варварину; Марко
Симић, (2) страдао је током ракетирања стамбене зграде у
Новом Пазару, када је убијено још 11 недужних цивила; брат
и сестра Миљана (15) и Владимир (12) Милић из Сурдулице,
убијени у склоништу породичне куће, када је убијен и њихов
рођак Миломир Миленовић (17); Љиљана Илић, трудница у
осмом мјесецу трудноће, погођена је и убијена пројектилом
који је „промашио” аеродром у Нишу и погодио градску
пијацу и аутобуску станицу...

ски и телекомуникациони
објекти само су један дио мета НАТО бомбардовања, које је Србији нанијело штету између 30 и 100 милијарди долара. Бомбардовани смо 2.300 пута, испаљено је 1.300 крстарећих ракета, бачено 37.000 касетних
бомби са обогаћеним уранијумом. Укупна маса пројектила која је испаљена на
Србију била је 22.000 тона.
Током НАТО агресије у
злочиначком бомбардовању стамбених насеља, возова, болница, старачких домова, пијаца, школа, медијских кућа, споменика културе итд. званично је убијено
2.500, а рањено преко 12.000
људи, и све то под срамним
изговором да су мете биле
војска и војни објекти иако
се они никада нису налазили на тим локацијама. Највећи број жртава НАТО агресије били су обични грађани
– цивили које су НАТО званичници, без гриже савјести,
називали колатералном, успутном штетом.
На милион људи у Србији
годишње од рака умре 5.500,
а у свијету свега 2.000. Повећана смртност од леукемије
од 2002. године је 139%.

ЦРКВА ОД ГЛИНЕ МОРА ДА БУДЕ САЧУВАНА

29. 3. 2017. У четврту недјељу Великога поста – Средопосну, о празнику Преноса моштију Светог Никифора Цариградског, са вјерним народом и свештеним клиром
Епархије загребачко-љубљанске у Светопреображенском храму у Загребу свету литургију служио је његово
високопреосвештенство митрополит загребачко-љубљански др Порфирије.
Радост овонедјељног сабрања употпуњена је крштењем
дјечака Филипа. Током свете литургије митрополит Порфирије је крстио, миропомазао и причестио новопросвећеног Филипа – сина ђакона Зорана и Андреје Радић.
Такође, Митрополит се пригодном бесједом обратио окупљеним вјерницима говорећи о прочитаном Јеванђељу, које поново као тему поставља вјеру у Бога и његову свемоћну силу.
Дружење са вјерницима је настављено у просторијама
Музеја, а Митрополит је обишао и најмлађе чланове
заједнице који недјељом, након литургије, увјежбавају
пригодни програм за празник Васкрсења.
МИТРОПОЛИЈА ЗАГРЕБАЧКО-ЉУБЉАНСКА

ПОСТАВЉЕНА ЗВОНА ИСПРЕД
ХРАМА У АНДРИЋГРАДУ

12. 3. 2017. Храм Светог цара Лазара и свих српских мученика у Андрићграду добио је три црквена звона, која су
се први пут и огласила испред храма. Свештеник Средоје Андрић рекао је да су, благодарећи Богу а захваљујући добрим људима, постављена звона да позивају
на молитву и литургијско сабрање и да „омекшају срца” наша у љубави према Богу и једних према другима.
– Звона су тешка од 200 до 600 килограма и изливена су у ливници Лиграц код Тополе – додао је Андрић.
Он је истакао да су прилоге за црквена звона дали вјерници и општина Вишеград. 
СПЦ.РС

Храм у Оштрој Луци национални споменик
рква Рођења пресвете Бо- Завода од 1. децембра 2016.
Ц
городице у Маринима године.
Црква се налази на Шарсаграђена је од глине, пљеСПОМЕН-КОМПЛЕКС "ЧАРДАК"

Освештан темељ цркве
егово преосвештенство Посљедња је изречена Алмазу
епископ зворничко-ту- Незировићу у трајању од двије
Њ
злански Хризостом освје- године. То је брука и срамота.
штао је темељ и крст Цркве
Светог апостола Tоме у Спомен-комплексу Чардак, који
је посвећен страдању становника Дервенте које су 1992.
године у насељу Чардак убили припадници Хрватске војске и паравојних хрватско-муслиманских јединица.
Епископ Хризостом рекао
је током бесједе да је страдање невиних људи у Дервенти
једнако страдању ранохришћанских мученика, те захвалио свима на залагању и
помоћи у изградњи Спомен-комплекса Чардак.
Предсједник Удружења
ратних заробљеника општине Дервента Драго Кнежевић
навео је да Спомен-комплекс
Чардак представља знак сјећања на српске цивилне жртве и да је изграђен на мјесту
на којем се налазила масовна гробница Срба из истоименог насеља.
Он је додао да постоји разочараност јер је мали број
починилаца злочина кажњен.
– Tо су веома благе казне.

Он је починио велике злочине,
мучио је многе Србе у логору.
У току је суђење Азри Башић,
која је заклала Благоју Ђураша, али не вјерујемо да ће добити одговарајућу казну – каже Кнежевић.
Кум темеља и крста је
Славиша Ђураш, син Благоја, којег је Азра према свједочењу логораша заклала 1992.
године у бившем Дому ЈНА.
– Велику захвалност дугујемо локалној заједници и начелнику који су дали земљиште и финансијски помогли
изградњу Спомен-комплекса. Имао сам 16 година када
је насеље Чардак, 26. априла
1992. године, окружено, један дио мјештана побијен, а
други одведен у логоре – рекао је Ђураш.
У оквиру Спомен-комплекса налазе се спомен-плоча и споменик, као и спомен-црква која је у завршној фази изградње и чије би освештање требало да буде организовано на Мали васкрс.
СРНА

ве, прућа и дрвета, а одлуком
Комисије за очување националних споменика БиХ да је
прогласи националним спомеником, очување и заштита овог објекта постају извјеснији.
Иницијатива за заштиту
такозване цркве шеперњаче,
јединствене у Српској по својој грађи, покренута је прије
неколико година и најприје
је резултирала претходном
заштитом Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа
Републике Српске.
– У архивским изворима,
нарочито стручној литератури, црква у Маринима се
не помиње, тако да не постоји поуздан податак о времену изградње. На основу
казивања мјештана и градитељских карактеристика
може се претпоставити да
је црква саграђена у 19. Вијеку – наводи се у рјешењу

чевица брду на територији општине Оштра Лука, а
у близини територија града
Приједора и општина Сански Мост и Нови Град, док у
административној подјели
Српске православне цркве
припада Црквеној општини
Марини Хадровачке парохије у Епархији бихаћко-петровачкој. У непосредној близини нема кућа, а припада
јој тридесетак домаћинстава.
– Освештана је далеке
1888. године. Тридесетих година прошлог вијека дашчани
кров замијењен је цријепом и
одавно су јој потребни конзервација, рестаурација и санација – каже свештеник, протојереј-ставрофор Миладин Тешановић, парох хадровачки.
Комисија за очување националних споменика БиХ
на сједници одржаној 21.
марта ове године прогласила је ову цркву националним
спомеником.
СРНА
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ОБИЉЕЖЕНО 75 ГОДИНА ОД ПОКОЉА ВИШЕ ОД 6.000 СРБА У ПОДРИЊУ

Сјећање на злочин у Старом
Броду почињен на Младенце

У

Старом Броду код Вишеграда, 22. марта, на
Младенце обиљежено
је 75 година од усташког покоља више од 6.000 Срба из
источног дијела БиХ, који су
покушали да пријеђу ријеку Дрину и потраже спас у
Србији.
Тим поводом служен је
парастос испред Спомен-обиљежја, уз саслужење свештенства Митрополије дабробосанске, којем је присуствовао и предсједник Борачке организације Републике Српске генерал Миломир
Савчић.
Парастосу су присуствовали потомци страдалих Срба, предсједник Републике
Српске Милорад Додик, шеф
Клуба Срба у Вијећу народа Српске Перо Петровић,
предсједник Борачке организације Српске Миломир
Савчић, помоћник и савјетник министра рада и борачко-инвалидске заштите Душко Милуновић и генерал
Милан Торбица, начелници
општина Рогатица и Вишеград, представници бројних
општинских борачких организација, те велики број грађана.
Присутнима се пригодном бесједом обратио историчар Предраг Остојић, који
је рекао да је тешко ријечима и сликом дочарати плач
дјеце, јауке мајки, бол дјевојачки, понос и пркос људски
пред ужасом смрти.
– Због тога су нам потреб-

РАЗГОВОР О СТЕПИНЦУ
СУСРЕТ МИТРОПОЛИТА
ПОРФИРИЈА И
НАДБИСКУПА
ПУЉИЋА
Митрополит загребачко-љубљански Порфирије и надбискуп задарски Желимир Пуљић разговарали су у Загребу о раду Мјешовите комисије стручњака из Католичке и
Српске православне цркве,
која разматра улогу Алојзија
Степинца прије, за вријеме
и након Другог свјетског рата.
Надбискуп Пуљић и митрополит Порфирије сагласили
су се да су важни дијалог, сарадња, искрени приступ, те
залагање за заједничке јеванђелске вриједности које
дијеле и Католичка и Српска
православна црква. Пуљић,
који је и предсједник Хрватске бискупске конференције, митрополиту Порфирију упутио је позив да посјети Задар и Задарску надбискупију, што је митрополит с
радошћу прихватио, наведено је у саопштењу. Степинац
је био први човјек Католичке
цркве у Хрватској за вријеме
усташке НДХ и залагао се до
посљедњег дана за опстанак
те државе. За вријеме Другог
свјетског рата у НДХ су трајали прогони и масакри над Србима, Јеврејима, Ромима и
другим антифашистима, као
и масовна покатоличења православног народа. 
СРНА

на опијела на мјестима злочина да се помену страдали, а опомену живи и да се
злочин не заборави. У случају Старог Брода, у случају
прогона српске нејачи Сарајевско-романијске регије
и Подриња, поставља се питање ћутања послијератне
историографије о злочинима неслућених размјера ко-

је су починиле усташе – рекао је Остојић.
Усташке јединице, предвођене Јуром Францетићем, покренуле су у прољеће 1942. године офанзиву у
намјери да протјерају и побију српско становништво из
источног дијела БиХ.
Током ове офанзиве, усташе су мучки убиле 6.000 Ср-

ДЈЕВОЈКЕ СКОЧИЛЕ У ДРИНУ
Хроничари су записали да је једног од тих дана ратне 1942.
године, не желећи да допадну у руке усташа, са стијена у
Дрину заједнички скочило чак 320 девојака, а највећи и
најмасовнији покољ над Србима усташе су у Старом Броду
починиле на православни празник Младенце – 22. марта
1942. године.

ба са подручја Сарајева, Сокоца, Олова, Кладња, Рогатице, Хан Пијеска и Вишеграда,
који су покушали да пријеђу
ријеку Дрину и потраже спас
у Србији.
У Стари Брод, који административно припада општини Рогатица, једино се може стићи чамцима из Вишеграда, јер овај Дрински кањон никада није добио путну комуникацију са остатком свијета.
Спомен-капела у Старом
Броду, посвећена српским жртвама страдалим у прољеће
1942. године, изграђена је уз
благослов митрополита дабробосанског Николаја.  СРНА

У СУСРЕТ ОБИЉЕЖАВАЊУ СТОТИНУ ГОДИНА ОД СТРАДАЊА ЦАРСКЕ ПОРОДИЦЕ РОМАНОВ

У Бањалуци се гради руско-српски храм

Е

пископ городецки и ветлушки Августин рекао је да
Русија подржава изградњу
руско-српског храма у Бањалуци и изразио очекивање да
ће у врло кратком времену
почети тај процес, с обзиром
на то да ће у 2018. години бити обиљежено стотину година од страдања руске царске
породице Романов. Епископ
Августин рекао је да, са руске
стране, основну подршку за
овај пројекат пружа некадашњи предсједник Владе Русије Сергеј Стјепашин, који је
на челу Императорског православног палестинског друштва, које је покренуло иницијативу за градњу храма.
Он је истакао да Русија
према Републици Српској
има потпуно другачији поглед у односу на друге земље
Европе.

– На то указује и чињеница да смо се одлучили на корак да Срби граде храм који
ће бити посвећен руском цару Николају. Он ће бити свједок пријатељства, искрене
љубави српског народа према руском народу и дубоких
руско-српских односа – каже
епископ Августин.
Говорећи о заштитничкој
улози Кремља према Републици Српској, епископ Августин је напоменуо да сви
мали народи покушавају да
буду независни, али осјећају
потребу за великим заштитницима, те оцијенио да тај заштитник могу бити само Русија и њен предсједник Владимир Путин.
– Русија ће бити једина у
могућности да одржи правду на земљи и да да одговор
на изазове. То што се ваш

предсједник неколико пута
сусретао са руским предсједником говори да Русија има
снажну одлучност да помаже
српском народу на Балкану
и његовој политици – навео
је епископ Августин.
Он је додао да је НАТО годинама покушавао да уништи народ у Републици Српској, затим је бомбардовао
Београд и сада предлаже неки нови метод сарадње.
Он каже да Русија подржава оно што је 9. јануара
говорио предсједник Додик,
указујући на потребу уједињења свих српских народа,
ма гдје они живјели.
– Република Српска, Србија и Црна Гора имају потребу
да се сједине и тако заједничким снагама сачувају своје национално биће – указао је епископ Августин. 
СРНА

ВЛАДИКА ГРИГОРИЈЕ: ЦРКВА ДА СЕ
СУПРОТСТАВИ СВЕОПШТЕМ ПЕСИМИЗМУ
16. 3. 2017. Епископ захумско-херцеговачки и приморски
и администратор Митрополије дабробосанске Григорије рекао је у Добоју да Црква треба да се супротстави „свеопштем песимизму који се некако полако сије
са разних страна”.
– Потребно је схватити да је дошло до озбиљне промјене и демографског и покрета народа у посљедњем рату, да је Република Српска необично важна за нас, али
исто тако важно је да се води брига и о народу изван
Српске – истакао је владика Григорије.
Епископ Григорије је, након сједнице савјета епископа
Српске православне цркве (СПЦ) са сједиштем у Републици Српској и Федерацији БиХ, рекао новинарима да
је данашњи састанак само увод пред засиједање Светог архијерејског Сабора СПЦ.
Он очекује да ће на Сабору, који треба да се одржи средином маја, бити попуњено упражњено мјесто у Митрополији дабробосанској.
Као један од закључака владика Григорије је навео и
потребу да вјеронаука у Републици Српској буде у равноправном положају као и у Федерацији, због чега ће,
како је навео, ускоро затражити састанак са властима
у Српској, за који се нада да ће бити отворен и искрен,
те са најбољим рјешењима за српски народ.
– Нама је важно да у Републици Српској имамо исти
приступ вјеронауци као што имају у Федерацији Бошњаци и католици Хрвати – појаснио је епископ Григорије.
Састанку у Владичанском двору у Добоју присуствовали су и епископ бихаћко-петровачки Атанасије, епископ бањалучки Јефрем и епископ зворничко-тузланСРНА
ски Хризостом. 

ЕПИСКОП АТАНАСИЈЕ КОД ПРЕМИЈЕРА
УНСКО-САНСКОГ КАНТОНА

15. 3. 2017. Епископ бихаћко-петровачки Атанасије посјетио је у Бихаћу предсједника Владе Унско-санског кантона Хусеина Рошића. Састанку су присуствовали протојереј Далибор Ненић, парох бихаћки, и г. Јасмин Мусић,
савјетник предсједника Владе Унско-санског кантона.
Епископ и премијер су разговарали о општим темама
које се односе на становнике ових простора и шире. Током разговора епископ Атанасије упознао је премијера
Рошића са тренутним активностима Епархије бихаћко-петровачке и њених црквених јединица у Унско-санском кантону на реализацији пројеката обнове и санација храмова и других објеката Српске православне цркве, као и о питањима некретнина Српске православне
цркве на простору Унско-санског кантона, које су национализоване послије Другог свјетског рата.
У разговору нарочита пажња је посвећена пројекту Епархије бихаћко-петровачке на изградњи новога храма Силаска Светог духа на апостоле у Бихаћу. Епископ Атанасије је овом приликом тражио и помоћ Владе Унско-санског кантона, потребну за реализацију завршних
радова на храму Силаска Светог духа. Премијер Рошић
изразио је спремност да се Влада Унско-санског кантона по својим могућностима у 2017. години укључи и поСПЦ.РС
могне пројекат изградње храма у Бихаћу. 

ПОСЈЕТА ЕПАРХИЈИ ГОРЊОКАРЛОВАЧКОЈ

17. 3. 2017. На празник Преподобног Герасима Јорданског,
који је и имендан Епископа горњокарловачког Герасима, Епископију горњокарловачку посјетили су митрополит загребачко-љубљански Порфирије и епископ далматински Фотије.
Архијереје у Карловцу срдачно је дочекао домаћин, епископ горњокарловачки Герасим. У разговору који је вођен у Епископској резиденцији у Карловцу разматран је
живот и рад свештенства, стање православних манастира и храмова, као и живот православних вјерника у
Републици Хрватској.  ЕПАРХИЈА ГОРЊОКАРЛОВАЧКА
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СРПСКО КОЛО март 2017.

ПОЧЕТАК ПРОСЛАВЕ СЕДАМ ВИЈЕКОВА МАНАСТИРА КРУПЕ

Владика Фотије: Православље
у Далмацији има дубоке коријене
егово преосвештенство
Њ
епископ далматински
г. Фотије служио је 26. марСабрање свештенства Епархије
далматинске у манастиру Крки
егово преосвештенство епископ далма- тинске приступили су светим тајнама испоЊ
тински г. Фотије служио је 8. марта 2017. вијести и причешћа. Након што је изразио
године свету литургију пређеосвећених даро- велику радост због сабрања, епископ је говова у манастиру Крка. У току свете литургије
сви свештеници и монаси Епархије далма-

рио о значају њиховог свештеничког позива.
ИЗВОР: ЕПАРХИЈА ДАЛМАТИНСКА

та 2017. године свету архијерејску литургију у манастиру
Крупа. Литургијским сабрањем започето је обиљежавање 700 година постојања ове
светиње. Радостан догађај увеличали су појци из манастира
Ковиља. Након свете литургије услиједило је предавање оца
Јеротеја о црквеној музици уз
концерт духовне музике ковиљског хора.
Епископ Фотије је поздравио све присутне:
– Заблагодаримо Господу
на овом благословеном скупу. Данашњим сабрањем ми
поручујемо колико дубоке
коријене има православље
у Далмацији. Током ове године у више наврата ћемо
прослављати седам вијекова

постојања манастира Крупе,
поред кога вјековну традицију имају и манастири Крка и
Дрговић. Те три светиње стоје као оазе у којима се кроз
историју до дана данашњег
окупља православни свијет
– поручио је владика.
Владика је нагласио да захваљујући светим храмовима још из доба Немањића Ср-

би успијевају да се очувају у
Далмацији упркос ратовима
и другим недаћама:
– Ради њих треба да чувамо и поштујемо своју свету
вјеру која нас учи да се поносимо својим поријеклом
и волимо све људе, без обзира на националне и друге разлике.
ЕПАРХИЈА ДАЛМАТИНСКА

Сабор свештенства у Храму Свете
Исповијест свештенства Mитрополије
Петке Параскеве у Подбрду
егово преосвештенство епископ бихаћ- отуђи од Бога, нарушио је све односе и пре- загребачко-љубљанске у Kопру
Њ
ко-петровачки г. Атанасије служио је 18. ма Богу и према свијету и према самом семарта 2017. године свету архијерејску литур- би, а кроз покајање и праштање поправљаУ сриједу, 22. марта 2017. у Храму Светог Саве, првог ло Вучковић, игуман манагију у Храму Преподобне мајке Параскеве – мо те односе – рекао је владика Атанасије.
У
године, четврте седмице архиепископа српског у Ко- стира Гомирје. По завршетСвете Петке у Подбрду.
Свештеничко сабрање настављено је брат- Великог и Часног поста, бла- пру, на братском састанку и ку исповијести служена је лиПрије свете литургије монаси, свештеници, вјероучитељи и ђакони Епархије бихаћко-петровачке приступили су светој тајни исповијести, а у току литургије и светој
тајни причешћа. На крају сабрања, епископ
Атанасије је у надахнутој бесједи говорио о
значају исповијести као својеврсне духовне
смотре на коју смо сви позвани:
– Кроз исповијест ми поправљамо међусобне односе са нашим ближњима. Ко се

ским састанком у Парохијском дому у Подбрду, гдје су, по благослову епископа Атанасија,
одржана два кратка предавања. Прво предавање одржао је игуман манастира Глоговца
Тефило (Ђуричић) на тему Монаштво у данашњем свијету, а друго предавање одржао
је јереј Владимир Максимовић, парох кључки, на тему Положај пароха – свештеника у
данашњем свијету.
ИЗВОР: ЕПАРХИЈА БИХАЋКО-ПЕТРОВАЧКА

Одликовања и новчани прилог за
Булатовиће – родитеље седморо дјеце
рхиепископ цетињски и ке Анђелка и Драгану Була- рађа, како се каже у ЈеванђеА
митрополит црногорско- товић из ровачког села Веље љу, водом и духом. Тиме чо-приморски г. Амфилохије Дубоко, родитеље седморо вјек задобија дар вјечнога и
служио је 15. марта 2017. године свету литургију пређеосвећених дарова у манастиру Морача, чиме је почео редовни годишњи братски састанак свештенства архијерејских протопрезвитеријата
цетињског, подгоричко-даниловградског и подгоричко-колашинског.
На крају богослужења
владика је Златним ликом
Петра II Ловћенског Тајновидца одликовао супружни-

дјеце. Уз одликовање, владика је за њихову дјецу уручио
дар од 700 евра.
У архипастирској бесједи
Митрополит је подсјетио да
је човјек биће задужено да сачува образ и подобије којим га
је Бог украсио и преко кога му
открива своју вјечну љепоту:
– Човјек је створен да се
препорађа, да расте, да узраста, да напредује духовно, да
умножава божанске дарове
које му је Бог подарио. Да се

непролазнога живота. Тако
овај пролазни земаљски живот добија вјечни и непролазни смисао – поручио је митрополит Амфилохије.
Потом је обављена исповијест свештеника и настављен
братски састанак свештенства
цетињског, подгоричко-даниловградског и подгоричко-колашинског архијерејског протопрезвитеријата.
ИЗВОР: МИТРОПОЛИЈА
ЦРНОГОРСКО-ПРИМОРСКА

гословом и под очинским духовним руковођењем свога
првопастира, његовог високопреосвештенства митрополита загребачко-љубљанског господина др Порфирија, свештенство Митрополије
загребачко-љубљанске сабрало се у јутарњим часовима

исповијести.
Сабрање је отпочело служењем јутарњег богослужења, а одмах у наставку сви сабрани су приступили светој
тајни исповијести. По благослову митрополита Порфирија, свештенике је ове године исповиједио отац Михаи-

тургија пређеосвећених дарова на којој се митрополит
Порфирије обратио пригодном бесједом сабраном свештенству и вјерном народу
Божјем, говорећи о значају
и важности поста, исповијести и причешћивања у животу сваког хришћанина.

Скуп у Манастиру Свете Тројице
егово преосвештенство наштву и вјерном народу ри- који ће овај кварни свијет да
Њ
епископ будимљанско- јечима архипастирске бесједе оплемењује и призива Бож-никшићки и администра- обратио се преосвећени епи- ју милост, Божју благодат на
тор милешевски г. Јоаникије служио је са свештенством
и свештеномонаштвом Епархије будимљанско-никшићке и Епархије милешевске
24. марта 2017. године свету архијерејску литургију у
Манастиру Свете Тројице у
Пљевљима.
Овом приликом обављена је света тајна исповијести
свештенства двију епархија,
а свештенике и народ исповиједали су: протојереј-ставрофор Милутин Андрић,
архимандрит Исаија (Крговић) и игуман Арсеније (Самарџић).
Сабраном свештенству, мо-

скоп Јоаникије, који је казао
да има прилично симболике
у томе што су се сабрали на
овом светом мјесту – Манастиру Свете Тројице, јер је на
Тројичиндан Бог Отац преко Сина свога излио благодат
Светог духа на своју Цркву и
учинио је тијелом Христовим,
а на апостоле Господње сишли
су огњени језици.
Указујући на сву узвишеност и достојанство свештеничке службе, владика је казао да ју је Бог из своје безграничне љубави повјерио
грешним људима у складу са
првобитном замишљу да човјек буде свештенослужитељ,

сву васељену. Након службе
обављен је братски састанак
свештенства двију епархија,
на коме је било ријечи о црквеном животу и о проблемима са којима се сусрећу свештеници у мисионарској служби. У поподневним часовима на Жабљаку је, у Парохијском дому, одржана сједница
Епархијског управног одбора,
којом је предсједавао његово
преосвештенство епископ будимљанско-никшићки Јоаникије. Владика Јоаникије је поднио извјештај о раду Епархијског управног одбора.


ЕПАРХИЈА
БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКА
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ПОЧЕТАК ОБНОВЕ ХРАМА СВЕТЕ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЕ ВАРВАРЕ У КОЧЕЛИМА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ЕПАРХИЈСКОГ САВЈЕТА МИТРОПОЛИЈЕ ЦРНОГОРСКО-ПРИМОРСКЕ

Брига око потапања кањона
Мораче и прогона ћирилице

О

вогодишња конститутивна сједница Епархијског савјета (ЕС) и
Епархијског управног одбора
(ЕУО) Митрополије црногорско-приморске одржанa је 25.
марта 2017. године у стародревном граду Котору, негдашњем сједишту епископаȃ из
времена јединствене и неподијељење цркве Христове. Црквено сабрање започело је светом архијерејском литургијом
коју је у Храму Светог Николе служио његово високопреосвештенство архиепископ цетињски и митрополит црногорско-приморски г. др Амфилохије са свештенством и
вјерним народом. Непосредно
пред почетак сједнице, митрополиту г. Амфилохију уручен
је крст као дар и благослов његове светости патријарха јерусалимског и све Палестине г.
Теофила III за исказану љубав
при обнови гроба господњег у
светом граду Јерусалиму.
Сједница је започела молитвом, након чега је митрополит Амфилохије поздравио све присутне чланове
ова два црквеносамоуправна тијела наше митрополије у новом сазиву. Члановима претходног сазива Епархијског савјета и Епархијског
управног одбора молитвено

је заблагодарио на труду и
доприносу у животу и мисији Митрополије. Митрополит Амфилохије потом је
поднио извјештај о свом архипастирском служењу, мисији и животу Митрополије
у 2016. години, као и Епархије буеносајреске и Епархије јужноцентралноамеричке,
чији је администратор и која
опстају захваљујући Митрополији црногорско-приморској, њеном свештенству и
монаштву, јер већински дио
њених вјерника чине исељеници из Црне Горе. Чланове
ЕС и ЕУО упознао је са током
и одлукама Светог и Великог
сабора Православне цркве,

који је одржан у јуну 2016.
године на Криту, а на коме
је, сходно одлуци Светог архијерејског сабора, учествовала и делегација наше помјесне цркве на челу са његовом светошћу патријархом
српским г. Иринејем.
Митрополит је нарочито
нагласио величанствени догађај саборне, свеправославне прославе 1000-годишњице
мученичког страдања Светог
Јована Владимира. Том приликом освјештан је њему посвећени храм у Бару. Вриједан је сваке пажње и Међународни научни скуп Свети
Јован Владимир кроз вјекове
– историја и предање (1016–

ГОДИНA ВЕЛИКИХ ЈУБИЛЕЈА
Претходне године у Митрополији су молитвено прослављене и
друге важне годишњице и јубилеји: 900-годишњица Манастира
Градишта у Буљарици, 750 година од упокојења Светог Арсенија,
насљедника Светог Саве на трону архиепископа пећког, српских
и поморских земаља, чије мошти почивају у Светоархангелској
обитељи Ждребаоник код Даниловграда, затим и 220 година од
великих ослободилачких прегнућа наших предака на челу са
Светим Петром Цетињским на Мартинићима и Крусима, као и
100-годишњица побуне бјелопавлићких учитеља против одлуке
окупаторских власти о забрани ћирилице. Митрополија ће ове
године молитвено прославити 600-годишњицу Манастира Кома
на Скадарском језеру са међународним научним скупом Зетски
господари Црнојевићи и везири Бушатлије (XIV вијек – 1830),
као и 900-годишњицу Цркве Светог Николе у Радованићима на
Луштици.

2016), који је одржан у Бару,
а на коме је учествовало више од 50 научника из различитих држава.
Епархијски савјет поново
изражава своју забринутост
због намјере државних власти Црне Горе да икону Богородицу Филеримос, која је од
стране ондашњег краља Југославије Петра II Карађорђевића 1941. године поклоњена и остављена као завјештање на чување Митрополији црногорско-приморској
у Манастиру Острогу, поново
оскрнаве и омаловаже њен
хришћански значај смјештањем у цетињску пећину. Такође, посебно забрињавају
нетранспарентне и штетне
активности за потапање кањона Мораче и Мртвице.
Имајући у виду морални суноврат у времену у коме живимо и искушења која сналазе дјецу и омладину,
захтијевамо од Министарства просвјете да што прије и
без одлагања припреми адекватне правне акте на основу
којих би се коначно вратила
вјеронаука у основне и средње школе из којих је голом
силом истјерана од комунистичких власти. Захтијевамо
и да се престане са прогоном
ћирилице у Црној Гори.

Сабор мушког монаштва Митрополије на Цетињу
Цетињском манастиру пископ цетињски и митропо- као да је Христова свјетлост жртвујући и злоупотребља29. марта 2017. године лит црногорско-приморски и данас једина свјетлост ко- вајући творевину за себе, неУ
одржано је сабрање мушког Амфилохије. Поред монаха, ја истински просвећује људ- го жртвујући себе самога за
монаштва Митрополије црногорско-приморске.
Сабрање је почело светом
литургијом пређеосвећених
Дарова, коју је служио архие-

литургији су присуствовали и
ђаци Богословије Светог Петра Цетињског.
У литургијској бесједи митрополит Амфилохије је ре-

ски род.
– Једина љубав која је
истинска и права љубав јесте љубав коју је он посвједочио, не жртвујући друге и

живот и спасење свијета – рекао је митрополит црногорско-приморски.
 ИЗВОР: МИТРОПОЛИЈА
ЦРНОГОРСКО-ПРИМОРСКА

У трећу надељу Васкршњег поста (Крстопоклону) 19. марта 2017. године, благословен је почетак обнове Храма
Свете Великомученице Варваре у селу Кочела, недалеко од Требиња. Почетак радова на храму благословио је
високопречасни протојереј-ставрофор Момчило Пејичић заједно са високопречасним протојерејом-ставрофором Никицом Ајдером и јерејом Милошем Ловрићем.

ПРОСВЈЕТИНА ШКОЛА ОД КОЊИЦА ДО
ЧАПЉИНЕ ОКУПИЛА РЕКОРДАН БРОЈ ДЈЕЦЕ

У суботу, 11. марта 2017. године, у атријуму Владичанског
двора у Мостару, приређено је овогодишње отварање
Просвјетине школе српског језика, историје и културе,
пројекта Мостарског градског одбора Српског просвјетног културног друштва Просвјета, који се успјешно реализује четврту годину заредом. Под слоганом Језик Шантића, историја Ћоровића и култура Радуловића, Просвјетина школа ове године окупила је рекордан број дјеце, њих
око осамдесет, и то како из Мостара, тако и из Коњица и
Чапљине, нарастајући са градског на кантонални ниво.
Присутној дјеци и родитељима, као координатор пројекта, обратио се ђакон Бранислав Рајковић, захваљујући на подршци и уступљеном простору Епархији захумско-херцеговачкој и приморској, Црквеној општини
мостарској, Црквеној општини коњичкој, Министарству
културе и информисања Републике Србије, а нарочито
Црквеној општини чапљинској, оцу Марку Гојачићу и
вјероучитељици Зорици Гојачић.
Омогућавајући изучавање наставно-научних дисциплина, које нису заступљене у званичном систему образовања у Херцеговачко-неретванском кантону, попут српског језика, историје Срба и српске умјетности и културе
уопште, Просвјетина школа од ове године дјеци основношколског и средњошколског узраста, као и студентима,
омогућава и часове енглеског језика и часове културе
СРНА
комуницирања. 

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА РОМАНОВИ –
ЦАРСКО СЛУЖЕЊЕ У ГАЦКУ

У организацији ЈУ Културно-спортски центар и Црквене
Општине Гацко, у галерији Дома културе у Гацку отворена је изложба фотографија Романови – царско служење. Изложба која је посвећена посљедњем руском императору Николају II и његовој породици, привукла је
велики број посјетилаца.
У име организатора, присутнима су се обратили директор КСЦ Aнђелка Бољановић и свештеник ЦО Гацко Велемир Ковач.
Свештеник Александар Шмања из ЕЗХиП, рекао је да
се идеја о изложби родила у сарадњи са Сретењским
манастиром из Москве и са јеромонахом Игњатијем
Шестаковим, а са жељом да се пробуди сјећање на породицу посљедњег руског цара. Поставка је подијељена на три цјелине: портрети чланова царске породице,
спонтане фотографије гдје су забиљежени моменти у
шетњи и разговору, док трећу цјелину чине фотографије из војне тематике. Чине је црно-бијеле фотографије,
које се чувају у историјском архиву, као и оне које чине
СРНА
лични албум породице Романов. 
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МИЛАН ШКРБИЋ, ПРЕДСJЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН, СМАТРА ДА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ ТРЕБА ДА БУДУ ТЕМЕЉ ОПОРАВКА ПРИВРЕДЕ

Лука на Дунаву препородиће
највећи лички град на свијету
„

У

сјеверозападном дијелу пространих бачких равница, на лијевој обали Дунавa, смјестио се
Апатин, један од најљепших
градова Војводине.
Повољан географски положај одувијек је у Апатин
привлачио људе који су у разним сеобама свој дом проналазили баш овдје.
Историја Апатина била
би другачија да није било
послијератне колонизације
када су пристигле прве борачке породице из Лике. До
1953. године укупно је насељено 1.061 породица са 6.258
чланова. Зато није ни чудо
што су и у ратним дешавањима деведесетих многи Срби,
протјерани са својих вјековних огњишта из Крајине, свој
дом нашли у Апатину.
Предсједник општине
Милан Шкрбић у разговору
за Српско коло истиче да је
Апатин данас на великој прекретници. У тренутку када је
незапосленост достигла чак
40%, отварање луке на Дунаву дјелује као свјетло на крају тунела.
zz
Како бисте оцијенили резултате општине у претходној години?
– Прошла година се више може окарактерисати као
„крпљење рупa” којe смо наслиједили од претходне власти. Наш труд и рад у прошлој години најбоље је осликан у чињеници да смо једна
од три општине која је из буџета Републике Србије добила 60 милиона динара. Оно
што бих свакако издвојио
јесте проглашење Апатина
за лучко подручје, што ће у
наредном периоду отворити
врата многим инвеститорима. Формирана је Канцеларија за локални економски
развој, која је кроз пројекте од почетка године донијела општини Апатин близу
80 милиона динара.
zz
Шта је данас највећи проблем Ваше општине?
– Највећи проблем Апатина је незапосленост, која
износи преко 40%, што је на
нивоу неких афричких земаља. Свакако је приоритет да
се створе добри услови, како
би се привукао што већи број
инвеститора који би дошли у
нашу општину.
zz
Постоји ли неко рјешење?
– Очекујемо да ће отва-

Дунав је наш ауто
пут– коридор 7, а
ријечни саобраћај
убједљиво је
најјефтинији
пријевоз, али до сада
тај потенцијал није
уопште кориштен

рањем луке у наредном периоду тај проблем почети да
се рјешава. У току су интензивни разговори са неколико
страних инвеститора заинтересованих за улагање у општину Апатин, затим опремање слободне зоне на преко 110 хектара, са могућношћу проширења за још 50
хектара. Апатин ће у будућем периоду постати много
фреквентнији град, што ће
помоћи да се развија и привреда али и пољопривреда,
којој се све више наших суграђана окреће. Дунав, као
највећи неискориштени капацитет, треба да се искористи за развој туризма, а ту је
и Бања Јунаковић, чије потенцијале такође треба искористити на најбољи начин.

АГРАРНИ БУЏЕТ МЕЂУ ПРИОРИТЕТИМА
zz
Како бисте оцијенили развој осталих привредних грана?

– Када имате незапосленост од преко 40%, онда је јако тешко
дати одговор на ово питање. Ипак, ми се не предајемо.
Велики посао се ради на пољу развоја пољопривреде. Ти
људи су били неправедно запостављени. Надамо се да
ћемо формирањем аграрног буџета, који општина Апатин
није имала до сада, умногоме помоћи развој ове привредне
гране. Такође, кроз разне трибине и предавања која
организујемо, у сарадњи са Министарством пољопривреде,
Развојним фондом, као и Покрајинским секретаријатом за
пољопривреду, трудимо се да што боље едукујемо наше
пољопривреднике о повољностима које им се нуде.

zz
Која су предности Апати-

на у односу на друге општине које се такође боре
да привуку инвеститоре?
– Дунав је наш ауто-пут –
коридор 7, а ријечни саобраћај убједљиво је најјефтинији превоз, aли до сада тај потенцијал није уопште кориштен. Проглашењем лучког
подручја, овај природни ресурс ће почети и те како да
се користи. Такође, ту је и
пристан, који планирамо реконструисати у текућој години, јер је ове године уништен
усљед нагомиланог леда. Он
је до сада је био потпуно неискорштен, Марина исто тако. Циљ нам је да кроз те потенцијале покренемо развој
туризма у нашој општини,
поред луке, која треба да ра-

звије привреду и покрене запошљавање. Приоритет је да
кроз наше предности доведемо инвеститоре и то је основни задатак свију нас.
zz
У којој мјери су ријешени инфраструктурни проблеми и на чему ћете највише радити у предстојећем периоду?
– Имајући у виду да је
Апатин један од инфраструктурно најопремљенијих градова у Србији, приоритет ће
нам бити и пруга јер, поред
ријечног, то је најисплативији саобраћај. Пруга пролази
тик уз слободну зону, која се
наслања на лучко подручје, и
све заједно представља једну
цјелину, заједно са Дунавом,
када је у питању простор за
нове инвестиције. Завршетак

ГРАД ЉУДИ ВЕЛИКОГ СРЦА
zz
Да ли Ваша општина оправдано заслужује епитет личке

престонице у Србији?
– Као предсједник Удружења Личана Никола Тесла, са
поносом могу рећи да заслужује. Поред Личке олимпијаде,
као што сам већ рекао, у Апатину се одржава једно од
најмасовнијих личких прела, са преко 700 гостију. Личани
су традиционално гостољубив народ и људи, што се каже,
„великог срца”. То се показало на дјелу деведесетих година
са избјеглицама, и прије и послије акције Олуја. Неки од тих
људи су се вратили својим огњиштима, а неки су остали да
живе са нама у Апатину, који је увијек био једнако њихов
колико и наш град.

канализационе мреже у граду и по селима је такође међу приоритетима.
zz
Које бисте манифестације посебно издвојили?
– На првом мјесту то су
Рибарске вечери, које се традиционално одржавају почетком јула, Грожђебал у
Сонти, као и Мајске свечаности у Пригревици. Ови догађаји окупљају јако велики
број посјетилаца из цијеле
Војводине али и из сусједне Хрватске. Апатин је највећи лички град на свијету,
па сходно томе имамо Личку олимпијаду, која окупља
велики број гостију. Издвојио бих и једно од највећих
личких прела, на коме се се
традиционално окупља преко 700 гостију у нашој Бањи
Јунаковић. У склопу Рибарских вечери истакао бих, сада већ традиционални, мото
скуп, који за неколико дана
посјети преко 2.000 бајкера.
Поред овога, имамо на десетине других манифестација
везаних за културу, спорт и
традицију како у граду, тако
и у селима наше општине.
zz
Да ли је Апатин искористио све туристичке потенцијале?
– Далеко од тога да јесте.
Реконструкцијом самог при-

стана за путничке бродове,
наутичке Марине, уз многе друге садржаје и понуде,
а напоменућу, прије свега,
природни резерват Горње подунавље, као потенцијал за
ловни и риболовни туризам,
почеће да се користе потенцијали које имамо. Уређењем
градске плаже, које планирамо за ову годину, направићемо још један од корака ка
томе да почнемо користити
ресурсе које нам је природа
дала. Проналаском рјешења за завршетак Велнес центра, који је започет уз Бању
Јунаковић, а који је један је
од највећих на Балкану, комплетирала би се туристичка
понуда општине Апатин. Потенцијали које имамо сигурно да нам дају наду за пуно
боље дане када је у питању
развој туристичких потенцијала наше општине.
zz
Какви су услови за развој
спорта?
– Много великих спортиста поникло је у Апатину и могу слободно рећи да
је Апатин традиционално
спортски град још из периода старе Југославије, када
смо доминирали у боксу и
кајаку, касније у рукомету,
као и фудбалу, када смо били и првим лигама. Услова
заиста има, а ми као локална
самоуправа ту смо да помогнемо талентованим спортистима да успију у ономе што
раде. Ове године је по први
пут издефинисан правилник
о финансирању клубова, па
можемо рећи да смо и том
проблему пришли с циљем
да га ријешимо, а не да га гурамо под тепих као до сад.
zz
У којој мјери је спроведен Програм регионалног
стамбенох збрињавања?
– Општина Апатин спроводи два регионална стамбена програма и то: Програм
откупа сеоских кућа и Програм за додјелу пакета грађевинског материјала. За сада
је откупљено 10 кућа за породице избјеглица, у укупној
вриједности 110.000 евра, а
у току је испорука грађевинског материјала за 15 породица у укупном износу од
126.000 евра.
zz
Са којим сте градовима у
братским односима?
– Братски односи Апатина
постоје са општинама Винице из Македоније и Невесиње
из Републике Српске.

Т. ЋОРОВИЋ
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ПРЕДРАГ БЕЛИЋ, ПРЕДСJЕДНИК ОПШТИНЕ АЛИБУНАР, СМАТРА ДА ЈЕ ПРЕД ОВОМ ОПШТИНОМ ГОДИНА ПРЕОКРЕТА

П

редсједник општине
Алибунар Предраг Белић каже да се клима
у општини Алибунар знатно
побољшава посљедњих годину
дана. Он у разговору за Српско
коло наводи да Алибунар има
веома јасну стратегију развоја, која се огледа у развоју индустријске зоне, као и сеоске
инфраструктуре, која би људе
задржала на њиховој земљи.
zz
Како бисте оцијенили
претходну годину?
– Дошао сам крајем 2015.
на чело општине када је буџет већ формиран. Одређене
службе су већ навикле да раде без велике одговорности, па
нам је било потребно неколико мјесеци да отклонимо бројне потешкоће. За све то вријеме живот није могао да стане.
Морали смо да обављамо текуће послове. Мислим да смо
успјели да пребродимо тај период и данас је општина озбиљан сервис грађана. Успоставили смо систем у коме је јасно дефинисана одговорност
за сваки сегмент рада.
zz
Да ли су грађани задовољни?
– У свакодневној комуникацији са грађанима имам
утисак да влада боља атмосфера. Сада, када смо успоставили систем, очекујем више успјеха у сваком сегменту дјеловања. Заиста мислим
да је 2017. година преокрета
и да грађани општине Алибунар осјећају бољитак.
zz
Kоје сте проблеме уочили
као најприоритетније?
– Општина се развија у добром правцу, али као и остатак
земље, суочавамо се са проблемом незапослености, а локални проблем је и недовољно развијена инфраструктура,
што је предуслов за појачање
инвестиција, економски развој општине, али најважније, квалитета живота њених
становника. На овом рјешавању проблема се систематски ради. Општина је донијела потребне урбанистичке и
планске оквире ради изградње и опремања индустријске
зоне, која ће сигурно донијети нова радна мјеста, а самим
тим и утицати на побољшање
животног стандарда становника општине. Ту су и планови
за равномјерни развој у свим
мјестима. Прије свега мислим
на рјешавање проблема инфраструктуре, водоснабдијевања и рашчишћавања депонија, на чему је већ у првој половини године доста урађено.
zz
Шта све Алибунар може
понудити потенцијалним
инвеститорима?

Морамо улагати у наше
највеће потенцијале –
пољопривреду и туризам!
– На првом мјесту то је повољан географски положај и
позиција општине Алибунар.
Налазимо се на средини пута
између Београда и Темишвара. Ту је свакако и индустријска зона, гдје ћемо директно
подстицати све инвеститоре
ослобађањем од обавезе плаћања комуналних и административних такси, али и повољном политиком развоја
на територији наше општине.
Никако не смијемо да прескочимо и близину једног од највећих природних резервата –
Делиблатске пешчаре, што је
додатна вриједност у развоју
туризма, привредне гране која биљежи невјероватан раст
у протеклих пар година, како
код нас, тако и у свијету.
zz
У којој мјери су ријешени
инфраструктурни пробле-

ми и на чему ћете највише радити у предстојећем
периоду?
– Пуно је планова за наредни период. На првом мјесту нам је развој и опремање
индустријске зоне, јер ће ова
инвестиција донијети и нова радна мјеста. Паралелно
са овим сегментом радимо и
на Програму руралног развоја. У општинском буџету су
опредијељена средства и за
овај сегмент, јер нам је жеља
да младе пољопривреднике
мотивишемо и задржимо на
њиховој земљи. Наравно да је
овдје предуслов и рјешавање
инфраструктурких проблема
у сеоским срединама, на чему озбиљно и системски радимо. Реновирали смо домове културе у које нико ништа
није улагао годинама. Вјеру-

јемо да је једнако важна и квалитетна понуда културних и
спортских садржаја у мањим
срединама.
zz
Да ли је Алибунар искористио све туристичке потенцијале?
– Очигледно је побољшање у овој привредној грани.
Мислим да је туризам неисцрпни потенцијал. Природа нам је даровала своје најбоље, али на нама је да то на
прави начин искористимо.
Свакако да морамо додатно
радити на инфраструктури
и побољшању туристичке понуде, али у протеклом периоду биљежимо раст броја туриста. Међутим, ту још има
пуно посла и туризам видимо као своју шансу у наредном периоду. На територији
општине Алибунар у окви-

РАЈ ЗА ЛОВЦЕ И РИБОЛОВЦЕ

СЕЛЕУШКИ ВИШЕБОЈ СИМБОЛ КРАЈИШНИКА

Предраг Белић каже да је веома поносан на богатство
различитости које се могу видјети у мултинационалној
средини као што је Алибунар.
– Свако насељено мјесто у оквиру своје сеоске славе
организује низ манифестација на румунском, словачком
и српском језику, као што су: Шварглијада, Пилићијада,
Шкембићијада, Гулашијада – каже Белић и додаје да ГО
Алибунар организује традиционалну манифестацију Летње
ноте, на којој учествују оркестри из Румуније, Хрватске, БиХ,
Словачке.
– Имамо велики потенцијал за ловни туризам – истиче
Белић и наводи читав низ риболовачких манифестација
на језеру Бели багер, дане рибара на каналу Дунав–Тиса–
Дунав, као и чувену Хајку на банатску лисицу.
Центар за културу општине Алибунар у току године
организује преко 30 манифестација (концерата, представа...)
од којих бих издвојио осмомартовски концерт, као и сусрет
села – закључује Белић.

Алибунар је постао нови дом и многим протјераним Србима
деведесетих година прошлог вијека. Да ли је и у којој мјери
избјегличка популација утицала на развој општине?
– Поносни смо на чињеницу да је општина Алибунар
постала нови дом за преко 2.200 расељених и избјеглих
лица. Према званичним подацима Црвеног крста, у периоду
од 1995. до 2000. године сва ова лица су нашли уточиште
на територији наше општине. Ми смо мултикултурална
заједница и долазак нових становника само је обогатио
нашу средину. Својим доласком донијели су и своје навике
и обичаје, који нашу средину чине још занимљивијом. Тако
од прошле године имамо и нову манифестацију: Селеушки
вишебој – такмичење у традиционалним, аутентичним
крајишким играма. Вјерујемо да и на овај симболичан начин
показујемо да су поменута лица интегрисана и да свакако
имају једнака права као и остали становници наше општине,
чиме је у најкраћем могућем року постигнут главни циљ –
укључивање избјеглих лица у све сфере друштва.

ру к. о. Банатски Карловац
налази се прелијепо мјесто
за излете и екскурзије, Девојачки бунар, са 1.200 викенд
кућа, хотелским, конференцијским, спортским и велнес
капацитетима. Ово мјесто је
најфреквентнији туристички
локалитет на територији СРП
Делиблатска пешчара и има
десетине километра пешчаних стаза за пењање, шетњу,
спортске терене и отворени
базен са термалном водом,
који је једна од главних атракција у љетњем периоду. Туристичку понуду обогаћују бројне туристичке манифестације
које се одржавају током цијеле године: Првомајски уранак,
Сабор пчелара, Златна удица,
Ликовна колонија...
zz
Какви су услови за развој
спорта у Алибунару?
– Вјерујемо да су добри и
системски радимо на развоју спорта у нашој заједници.
У циљу подизања свијести о
важности спорта и спортских
активности становништва, као
и правилног развоја младих,
расписали смо јавни Конкурс
за финансирање програма и
пројеката у области развоја
спорта на територији општине Алибунар. Општинском вијећу се за додјелу планираних
средстава пријавило 25 спортских клубова. Међу пријављеним клубовима нашао се и Карате клуб Владимировац, један од најуспјешнијих и најтрофејнијих клубова, у коме
се младе наде припремају за
наредне Олимпијске игре.

zz
У којој мјери су у Алибу-

нару ријешени проблеми избјеглих и прогнаних
лица?
– Општина је донијела Локални акциони план збрињавања избјеглих и прогнаних
лица. У три избјегличка насеља изграђене су 144 стамбене јединице од чега 104 по
принципу самоизградње, а 40
по принципу кључ у руке. Од
тога је изграђено по принципу самоизградње 50 станова
у Владимировцу, 22 у Банатском Карловцу, 32 у Селеушу
у коме се још налази и наведених 40 станова по принципу кључ у руке.
Удружење избјеглица и колониста општине Алибунар
на челу са Зораном Срдићем
покренуло је рјешавање питање власништва над наведеним
стамбеним јединицама. Општинска управа је дала подршку и уз помоћ народног посланика Миодрага Линте одржан је састанак у Комесаријату за избјеглице и миграције у
Београду. На основу договора
са комесаром Цуцићем ријешено је питање власништва за
104 избјегличке породице. Морамо се похвалити чињеницом
да смо то учинили међу пет првих општина у Србији. Очекујемо да у овој години уз сарадњу са Миодрагом Линтом буде
ријешено питање власништва
и за 40 избјегличких породица у мјесту Селеуш. Наведене
стамбене јединице су изграђене уз помоћ влада Јапана и
Швајцарске. 
Т. ЋОРОВИЋ
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ИСТОРИЧАР БОЈАН АРБУТИНА СКЕПТИЧАН ПО ПИТАЊУ РЕГИОНАЛНЕ СТАБИЛНОСТИ

Заједнички живот немогућ
док год нам бране писмо и
уринирају по храмовима!
И
сторичар Бојан Арбутина рођен је 1993. године у страдалничкој
Глини, у вријеме постојања
Републике Српске Крајине.
Можда је управо мјесто рођења предодредило младог
научника да се бави проучавањем страдања српског
народа у Независној Држави Хрватској.
– На простору који је контролисала усташка влада на
најстрашније начине убијено је на стотине хиљада Срба, без обзира на пол, без обзира на старост. Убијана су
дjеца, жене, старци и то само због тога што су били Срби, православне вjере. Гудовац, Благај, Глина, Јадовно,
Паг, Стара Градишка, Јасеновац, Јастребарско, Даница, Пребиловци и многа друга мjеста страдања представљала су најорганизованије
хрватске институције током
читавог Другог свjетског рата, институције које су радиле до посљедњег дана рата спроводећи државну политику уништења свега српског. Осим по бројним стратиштима, хрватска усташка
држава је остала упамћена и
по начину на који је рјешавала српско питање. Управо тог
10. априла био је отворен лов
на све што је српско. Једну
трећину је требало побити,
једну трећину прекрстити,
и једну трећину протјерати.
zz
Да ли знамо колики је
број жртава злочиначке НДХ?
– Страдања српског народа широм Независне Државе Хрватске била су масовна.
И некако увијек када се помињу жртве, неизбјежан дио
приче су и цифре, колико је
људи страдало, што је наравно битно утврдити, али током
мојих истраживања геноцида
над српским народом на простору Лике, Кордуна и Баније више су ми пажњу привукли начини на које су усташе извршавале злочине над
Србима, како је на те злочине реаговало хрватско становништво, али сам покушавао схватити и психологију
самих злочинаца и ко су ти
људи који су починили тако
страшне злочине.
zz
До каквих сте сазнања
дошли?
– На самом почетку рата, кроз законодавство НДХ,
кроз говоре истакнутих усташких поглавника, кроз проповиједи римокатоличког
клера, српски народ у НДХ
је дехуманизован, Срби нису сматрани за људска бића, и у таквим околностима,
гдје је кроз усташку пропаганду савјест хрватског народа промијењена, гдје су моралне вриједности измијењене, гдје је клање свега српског
постало позитивна друштвена пракса, дошло је до геноцида. У таквом амбијенту није било необично видјети хр-

„

Као свјесна бића, и
ми као народ, свјесна
нација, не смијемо
заборавити злочине
који су почињени
над нашим прецима
јер ће нам се
заборав вратити
као бумеранг
ватску дјецу која иду, пјевају
и радују се уз колону заробљених Срба, али није било
необично ни видјети заклану
српску дјецу, мале дјевојчице и дјечаке, поређане у „мртво коло”, полијегани једни
на друге; није било необично видјети опраштање гријехова усташким кољачима од
стране Римокатоличке цркве, али није било необично ни дивљачко убијање Срба по православним црквама, као ни њихово рушење
и паљење; није било необично да прве комшије, кумови
на велике православне празнике „честитају” својим православним сусједима на њима карактеристичне начине,
а није било ни необично ни
да пострадални православни свијет у духу своје вјере
опрости, али, нажалост, и да
често заборави.
zz
Колико смо сами криви за
заборав?
– Заборав је проблем са
којим се суочава свако живо
биће, а по тврдњама психолога, људи су више склонији
да заборављају ружне догађаје из своје прошлости, него
оне радосне, што је свакако
разумљиво. Међутим, колико год неки догађаји из прошлости били тешки, колико год сама помисао на њих

може изазвати мучнине, ми
као људи, свјесна бића, и ми
као народ, свјесна нација, не
смијемо заборавити злочине
који су почињени над нашим
прецима јер ће нам се заборав вратити као бумеранг.
zz
У којој је мјери заједничка држава утицала на такву свијест?
– И прва и друга Југославија су биле државе помирења, државе заборављања злочина почињеног над нашим
народом зарад одржања добросусједских односа и „братства и јединства”. И данас, након распада Југославије, уз
непрекидно понављање мантре о „регионалној стабилности и јачању међудржавне сарадње”, увјеравају нас
да је суживот могућ, да сви
сарађујемо у циљу остваривања заједничких интереса,
док нам у исто време забрањују употребу нашег писма,
док нам уринирају по црквама, док нам пјевају о поновним клањима.
zz
Да ли нам се заиста враћа
1941. година како то злослутно наговјештава наслов књиге Славка Голдштајна?
– Подстакнут управо
књигом Славка Голдштајна
1941 – Година која се враћа,
написао сам текст о томе да
у историји постоје процеси
дугог трајања и да идеје које
су зачете још тамо у 19. вијеку, идеје које су доживјеле
врхунац током Другог свјетског рата у Независној Држави Хрватској, и које су коначно спроведене до краја у августу 1995. године протјеривањем неколико стотина хиљада Срба из Крајине, да су
то идеје које никада не умиру и да су оне живе у одређеним хрватским политичким
и друштвеним круговима.

Потврда је стигла неколико
дана касније када се на Тргу
бана Јелачића окупило неколико стотина усташа који су
уз паролу „Убиј Србина” прославили годишњицу проглашења НДХ уз „романтичан”
транспарент: „Све бих дао да
је видим поносну и лијепу
као у сновима.” То су проблеми који оптерећују хрватско друштво које не умије да се суочи са фашизмом,
или не жели. Међутим, сматрам да је можда већи проблем наш немар што се тиче
његовањa културе сјећања на
жртве геноцида. Годишњица
оснивања НДХ пропраћена је
врло слабо у медијима, већина друштва није упозната са размјерама геноцида, у
школским програмима није
остављено довољно простора да се о томе више говори и учи.
zz
Да ли се у нашем образовном систему посвећује
довољна пажња култури
сјећања?
– Када ученике питате,
основце или средњошколце,
да ли знају шта је Јасеновац,
шта он представља за наш народ, да ли знају за Јадовно
или Јастребарско, одговор се
сведе на ћутање или неку неслану шалу у намјери да испадну духовити. Мислим да
је то суштински проблем јер
из школе потиче све, и ако
тада дјеца не науче какве су
муке њихови преци поднијели у прошлом вијеку, управо
ће они бити ти који су осуђени да поново проживе прошлост, прошлост која није
била ни мало лијепа. Ученици основних и средњих школа у Републици Српској ће од
наредне школске године опширније учити о злочинима
и геноциду над српским народом у Независној Држави Хрватској, што је свакако
примјер којим се треба руководити и у Србији јер оно
што дјеца не науче у школама, не може надокнадити ниједан стручни семинар, књига, нити изложба који су слабо пропраћени и од стручне
јавности, а камоли од шире.
zz
На који начин би држава
могла да подстакне неговање културе сјећања?
– Сматрам да би се могло
урадити доста уз пристојну
подршку државе институцијама које се баве његовањем
културе сјећања на српске
жртве у 20. вијеку, а ту прије свега мислим на Музеј жртава геноцида, који у тешким
условима часно обавља посао чијој сврси служи. Зато
сматрам да би меморијални центар у име жртава које је српски народ поднио у
вијеку за нама било најмање
што би требало да урадимо,
и да управо тај меморијални
центар буде чувар сјећања и
опомена свим будућим нараштајима.
Т. ЋОРОВИЋ

НАСТАВЉА СЕ ПРОЦЕС ЕКСХУМАЦИЈА СА БАНИЈЕ

Ексхумирано 13
посмртних остатака
Срба на гробљу у Шашу

Н

адлежни органи Хрватске су на мјесном гробљу
у Шашу, општина Суња, завршили процес ексхумације
посмртних остатака жртава
српске националности које
су страдале у акцији хрватске војске и полиције Олуја,
саопштила је Канцеларија за
нестала лица.
Процес ексхумације, завршен у четвртак, трајао је
два радна дана и укупно је
ексхумирано 13 посмртних
остатака. Према прелиминарним подацима три тијела
су женског пола, девет тијела
мушког пола, а за једно тијело није било могуће утврдити пол.
Од свих посмртних остатака узети су узорци ради
идентификације методом
ДНК анализе.

Сви ексхумирани посмртни остаци су транспортовани
у Завод за судску медицину
и криминалистику Медицинског факултета у Загребу, гдје
ће се обавити њихова идентификација.
У складу са потписаним
међудржавним документима са Републиком Хрватском и на основу договора,
све вријеме трајања ексхумације у својству посматрача присуствовали су представници Комисије за нестала лица.
Спровођењем ексхумације на мјесном гробљу у Шашу, наставља се процес ексхумације гробница из региона Банија у којима су покопане жртаве страдале у акцији хрватске војске и полиције
Олуја. 
СРНА

ЈАЧАЊЕ СAРАДЊЕ У ПОТРАЗИ ЗА НЕСТАЛИМ ОСОБАМА

Убрзавање рјешавања
случајева несталих лица

У

Загребу је 14. фебруара
2017. године одржан састанак коме су присуствовали главни државни адвокат Републике Хрватске, в.
д. главног тужитеља Босне
и Херцеговине и руководилац у Тужилаштву за ратне
злочине Републике Србије и
замјеник врховног државног
тужитеља Црне Горе.
Разговарало се о регионалној сaрадњи, с циљем побољшања потраге за несталим особама, због чега су
састанку присуствовали помоћник министра бранитеља
Републике Хрватске и водитељ Управе за заточене и нестале Републике Хрватске,
представници Института за
нестале особе Босне и Херцеговине и предсједник Комисије за нестала лица Републике Србије Вељко Одаловић.
– Састанци на регионалном нивоу тужилаштва и надлежних тијела за тражење
несталих лица од посебног
су значаја за унапређење њи-

хове сарадње, као и убрзање рјешавања случајева лица која се воде као нестала у
вези са оружаним сукобима
на простору бивше Југославије – прокоментарисала је
за Српско коло Маја Васовић,
савјетник у Комисији за нестала лица Владе Републике Србије.
Учесници састанка разматрали су досадашњу сарадњу
као и изазове у будућој сарадњи, а у расправи је истакнута нужност поштовања различитих правних оквира и
националних законодавстава и стратегија, као и постигнутих стандарда и критеријума у процесуирању починитеља казнених дјела ратних злочина.
Овај састанак је одржан
уз подршку Програма Уједињених народа за развој
(УНДП) у оквиру регионалне подршке за процесуирање
починитеља ратних злочина
и унапређење потраге за неТ. Ћ.
сталим особама. 
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

„ЂЕДОВИНА” НЕМА ЦИЈЕНУ ПОСЉЕДЊА СРПКИЊА У СЕЛУ ДОЊА ПЛЕШИНА КОД УРОШЕВЦА

Смиља Бајчетић није се одрекла
ни очевине ни косовског
завјета!
„
ПИШЕ: ГОРАН ЛУЧИЋ

„Ако заборавим тебе,
Јерусалиме,
нека ме заборави
десница моја.
Нек се прилијепи
језик мој за грло моје,
ако те не споменем,
ако не истакнем Јерусалим
а почетак весеља мога.”
Псалам 136. Давидов

Б

ио је уторак, 15. јуна
1999. г. све утихнуло,
ни врапца да зашушка
у љесковим гранама испред
камене косовске куће. Небо
се намрешкало бјеличастим
заром од облачја, баш кô да
се заклања пред њеним очима. Зазиру небеса, земаљског
безакоња се крију.
Смиља устала зарана, обавила све по кући, попила и
кафу.

ГДЈЕ НЕСТАДЕ НАРОД?

Но мучи је тај мук. Зна
она да је рат на Косову, откуд сад толика тишина? У даљини ни гласа да се одзове.
Наумила је свакако отићи до
Урошевца да нешто докупи,
сретне се са нашим народом,
чује нове гласе. Од Доње Плешине до Урошевца има око
4 км. Зазелењела се косовска
поља па се под Шаром убаве као најљепши саг из Исфахана. Иде Смиља сеоским
путем, плахо замишљена, а
унутар себе нешто слути. Никог да је сретне, да сустигне.
Па гдје је сав тај народ, ко да
га је земља у се прогутала?!
Тек што је и стигла у Урошевац неко јој, док је напуштао
град, рече да је Косово предано туђину, да српска војска
напушта Метохију извлачећи
технику преко Косова, а народ пратећи војску повлачи
се према Шумадији.
Тог 15. јуна 1999. годи-

не, 13 дана пред Видовдан,
колоне тенкова и војних возила српске војске, уредно,
са српским заставама што се
виоре са оклопа, повлачиле
су се са Косова и Метохије,
послије 78 дана бомбардовања здруженог, злочиначког савеза. Пратила их је непрегледна колона цивилних
возила; српски народ вођен
искуствима ранијих ратова
бјежао је од суровог шиптарског терора.
Око Ђаковице се већ уздизао густи, црни дим из српских села у која су закорачиле шиптарске хорде. Из Призрена се извлачио народ и
војска.
– Мајко моја, па сви одоше, а не рекоше ми ни збогом! – размишља Смиља, а
пред очима јој комшије Срби што су у хитању да ухвате
слободан пут према Приштини заборавили да се осврну
на старицу која је сама живјела на породичном имању
у Доњој Плешини. А та њена
камена кућа у Плешини прича је за себе.
– Ех, муко моја велика,
шта дочекасмо!
Чим је Српска војска
ослободила Косово и Метохију 1912. године, српска
Влада је знала да ће бити тешко управљати ослобођеним
просторима старе Србије без
сигурног и чврстог ослонца
у народу.
Шиптарски народ који је у
Османлијској царевини уживао повластице и био подстицан да хара српско, дочекао
је ослобођење Косова и Метохије 1912. као окупацију.
Србији је био насушно потребан народ навикао да чува државне границе и животом осваја слободу. Требао јој
је чврст духом, слободарски
одлучан и српству одан род.
Гдје га наћи?! Само у Херцеговини!
Пројекти колонизације

Преживјела је свакојаке муке од Шиптара,
псовали су је, пријетили јој, крали имовину,
2008. г. један комшија Шиптар ју је претукао
и отео јој око 1.000 евра које је добила од
породице за обнову куће. Телефон су јој
злоупотријебили па је због високог рачуна
морала отказати телефонски уговор
бија учврстила управу над
новоослобођеним земљама,
ови Херцеговци ће постати
њен главни ослонац у управи.
Постављени су на одговорне
дужности у Косову и Метохији, тако да Ристо Шешлија из Подосоја постаје предсједник општине у Гатњу, а
Васо Слијепчевић из Самобора код Гацка, у Неродимљу.
Доња Плешина је иначе
старо српско село које је још
од 1454. г. било чисто српско
са 87 српских кућа.

МОЖЕ У БЕОГРАД, АЛИ...

Косова и Метохије српским
народом Херцеговине започели су већ 1913. Свој пуни
замах оствариће послије Првог свјетског рата.

ХЕРЦЕГОВЦИ НА КОСМЕТУ

Земља косовска за разлику од оне херцеговачке плодна је и сваким благом дарована. То је права житница. Ту
се као у Херцеговини никада није оскудијевало у основним животним намирницама. И најпростијим ралом
брала се фина жетва. А опет
доћи и живјети у тек ослобођеној косовској земљи, пуној
зала, није било лако и није
било за свакога.
Одметнути шиптарски

ПРЕДСТАВА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У СМИЉИНОМ ДВОРИШТУ
Српска драма Народног позоришта у
Приштини обновљена је 2010. године са
представом Не очајавајте никад, иначе
Нушићевим комадом, обишла је сва села и
градове КиМ гдје има Срба.
У Урошевцу, у селу Доња Плешина, цијели
ансамбл играо је представу само за баку

Смиљу испред њене камене куће. Глумци
су тада изјавили да су доживјели сами
смисао свога позива играјући за осмијех
ове српске старице. Бака Смиља им је
подијелила љешнике из своје баште,
радосна што је њено двориште опет
испуњено.

разбојници (качаци) већ у
првим годинама ослобођења правили су озбиљне проблеме српској држави.
Међутим, висока патриотска свијест, стална борба
за слободу и независност вукли су Србе Херцеговце Косову и Метохији, судбински.
Вратити се Косову било је више од живота!
Највећи број српских породица Херцеговине населио
се са Косова прелазећи Црну Гору. Старо херцеговачко становништво повлачило
се пред турским напредовањем према Далмацији, Лици и даље на запад. Мало је
оних српских породица које
су у Херцеговини биле и прије Косова (народ те породице
зове старинцима).
Неизбрисана свијест о косовској „ђедовини” уз економске разлоге, условљене
животом на кршу и камену,
покренула је сеобу из Херцеговине на Косово и Метохију.
Најприје појединачно, а касније и масовно. То је од Чарнојевића сеобе, био први организован повратак Срба на
косовску земљу. Херцеговина је заиста обновила српско Косовo.
Отац Смиље Бајчетић вративши се из Америке, гдје је
тешко радећи као и многи
Херцеговци зарадио нешто
новца, одлучио је да се из
Мириловића код Билеће пресели у плодно Косово. Купио
је земљу у Доњој Плешини,
на 4 км од Урошевца. Осим
Бајчетића, ту је било и других херцеговачких породица; међу првима су се у Доњој Плешини населили Шешлије из билећког Подосоја.
Нешто касније, чим је Ср-

Доласком Срба Херцеговаца започео је васкрс села послије вијековне ропске тмине. Плешине је дивно, питомо село у подножју
планине Кукуљице, на југоисточним обронцима Шар-планине. Како је забиљежено, природа га није могла бољег створити! Кроз мало село
протичу двије рјечице, Плешинка и ријека Пука – чисте
планинске воде чија су врела који километар даље на
планини Кукуљици. Остало
је запамћено запажање Ђура Нинковића из Нецвијећа
код Требиња, касније такође насељеног у ово село: „И
кад је суша, Плешини је Бог
помогô.”
А није ни за чудо таква Божија угода, јер Доња Плешина је надомак Неродимља,
љетне престонице цара Душана. У двору у Неродимљу
умро је српски краљ Стефан
Урош II Милутин, а тај двор
био је и омиљени љетниковац цара Душана. У Горњем
Неродимљу код Цркве Светих Архангела до 1999. године растао је бор који је својеручно засадио цар Душан.
Шиптари су уласком у Неродимље 1999. посјекли и запалили тај бор. Скоро сам
чуо од неких Косоваца да је
младица изникла из горевине. Кажу подмладио се царев рукосад.
Оба свјетска рата носила
су са собом и прогон херцеговачких колониста са Косова и Метохије. Но они су се
упорно насељавали. Запамћено је да су се три пута враћали и почињали све са згаришта. Послије Другог свјетског рата комунисти су законом забранили повратак избјеглог српског народa на Косово и Метохију. Партијаши
црвене куге, најзлогласнијег
усуда кога су Срби икада задобили, населиће на питома српска имања Шиптаре
из албанских врлети.

Бајчетићи из Мириловића
претрајали су у Доњој Плешини, издржали су и чекић
и наковањ комунистичког затирања. Смиљина браћа и сестре су се поженили и поудале, скућили се и раселили по
Србији. Она се није удавала,
остала је на очевини.
Ту ју је затекао и 9. јун
1999. када је потписан Кумановски споразум СРЈ–НАТО о повлачењу српске војне
технике и људства са Косова
и Метохије. Остала је сама у
селу, нико је и није обавијестио да је Србија потписала
уговор о окупацији КиМ. А
и да су је обавијестили, не
би никуда пошла. Како каже, нема она куда са земље
гдје је цио свој вијек трајала
и сагледала.
Бака Смиља Бајчетић (86
година) до данас је једина
Српкиња у селу Доња Плешина, у општини Урошевац,
која је остала на својој очевини. Не жели напустити српско Косово!
Има она код кога поћи у
Београд, али не жели, не може, нема мира у томе.
Преживјела је свакојаке
муке од Шиптара, псовали су
је, пријетили јој, крали имовину, 2008. године један комшија Шиптар ју је претукао
и отео јој око 1.000 евра које је добила од породице за
обнову куће.
Телефон су јој злоупотријебили па је због високог рачуна морала отказати телефонски уговор. Све је то претрпјела ова старица од 1999.
године до данас.

ЖИВОТ СА 45 ЕВРА

Живи од 45 евра социјалне помоћи, храном су јој помагали војници страних мисија на КиМ, обилази је и једна докторка Славица Чанковић. Живи за тај дан када јој
Славица долази.
Каже од скора је ни шиптарска дјеца не псују. Нема
ко ријеч да јој поклони. Купује намирнице у шиптарској
продавници на српском језику, њихов језик никад није ни
учила. Услуже је. Земљу је дала двојици Шиптара да је раде, да бар у трње не зараста.
Нико је сад не дира. Остало
Косово пусто, само она Српкиња у њему.
Ових дана бака Смиља
Бајчетић налази се у болници у Грачаници због мање хируршке интервенције на нози. Послије отпуста из болнице враћа се кући и земљи у
Урошевац.
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СРПСКО КОЛО март 2017.

СЈЕЋАЊЕ
НА ЖРТВЕ
МАРТОВСКОГ
ПОГРОМА 2004.

ШИПТАРСКИ ЕКСТРЕМИСТИ ТРАЖИЛИ ИЗГОВОР ЗА НАСИЉЕ
Мартовски погром 2004. означава масовне
нападе албанских екстремиста на српско
цивилно становништво, који су се десили
на Косову и Метохији у марту 2004. године.
Ови напади били су директна посљедица
тензије између Срба и Албанаца, након
дављења двоје албанске дјеце у ријеци у
селу Чабра, за чију смрт су албански медији и политичари окривили Србе из сусједног села Зупче.

Албански екстремисти су 17. марта протјерали велики број Срба, спалили њихове куће и оскрнавили српске културно-историјске споменике. Два дана отвореног
напада албанских екстремиста на српско
цивилно становништво на Косову и Метохији довело је до масовног прогона Срба,
најмасовнијег од 1999. године. О овим догађајима снимљено је неколико документарних филмова.

ОБИЉЕЖЕНА 13. ГОДИШЊИЦА ОД МАРТОВСКОГ НАСИЉА НАД СРБИМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

У

петак, 17. марта, навршило се 13 година
од мартовског, етнички мотивисаног, насиља и прогона Срба од стране Албанаца. Пред очима
међународне војне и цивилне мисије на Косову и Метохији, оличене у Кфору и
Унмику, догодио се нечувени терор над Србима и њихов прогон.
Годишњица Мартовског
погрома над Србима обиљежена је и ове године поменом на жртве и свеукупно
страдање, литургијама и парастосима у православним
светињама, полагањем цвијећа и вијенаца на споменике
страдалима и свечаним академијама. У свим школама у
Србији први час је био посвећен овој годишњици.

ПАРАСТОС У ГРАЧАНИЦИ

Централно обиљежавање
13. годишњице од Мартовског погрома на Косову и Метохији одржано је у Грачаници, парастосом у манастиру,
полагањем цвијећа код споменика несталим и убијеним
Србима а потом и свечаном
академијом у Дому културе.
Чланови породица настрадалих Срба, расељени са
Космета, као и представници породица киднапованих и
несталих, представници власти из Београда и представници Срба у институцијама
у Приштини присуствовали
су у манастиру Грачаница
парастосу поводом тринае-

стогодишњице Мартовског
погрома, који је служио отац
Иларион, игуман манастира
Драганац, уз саслужење свештенства Епархије.
Неколико стотина људи
је потом прошетало главном
улицом до Дома културе у
Грачаници, носећи бијеле руже за све страдале Србе на
Косову и Метохији.
На свечаној академији Да
се не заборави поручено је да
је у духу наше вјере православне праштање, али и да се
тродневни погром не може и
не смије заборавити.
Окупљенима се у Дому културе у име Епархије рашко-призренске обратио игуман манастира Драганац отац Иларион, који је
рекао да обиљежавамо догађај који је производ бруталности и зла и да се против њега бранимо оним што
је љубав и што је љепота. Он
је позвао српски страдални

народ да настави да вјерује у васкрсење Христово јер
само тако може опстати на
овим просторима, и вјернике
да не продају своју имовину,
јер оно што је натопљено крвљу и знојем наших предака
нема цијену.
– Сабрали смо се данас
око новомученика наших да
се помолимо за спасење и посвједочимо да је живот јачи
од смрти, да свједочимо да
је сила љубави јача од свега
онога што уништава и посвједочимо да немамо мржње ни
према коме, да добрим побјеђујемо зло. Имајмо на уму

да се трудимо заједнички да
са вјером можемо да опстанемо на овој земљи која нас
вијековима подсјећа да је земаљско за малено царство, а
небеско увијек и довијека –
рекао је отац Иларион.

ГДЈЕ СУ ПРЕСУДЕ

Замјеник директора Канцеларије за КиМ Жељко Јовић рекао је да за државу и
њен народ не постоји ништа
опасније од заборава.
– Народ који заборавља
своју прошлост осуђен је да
је поново преживи. Нико не
може да нам узме право да

ВИНОВНИЦИ НЕКАЖЊЕНИ
Кфор и УНМИК су објавили да су за мартовско насиље
оптужена 242 лица, углавном Албанаца, а 157 лица
оптужено је пред судијама за прекршаје. Ухапшено је
350 Албанаца, виновника мартовског, етнички мотивисаног,
насиља над Србима, али је мали број њих осуђен и изведен
пред лице правде. Као и много пута до сада, организатори
су остали ван домашаја закона.

се сјећамо свих жртава, запаљених цркава, као и право
да тражимо истину – рекао је
Јовић, који је запитао власт
у Приштини и међународну
заједницу: „Гдје су кривци,
гдје су пресуде?”
Замјеник косовског премијера Бранимир Стојановић рекао је да је 17. марта 2004. године требало да
нам задају коначан ударац
за све оно што нису успјели
да униште до 2000. године,
да све оно што нису запалили и срушили, протјерали,
тада учине.
– Оно што прећуткују и
крију они који треба да гоне зликовце, јер је то сасвим
сигурно била организована
акција, добро координисана
са прецизним планом, у томе су саучествовали. Као народ памтимо многе завршне
и коначне ударце, али памтимо да након сваког од тих
страдања увијек долази ускрснуће и да оно што је за зликовце био наш крај, за нас је
био наш нови почетак – рекао је Стојановић.
Предсједник Комисије
за нестала лица Владе Републике Србије Вељко Одаловић рекао је да је 17. марта
2004. године требало да се
спроведе коначан план разуларене банде, исти план који је започео 1997. године и
који је потпомогнут НАТО
агресијом.
У име породица жртава,
присутнима у Дому културе
обратиле су се Верица То-

мановић и Наташа Шћепановић.
– Наша породична и национална трагедија траје пуних 19 година. Појединачни
покушаји да пронађемо наше вољене нису дали резултате. Обраћали смо се свим
државним и међународним
институцијама, свима који су
имали мандат да заштите народ на Косову и Метохији на
основу потписане Резолуције 1244 и, нажалост, одговора
није било – рекла је између
осталог Верица Томановић.

ЖРТВЕ ИМАЈУ ИМЕ

Наташа Шћепановић каже да злочинци имају име
и презиме, имају своју припадност и своју организацију.
– Наши најмилији нису
страдали у авионској несрећи или због елементарне непогоде, већ унапријед смишљено и организовано од сурове непријатељске руке. Од
првог тренутка сви су знали
шта се дешава, сви су били
обавијештени да је такозвана ОВК формирала логоре,
да отимају људе и одводе, да
су неки нестали без трага и
гласа у Албанији, да постоје
масовне гробице. Пред очима међународне јавности гореле су српске куће и цркве,
села, на снази је било етничко чишћење и све је прикривано. Како ће сада да окриве
злочинце кад су говорили да
су у праву и да се боре за слободу? – запитала се Наташа
Шћепановић.  ЈЕДИНСТВО
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Током погрома
погинуло је 28 људи,
35 православних
манастира је уништено
или оскрнављено, а
935 српских домова је
спаљено и уништено.
И поред јавних осуда
од свих међународних
актера многи учесници
су до данас остали
некажњени

Срба прогнано je из
својих кућа широм
Косова и Метохије

ИСТРАГА УНМИКА ПОТВРДИЛА ДА СУ АЛБАНЦИ ЛАГАЛИ
Званичан повод за насиље од стране албанских екстремиста је дављење
двоје дјеце у селу Чабра, у општини Зубин Поток. Према њиховој верзији
догађаја они су 16. марта 2004. године бјежећи од дјеце из сусједног
етнички српског села Зупче упали у реку Ибар и удавила се. Међутим, за
ову чињеницу није било доказа. Каснијим истрагама Унмика утврђено
је да су ови наводи били лажни. Портпарол Унмика Нериџ Синг изјавио
је да су послије трагедије дјеца била под притиском албанских медија и
политичара да оптуже Србе из сусједног села Зупче. Потпарол Унмика
Дерек Чепел је демантовао да су два дјечака страдала бјежећи од Срба,
и оцијенио да је насиље било планирано.

Срби ријешени да опстану
на вјековном огњишту
П

арастосом и полагањем
вијенаца и цвијећа страдалима 17. марта 2004. године, на тринаестогодишњицу од великог злочина
над Србима, и у Косовској
Митровици обиљежена је
годишњица страдања и упућена порука да су Срби ријешени да остану на овим
просторима.
Чланови породица убијених у Косовској Митровици,
њихова родбина, представници Канцеларије за КиМ
и локалних самоуправа Косовске Митровице и Звечана
и бројни грађани присуствовали су парастосу који је служен страдалима на Косову и
Метохији, испред Споменика истине, у близни главног
ибарског моста.
Помоћник директора
Канцеларије за Косово и Метохију Љубомир Марић поручио је да је српски народ
ријешен да опстане на Косо-

»» Парастос код споменика у Косовској Митровици
ву и Метохији и поред жеље
неких да им то право оспоре.
– Данас смо сложнији него икада, имамо отворену подршку државе Србије, Владе

Републике Србије, увјерење
да се никада више неће догодити погроми, олује и остали
злочини – рекао је Марић.
Он је рекао да се данас

против српског народ више не иде руљом и батинама, већ резолуцијама и параграфима, што је, како је
оцијенио, сурова и тужна
слика свакодневице нашег
народа и покушај потпуног
обесправљивања и економског уништења.
Предсједник привременог органа општине Косовска Митровица Александар
Спирић нагласио је да Срби
траже истину.
– Мартовски погром Срба 2004. године нас обавезује
да будемо јединствени и сложни и у данима који долазе,
јер плашимо се да овај датум постоји и даље, свакога
дана, само на другачији начин – рекао је Спирић.
Он је нагласио да је јако
битно да је држава Србија
присутна и да помаже своме народу и сигуран сам да
без те подршке и чврсте везе
нама нема будућности.

ПОМЕН У ЦРКВИ У ГОРЊЕМ КУСЦУ
У присуству многих мjештана Косовског Поморавља у
Цркви Светог Саве у Горњем Кусцу свештеник Радивоје
Живковић служио је 17. марта помен убијеним Србима
током Мартовског погрома 2004. године. Том приликом
ученици и професори Средње школе Драги Поповић подсјетили су се на свог колегу и професора Слободана Бобија Перића из Гњилана, који је убијен на кућном прагу.
Подсјетимо да су се прије 13 година током 17. и 18. марта на мети насилника нашли преостали Срби у Гњилану
и околним селима. Том приликом запаљено је више кућа. Професор Слободан Перић је убијен, а његова мајка
је претучена и умрла је након неколико дана послије тога.
Такође, брутално су пребијени судија Општинског суда у
Гњилану Славољуб Дабић и његова мајка. Истом приликом теже тјелесне повреде нанијете су и васпитачици Љубици Цуцкић. У пратњи Унмика и Кфора Срби из града су
евакуисани у околна села, која су се такође нашла на мети
екстремиста, али је веће насиље спријечено након интервенције Кфора и италијанских карабињера.

ИЗЛОЖБА НАСЛИКАЈ МИ ПРИЗРЕН

Поводом годишњице мартовског погрома у галерији Дома културе отворена је изложба слика Насликај ми Призрен насталих на ликовној колонији Јесен у Призрену,
која је одржана у Манастиру Светих Архангела у октобру прошле године. На њој је учествовало седам сликара из различитих крајева Србије.
Изложбу је отворио замјеник директора Канцеларије за
Косово и Метохију Жељко Јовић.
– Има ли бољег одговора на сво насиље, на зло којим
смо окружени и на све оно што нам се дешава посљедњих дана и мјесеци од борбе културом, борбе сликом
РТС / ТАНЈУГ
од буђења стваралачке енергије. 

ВУЛИН ОБИШАО СПОМЕН-СОБУ

»» Александар Вулин на Свечаној академији у београдском Народном позоришту

У коријену сваког зла лежи једна велика лаж
У

Народном позоришту у
Београду одржана је свечана академија под називом
Да се не заборави.
Академија поводом Дана сјећања на 17. март 2004.
године одржана је уз учешће
изасланика предсједника Србије, Владе, Војске и представника вјерских заједница. Организатор скупа је владин Одбор
за његовање традиција ослободилачких ратова Србије.
– Срби су довољно ћутали
о злу које су трпјели и више
никада неће ћутати – поручио је са академије министар
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.
Након умјетничког програма, Вулин је поручио да
ће Срби понављати и 13 година послије погрома да се
њихов глас мора чути и да се
ово зло више никада не смије поновити.

– Ми никада нећемо престати да тражимо имена оних
који су наредили и заштитили 17-мартовски погром и
све зло које се тада на Србе излило – рекао је Вулин.
Додао је да у корјену сваког зла лежи једна велика лаж,
а тако је и погром почео страшном лажи да су Срби својим
псима натјерали албанску дјецу у ледени Ибар да се даве. Та
лаж је била тако страшна и велика да је повриједила сваког
Србина на планети, сваког ко
бар нешто зна о том народу
који се носи са злом, народу
због кога су подигли једини
дјечји логор на свијету – рекао је министар Вулин.
Вулин је рекао да је мржња запалила Косово 17.
марта пред равнодушним
погледима читавог свијета,
када су два дана горјели људи, земља, манастири који су
издржали пет вијекова а ли-

ца са икона су гледала људску мржњу.
Према његовим ријечима, 17. марта покушало се
да Косово и Метохија остану без иједног Србина и без
сјећања на њих, „без иједне
цркве, кандила”.
– Страшно зло је проговорило, а свијет је окренуо главу и поглед – рекао је Вулин,
додајући да је свијет ћутао
допуштајући да Срби још једном нахране то велико зло.
Додао је да ниједна генерација српског народа није дала погрешан одговор на
питање: Да ли ћемо се борити и трајати за парче земље и
за оне који долазе иза нас и
за њихово право да живе тамо гдје су рођени, да говоре
својим језиком и пишу својим писмом – ни на чију штету и на своје добро?
– Само се молимо бар једна генерација у историји срп-

ског народа да се роди, расте,
добије дјецу, сачека да их та
дјеца сахране, а да не упозна
погром, насиље, ватру и рат.
До сада нам се та молитва није услишила, али на нама је
да ту молитву понављамо и
да живимо тако да будемо достојни ње – истакао је Вулин.
– Зло које је нама чињено
не смије бити чињено никоме, то је завјет нашег народа,
обећање генерацијама које
долазе – додао је министар.
– Побијени, не само вас 10
побијених 17. марта, већ 1.010
од дана када је међународна заједница преузела обавезу да се
стара о миру, да се стара о сигурности и добробити сваког живог
бића на Косову и Метохији, спавајте мирно јер вас памтимо и не
заборављамо, спавајте мирно јер
тражимо правду за сваког од вас,
јер слободна Србија никада неће
престати да вас сања – рекао је
Вулин. 
СРНА / ЈЕДИНСТВО

Тринаесту годишњицу погрома над српским народом обиљежило је и Удружење породица киднапованих и убијених
на Косову и Метохији, а обиљежавању је, поред бројних гостију, присуствовао и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. Он је у друштву предсједника Удружења Симе Спасића обишао спомен-собу у којој се налазе фотографије несталих и убијених Срба и Албанаца. Министар се том приликом обратио
новинарима рекавши како за 1.009 убијених, од тренутка
доласка међународне заједнице на КиМ скоро нико није одговарао, те да примјећује презир према српским жртвама.
Како је рекао, несхватљив је презир и оних који су и бомбардовање Србије правдали хуманитарним разлозима.
– Како је могуће бити хуман кад бомбардујете једну малу,
хуману земљу, а послије одбијате да казните злочинце и
оне који су протјерали толике људе – нагласио је Вулин.
Спасић је навео да захтијевају процесуирање оних који су одговорни за злочине и да се донесе закон о правима породица цивилних предратних, ратних и послиРТС / ТАНЈУГ
јератних жртава.

18 КОСМЕТ
ЂУРИЋ: БЕОГРАД ЋЕ ПО СВАКУ ЦИЈЕНУ
ОЧУВАТИ СВОЈЕ ИНСТИТУЦИЈЕ НА КОСОВУ
26. 3. 2017. – Србија ће по сваку цијену очувати своје институције на
Косову и Метохији и наставити да
финансијски помаже Србима у покрајини – рекао је директор Канцеларије Владе Србије за Косово
и Метохију Марко Ђурић.
Ђурић је у разговору са групом студената Факултета политичких наука у Београду рекао да опстанак Срба на Косову и Метохији у великој мјери зависи од те врсте помоћи, саопштила је Канцеларија за Косово и Метохију.
Студенти су од Ђурића добили информације о дијалогу
Београда и Приштине и увид у начин на који Приштина опструише спровођење споразума важних за српски народ у покрајини.
Изразивши задовољство због чињенице да млади академци показују велико интересовање за политику Србије и положај српског народа, Ђурић је објаснио да је
веома важно да што већи број људи у централној Србији буде детаљно упознат о политичким дешавањима
на Косову и Метохији.
Ђурић је позвао студенте Факултета политичких наука
да посјете Косово и Метохију, понудивши им сву потребну логистичку и другу подршку Канцеларије за Косово
СРНА
и Метохију. 

КЊИГА РАЗБОЈНИЧКА ДРЖАВА:
КОСОВО У СВЈЕТСКОЈ ПОЛИТИЦИ
21. 3. 2017. У Србији је изашла књига
Разбојничка држава: Косово у свјетској политици, аутора Јелене Пономарјеве, која у дјелу упозорава
да су у намјери да створе етнички чисто Косово, Албанци чинили све што је у Конвенцији УН из
1948. године описано као геноцид, осим узимања српске дјеце
у албанске породице.
– Стварање „републике Косово” само је почетак албанизације југа Европе и врло је чудно како Европљани
то не разумију – навела је Пономарјева, која је познати
историчар, социолог и публициста.
Она је навела да су Хашим Тачи и криминалне структуре у потпуности преузеле власт, искључиво захваљујући интервенцији војних и политичких сила Запада.
Пономарјева пита зашто је НАТО „гарант” спровођења
Бриселског споразума и безбједности Срба на Косову и
Метохији, како је могуће ослободити човјека против којег свједоче његове жртве и ко је архитекта логора „донора” органа на Косову и у Албанији, саопштио је издавач књиге, београдски Евро бук.
Књига Разбојничка држава: Косово у свјетској политици
нуди исцрпне, утемељене али и застрашујуће одговоре
на многа питања у вези са догађајима у српској јужној
покрајини, анализирајући генезу непријатељства, сукоба и криминалног система који је постао основа најСРНА
млађе европске државе. 

ВИСОКОШКОЛЦИ ИЗ КОСОВСКЕ
МИТРОВИЦЕ СТУДИРАЋЕ У СРПСКОЈ
17. 3. 2017. Министар просвјете и културе Републике Српске Дане Малешевић најавио је у Бањалуци
да би студенти Правног факултета Универзитета у Приштини, са
привременим сједиштем у Косовској Митровици могли да студирају неко вријеме у Српској о трошку
ресорног министарства.
Малешевић је рекао да би тај облик конкретне сарадње са
високошколцима са Косова и Метохије био финансиран
из буџетских ставки намијењених за размјену студената.
– Сигуран сам да ће то ови студенти искористити и доћи у Бањалуку, гдје ће им бити плаћен смјештај, а имаће и одређени џепарац – рекао је Малешевић, који је
заједно са министром правде Републике Српске Антоном Касиповићем разговарао са студентима приштинског Правног факултета.
Малешевић је оцијенио да се везама које остварују млади најбоље учвршћују сарадња и добри односи српског
народа на Косову и Метохији и у Српској.
Министар правде Републике Српске Антон Касиповић
рекао је да се са студентима са Косова и Метохије могу
подијелити и нека искуства Министарства правде у оквиру структуралног дијалога о реформи правосуђа у БиХ.
– Моја сугестија, у оквиру разговора са тим младим људима, јесте да због специфичног положаја њихове заједнице, начина живота и околности у којима живе, морају учити више од других. То је једино чиме могу на одговарајући начин одбранити своју заједницу – истакао
СРНА
је Касиповић. 

СРПСКО КОЛО март 2017.

ДАНИЦА МАРИНКОВИЋ ПРЕДСТАВИЛА КЊИГУ СУДИЈА У РАТУ И МИРУ – СВЕДОЧЕЊЕ

СВЈЕДОЧАНСТВО КОЈЕ ЈЕ
ОТКРИЛО ИСТИНУ О РАЧКУ

К

њига Судија у рату и
миру – сведочење Данице Маринковић представљена је у Руском центру
за науку и културу у Београду, који одавно није забиљежио такву посјећеност.
Остаће упамћена по томе
што је непобитним доказима
и аргументима оборила оптужницу за случај Рачак, велику превару, која је теретила Србију и послужила као
увод у НАТО бомбардовање
наше земље. Њена прича је
свједочење о стању на Косову и Метохији, гдје је живјела
и радила од 1976. године до
турбулентних времена, када
је протјерана.
Као истражни судија, Даница Маринковић руководила је цјелокупном истрагом
у Рачку, у зиму 1999, у времену кризе на Косову и Метохији и ратног вихора који се надвио над нашом земљом. Историјским романом, кроз своју животну причу, испричала је пут своје херојске борбе за истину.
– У старту су покушали
припадници ОЕБС-а, на челу
са Вокеровим замјеником, да
ме спријече да уђем у Рачак,
говорећи да са полицијом не

смијем да идем, да могу само са њима и да ће ми они гарантовати безбједност... Али
ја сам рекла да увиђај вршим
ја, као истражни судија, да
не могу они да ми наређују,
и да странци не одлучују о
томе шта треба да се уради,
и да могу да дођу само као
посматрачи... Успјели смо да
уђемо и утврдимо истину која им тада није одговарала –
рекла је Даница Маринковић за РТС.
Констатујући да тамо нису страдали недужни сељани,
као и да није било масакра,
како је Вилијем Вокер свије-

ту представио погинуле припаднике терористичке банде
такозване ОВК, у оружаној
акцији са српским снагама,
Даница је успјела да се избори и готово деценију послије њене доказе прихватио је
Међународни кривични трибунал. Послије бриљантног
свједочења, тужилаштво је
одустало од тачке оптужнице за Рачак против Милошевића и српских генерала полиције и војске.
– Таква свједочења недостају српској историји. И
ова свједочења ће да остану
покољењима историчара, и

свима који желе да сазнају
истину о збивањима на Балкану деведесетих година и у
21. вијеку – рекла је Јелена
Гускова.
Ни потенцијална пријетња
ликвидацијом Даницу Маринковић није зауставила на путу
праведених, ни њену тежњу да
јој част буде изнад свега.
Онако како је, својим позвањем а, прије свега, храброшћу побиједила лаж и
доказала необориву истину
о Рачку, тако је искрено и
аутентично написала своју
исповијест, која са лакоћом
осваја читаоца. 
АГ

ВОКЕРОВА ЛАЖ ЈАЧА ОД НАШЕ ИСТИНЕ

ПОДСЈЕЋАЊЕ НА КОРИЈЕНЕ ПРОБЛЕМА

Вокерова лаж деведесет девете била је јача од наше истине,
али, како истиче тадашњи министар иностраних послова
Србије Владислав Јовановић, истина се често скрива иза
зидова због нечасних циљева, то се чинило и данас се чини
тиме што се држи ван Србије отета јужна покрајина, што су
је произвели у државу, за њено признање лобира се широм
свијета, а нама се заврће рука да то такође учинимо.
– Истина је жртва свих оружаних сукоба. Срећом, ту је
историја. Неки пут касно, али све дође на своје мјесто –
рекао је Владислав Јовановић.

Бивши министар правде у Влади Србије Никола Селаковић
истакао је да је књига истражног судије у Приштини јако
свједочанство о прошлом времену.
– Не само о времену агресије НАТО-а на СР Југославију,
не само о времену деведесетих, већ подсјећа на догађаје
од прије три и по деценије, период осамдесетих година.
Подсјећа на времена у којима су коријени проблема које
ми и данас проживљавамо бавећи се највећим политичким
питањем српске нововјековне државе, а то је питање Косова
и Метохије – рекао је Селаковић.

АМБАСАДОР СРБИЈЕ У УНЕСКУ ДАРКО ТАНАСКОВИЋ ПРЕДАО ДОКУМЕНТАЦИЈУ О МАНАСТИРСКОМ КОМПЛЕКСУ

Студеница на листи културне баштине Унеска?
мбасадор Србије у Унеску Дарко Тамора бити крајње опрезан, те истакао
да се од међународне заједнице не моА
насковић предао je документацију
о манастирском комплексу Студеница
же очекивати ништа добро.
код Краљева са приједлогом да буде
стављен на листу заштићених културних добара у случају оружаног сукоба.
Студеница је од 1986. године културно добро од изузетног значаја на Унесковој листи свјетске културне баштине, а
најновији предмет узет је у разматрање.
У Министарству културе напомињу да је Студеница, задужбина и гробница родоначелника династије Немањића, први српски споменик културе
који је предложен и за заштиту од оружаног сукоба.
Та материја детаљно је регулисана
хашком Конвенцијом о заштити културних добара у случају оружаног сукоба из 1954. године, гдје се прецизира
да „штета нанесена културним добрима,
ма коме народу она припадала, представља штету културном насљедству
цијелог човјечанства”.
Хашка конвенција би, према одредбама, требало да се примјењује у сваком
оружаном сукобу, међународном и немеђународном, а заштита се односи како на чување добара културе од посљедица оружаног сукоба у миру, тако и на
њихову заштиту од разарања и уништења у оружаном сукобу.
Конвенција предвиђа санкције према којима ће бити прогоњене и подвргнуте казненим или дисциплинским

санкцијама особе, ма које народности,
које су учиниле или дале наредбу којом су прекршене одредбе Конвенције.
У Републичком заводу за заштиту
споменика културе Студеницу означавају као најзначајнији манастирски
комплекс средњовијековне Србије, који и данас представља велики умјетнички и духовни центар српског народа.
Од 12. вијека, када је основана, та монашка заједница ни у једном тренутку
није прекидала вишевјековни живот, чији се културни слојеви препознају у низу
градитељских и сликарских остварења.
Историчар умјетности Никола Кусовац рекао је да искуства са дивљачким
разарањем Блиског Истока уче да се ту

Кусовац је истакао да Србија сама треба да добро организује заштиту најзначајнијих споменика, али је напоменуо да
тренутно не може „ни прстом да макне”
када је ријеч о најзначајнијим споменицима српске културе на Косову и Метохији.
– Могу нам уништити Пећку патријаршију да ми не можемо ништа да урадимо. Могу кидисати као што су кидисали на Богородицу Љевишку и да је
запале, а да ми не можемо „прстом да
мрднемо”. Могу да нам униште Високе
дечане, а да ми, који смо носиоци те баштине, не можемо ништа. Дакле, ружно
вријеме – рекао је Кусовац за Спутњик.
Из Србије су, осим Студенице, на Унесковој листи свјетске културне баштине,
комплекс Стари Рас са манастирима Сопоћани и Ђурђеви ступови од 1979. године, Петрова црква од 2006, а Манастир
Високи Дечани уписан је 2004. године.
Остали средњовијековни манастири
на Косову и Метохији који су на листи,
уписани су 2006. године и сви заједно
са Дечанима на листи су „споменика
свјетске баштине у опасности”.
Археолошко налазиште Гамзиград–
Ромулијана на листи је од 2007, а од
прошле године на листи Унеска су и
стећци, средњовијековни надгробни
споменици са три локалитета у Србији.
СПУТЊИК
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ДАНИ СЈЕЋАЊА У БАЊАЛУЦИ: НЕ СМИЈЕМО ЗАБОРАВИТИ СРПСКЕ ЖРТВЕ

Не смијемо дозволити да нам
други креирају памћење
У

Бањалуци је одржана
тродневна манифестација Дани сјећања, коју је,
као својеврстан помен српским жртвама у 20. вијеку с
посебним освртом на протекли рат у БиХ, организовао
Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица,
под покровитељством предсједника Републике Српске
Милорада Додика.
Централни догађај била
је Mеморијална академија
Из сјећања по очима, на којој је приказана и мултимедијална презентација српског
страдања у ратовима током
протеклог вијека.
Предсједник Српске Милорад Додик, обраћајући се
присутнима, рекао је да је
српски народ највећи страдалник у 20. вијеку, да српске жртве не смију бити заборављене и да морамо да
развијамо културу сјећања.
Додик је истакао да је над
српским народом почињено неколико геноцида, да је
српски народ више пута окупиран и прогнан, а да жртве
које је наш народ дао имају
имена и презимена, право
да буду памћене, а ми обавезу да их памтимо како не
би били заборављени.
– Ако не будемо имали
своје памћење, као услов
нашег идентитета, онда ће
нам други креирати памћење и на тај начин нас поробити и чинити све да изгубимо оријентацију, не само
према прошлости, већ и будућности – навео је Додик и
истакао да је српски народ
одувијек био жртва међународних сила које су га бомбардовале и нападале, како
је рекао, из само њима познатих разлога.
Додик је напоменуо да
српски народ не жели освету, али исто тако не жели класификацију злочина по томе
да су их починили само Срби.
Нагласио је да је култура
сјећања важна и због отпора
према стигматизацији српског народа, која се користи
као начин поништавања српског националног идентитета
и као средство контроле кроз
наметање кривице.
Предсједник Српске је
поручио да је одбрана части
српских жртава морална обавеза друштва, једнако важна
и због прошлости, али и због

будућности, јер сваки заборав га чини саучесником у
злочину над властитим народом.
– Нажалост, ми још нисмо сагледали величину жртве коју је наш народ, само у
посљедња два вијека, поднио
за слободу и очување националног индентитета, али и за
слободу других народа – нагласио је Додик
Предсједник Српске је закључио да нема слободе за
српски народ без државе и
да је зато створена Република
Српска, као гарант опстанка
српског народа.
Директор Републичког
центра за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица Милорад Којић, обраћајући
се присутнима на Академији, истакао је да српске
жртве нису и неће бити за-

борављене и да, нажалост,
има на стотине свједочења
оних који су преживјели
разне облике тортуре, на
хиљаде мртвих, прогнаних
и ојађених, којима се дугује истина.
– Искрено и озбиљно треба радити на томе да генерацијама које долазе не оставимо у насљеђе тешко бреме кривице, а још мање имамо право на то да заборавимо страдање српских цивила
по бројним логорима у БиХ,
одсјечене главе заробљених
српских бораца на Озрену,
масовне егзодусе, оскрнављене лешеве, страдање малог Слободана из Зворника,

ЛУКИЋ: УСПЈЕШНИ ПРЕГОВОРИ
Академик Владимир Лукић сматра да су 22 године након
потписивања Дејтонског споразума сачуване основне
карактеристике Републике Српске.
– Један број питања која су позитивно била ријешена у
Дејтону за Републику Српску на неки начин су окрњена
и изгубљена, оправдано или неоправдано, јер је то
једноставно тешко било и бранити – истакао је Лукић на
предавању на Факултету политичких наука у Бањалуци о
теми Дејтонски мировни споразум и Република Српска.
Лукић, који је био један од преговарача испред Републике
Српске у Дејтону, рекао је да је проблем Српске био што се
на преговоре у Дејтон кренуло са 46,5% контроле територије
БиХ од 67%, колико је некада држала.
– Мислим да је Српска у Дејтону добро прошла, јер је пред
собом имала добро припремљен кадар и делегације на
преговорима – закључио је Лукић.

КОЈИЋ: ДЕЈТОН ЈЕ ПРИЗНАО СРПСКУ
Директор Републичког центра за истраживање рата,
ратних злочина и тражења несталих лица Милорад Којић
напоменуо је да је Република Српска Дејтонским мировним
споразумом међународно призната.
– У посљедње вријеме постоје стални покушаји рушења
Анекса 4 Дејтонског мировног споразума, односно измјене
Устава ванинституционалним дјеловањем – истакао је
Којић.
Он је навео да је најбољи примјер за то посљедњи покушај
подношења захтјева за ревизију пресуде по тужби против
Србије пред Међународним судом правде у Хагу, с намјером
разградње Дејтонског споразума и рушења Републике
Српске.
– Овим предавањем желимо да студентима скренемо пажњу
који је значај Дејтонског мировног споразума за Републику
Српску – нагласио је Којић.
Он је оцијенио да је неопходно у Републици Српској радити
институционално на изградњи „културног памћења”.
– Само на тај начин неће се дозволити другима да нам пишу
историју – истакао је Којић и подсјетио како то раде Хашки
трибунал и правосудне институције БиХ.
Према његовим ријечима, на овај начин жели се скренути
пажња на српске жртве, али се не настоји оспорити било
чије страдање.

двогодишње Данке из Јошанице, дјевојчице Мирјане, бањалучких звјездица и друге
дјеце, чија смрт нас посебно обавезује да спомињемо и
памтимо – истакао је Којић.
Манифестацији је присуствовао и предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић, као и министри у Влади
Републике Српске.
Чубриловић је изјавио новинарима пред почетак Меморијалне академије да је
институционално дјеловање једини начин да се докаже све оно што је учињено
над Србима у протеклим ратовима.
– Пут до истине је дугачак, понекад и недостижан.
Али Српска, преко својих институција покушава да сачува истину. То настоји и одржавањем ове манифестације
– рекао је Чубриловић. Он је
изразио наду да ће истина о
страдњима Срба бити достижна, бар као утјеха, „онима
којима треба".
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Српске
Миленко Савановић рекао
је да је култура сјећања веома битна за српски народ,
с обзиром на жртве, страдања и заблуде које постоје у
историји.

– Историја нашег народа је крвава и тешка. Она
је свједок времена у којем
смо страдали, били изложени разним притисцима и у
којем нас је, на неки начин,
изневјерило оно у што смо
вјеровали, па и комшије и
они са којима смо били у
заједници у првој и другој
Југославији – рекао је Савановић и навео да је 20.
вијек био вијек крвавог и
стравичног страдања српског народа због тога што
су Срби увијек бранили слободу, достојанство, вјеру и
само оно што им припада.
Историчар Горан Латиновић рекао је да је увјерен
да Српска може да одоли
свим притисцима за ревизију Дејтонског мировног
споразума.
Латиновић је закључио да
је изворни Дејтонски споразум веома нарушен, посебно од 1996. до 2006. године
и губитком Војске Републике Српске.
Предсједник Студентске
организације Факултета политичких наука у Бањалуци
Милош Ковачевић сматра да
би у наредном времену требало студентима на овом факултету као изборни предмет
понудити изучавање историје Републике Српске.  СРНА

ЛИНТА ТРАЖИ ПОМОЋ ОД МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

Србима из Трпиње
омогућити фер и
поштено суђење
редсједник Савезa СрП
ба из региона Миодраг Линта позива министарку правде Нелу Кубуровић да упути допис хрватском министру правосуђа Aнти Шпрљи у коме
ће затражити да се десеторици осуђених Срба из
Трпиње преиспита пресудa (K-Rz-4/2014.) због низа неправилности које су
почињене током суђења.
Линта сматра, након
упознавања са предметом и догађајима који су
претходили хапшењу, да
десеторици трпињских
Срба који су осуђени за
ратни злочин није омогућено право на праведно и поштено суђење. Они
су због створене атмосфере и погрешног приступа,
уочи и током самог суђења, унапријед били осуђени. Створен је парадокс да
су десеторица Срба из Трпиње морали доказивати
своју невиност, умјесто да
им је у судском поступку
доказивана кривица.
Линта подсјећа да је
Жупанијски суд у Осијеку крајем 2014. године у
скандалозном и политички мотивисаном процесу
осудио на укупно 139 година затвора Стеву Пантића,
Милисава Атанацковића,
Mиленка Пантића, Ђоку
Стајића, Зорана Ранковића, Зорана Гајанина, Симу
Стевића, Жељка Вуковића, Мирослава Ковачевића и Јерка Мичића. У кривичном поступку испитано
je око 80 свједока од којих
ниједан свједок није дао било какав материјални доказ
који би потврдио наводе из
оптужнице, а посебно није
доказано да је неко од осуђених убио или малтретирао хрватске цивиле и ратне заробљенике. Као доказе
Линта истиче да су до хапшења у јулу 2013. године
сва десеторица Срба живјели у Трпињи, те да нису били на списку осумњчених, оптужених и осуђених лица којег је Хрватска
доставила српском Министартву правде.
Линта подсјећа да је Врховни суд маја 2016. године потврдио пресуде Жупанијског суда у Oсијеку у
предмету десеторице трпињских Срба. Право на
нову жалбу имали су Стево Пантић и Милисав Ата-

„

Линта позива
министарку правде
Нелу Кубуровић
да упути допис
хрватском министру
правосуђа Анти
Шпрљи у коме ће
затражити да се
десеторици невино
осуђених Срба из
Трпиње преиспита
пресуда и омогући
право на праведно и
поштено суђење
нацковић јер су осуђени на
максималну казну затвора
од 20 година.
Њихови адвокати су
уложили жалбу на одлуку Врховног суда. Врховни Суд o жалбама Пантића и Атанацковића одлучује 4. априла 2017. године. У
случају да Врховни суд уважи жалбу Пантића и Атанацковића и укине пресуду
те је врати на поновно поступање Жупанијском суду, кривични поступак би
се поново водио испочетка
за сву десеторицу осуђених
Срба из Трпиње.
Линта истиче да се већ
почео понављати опробани медијски сценарио притиска, овај пут на Врховни
суд, путем видео прилогa
који је урађен под покровитељством хрватске предсједнице Колинде Грабар
Китаровић.
У видео прилогу појављује се жена који говори
како су јој у Трпињи убијени отац и мајка те да су
за њихову смрт одговорни
управо осуђени трпињски
Срби, као и да је 139 година затворске казне мало за
наводне злочине које су, тобоже, починили према хрватским цивилима и заробљеницима.

20 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

СРПСКО КОЛО март 2017.

УДРУЖЕЊЕ ТРЕБИЊАЦА ЈОВАН ДУЧИЋ ОРГАНИЗОВАЛО ТРИБИНУ О НАЈВЕЋЕМ ЗАДУЖБИНАРУ БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА

Лука Ћеловић је у срцу имао Београдски
универзитет, а Требиње у свом имену!
У
препуној Свечаној сали
Ректората Универзитета у Београду окупили
су се поштоваоци лика и дјела Луке Ћеловића Требињца
да причају о човјеку и људима каквих више међу Србима нема.
Промоција књиге доктора Драгана Ковача Погажени
тестамент била је повод да
се београдска интелектуална
елита, као и његови Требињци и Херцеговци, подсјете на
живот и дјело Луке Ћеловића Требињца, чији је портрет
у природној величини стајао
насупрот говорника.
– Моју задужбину намјењујем искључиво српском
Универзитету у Београду –
рекао је водитељ програма
професор Милован Пецељ,
цитирајући ријечи Луке Ћеловића Требињца, које је изговорио и потписао у тестаменту од 23. децембра 1925.
године, пред начелником задужбинског одјељења, заведено под бројем 15588.

ПОШТОВАТИ ЗАДУЖБИНАРЕ

АНДРИЋ МИСЛИО НА ЛУКУ

Потом је, поздрављајући
присутне, а посебно своје земљаке јер је и сам Херцеговац,
говорио и др Слободан Унковић, који је функцију ректора
БУ обављао у више мандата.
– Прије 60 година дошао
сам у Београд да студирам
Економски факултет. Са жељезничке станице ушао сам у
тадашњи Студентски дом 14.
Децембар. И то је била зграда
коју је саградио Лука Ћеловић, а у собама је на пет студената било и по пет „илегалаца” – рекао је Унковић и подсјетио на великане српског ро-

да задужбинаре Луку Ћеловића и капетана Мишу Анастасијевића у чијој задужбини је
и одржан овај скуп.
Аутор књиге Погажени тестамент др Драган Ковач је
за јунака свог романа рекао да
је прије сто година стекао велики иметак, имао све што се
пожељети могло, али…
– То није представљало
извор његове среће, нити суштину постојања. Он је желио
бити, и био је и остаће, упркос трагици која се посмртно
десила – рекао је Ковач, додајући да је радећи на роману спознао чињеницу за коју
нема доказе, али је сасвим сигуран да је истинита.
– Наш велики нобеловац
Иво Андрић је мислио управо на Луку Ћеловића када је
написао своју чувену сентенцу: „Сви ми умиремо само једном, а велики људи два пута,
једном када их нестане са земље, а други пут кад пропадне њихова задужбина” – закључио је Ковач.
Проф. др Вељко Брборић
говорио је о књизи Погажени
тестамент повезујући судбину два Требињца, Јована
Дучића и Луке Ћеловића, јер
обојица нису имали среће са
тестаментима.
– Дучић је чекао деценијама да почине гдје му је те-

ЗАВЈЕШТАНА ИМОВИНА ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА
Задужбину Луке Ћеловића Требињца чинили су:
1. Један плац са кућом у улици Јаворској бр. 7 и 9
2. Двоспратна кућа у улици Краљевића Марка бр. 1 која има
четири стана и четири дућана у партеру
3. Палата на углу улице Карађорђеве бр. 65 и Загребачке бр.
1 (сада Коче Поповића) у којој су 24 стана са три лифта и 6
дућана са 3 теретна лифта
4. Палата дуж цијеле Загребачке улице (сада Коче
Поповића) у коју улазе бројеви 3, 5, 7 и 9 и улице Гаврила
Принципа бр. 16. Ова зграда има 31 стан, 7 дућана и 4
теретна лифта
ФОТОГРАФИЈЕ: ФОТОСТАР.РС

– Захвалан Србији, која
га је примила за свога грађанина, Лука Ћеловић био
je окренут jeдном великом
циљу. Јер, ако уложите новац
у тада једини наш Универзитет, ви сте уложили у свако
српско дијете које жели даље да се школује. Сматрао је,
иако није био школован, да
нема напретка и развоја без
науке и умјетности – рекао
је Пецељ, најављујући домаћина скупа, проректора Универзитета у Београду, проф.
др Живана Лазовића.
У свом обраћању Лазовић
је поредио величину Доситеја Обрадовића и Луке Ћеловића, чији портрети стоје један
насупрот другоме, истичући

да сваки великан има своју
вриједност.
– Волио бих да имовина
свих наших задужбинара доживи судбину портрета Луке
Ћеловића Требињца, да буде
враћена тамо гдје јој је изворно мјесто и ономе коме је и
намијењена. И воља задужбинара и начин на који је регулисано располагање том имовином тежи искључиво интересу и добру ове државе – поручио је Лазовић, уз подсјећање да је Београдски универзитет, између два свјетска
рата, био међу три најбогатија у свијету, али да му је комунистичка власт одузела 77 задужбина.

»» др Владимир Костић: Нису паре и зграде завјештање Луке Ћеловића, његова намјера је завјештање

ПРОФЕСОРИ ОТКУПИЛИ ЛУКИН ПОРТРЕТ

У сали коју красе портрети 38 београдских ректора посебну
причу изискује портрет Луке Ћеловића Требињца, који је
дјело Бете Вукановић (рођене у Банбергу као Бабет Бахмајер).
Она је осликала Ћеловића придржавајући се скице свог
супруга, тада већ познатог сликара Риста Вукановића.
Судбина овог портрета била је непозната 70 година, али је
захваљујући угледним професорима ове генерације на једној
аукцији овај портрет откупљен и враћен на мјесто које му
припада. Портрет Луке Ћеловића су откупили и Универзитету
даровали: професор Филозофског факултета Марица
Шупут, професор Медицинског факултета Владимир Костић,
научни савјетник Византолошког института Гојко Суботић,
професор Електротехничког факултета Дејан Поповић,
професор Медицинског факултета Предраг Пешко, професор
Филозофског факултета Леон Којен, професор Филолошког
факултета Слободан Грубачић, професор Медицинског
факултета Владимир Бумбаширевић, професор Филозофског
факултета Љубомир Максимовић, професор Филозофског
факултета Живан Лазовић, професор Филозофског факултета
Александар Костић и амбасадор Бојан Бугарчић.

стаментарна воља, док је Ћеловићево завјештање оспорено прије 75 година, чиме је
оштећена не само наука него
и цјелокупно српство – рекао
је Брборић.
Он се осврнуо на роман,
како је рекао, пјесничког наслова.
– Понашамо се као да не
знамо да је некад живио Лука Ћеловић, не би ваљало да
се погази још нешто из Погаженог тестамента – закључио је Брборић.
Амабасадор БиХ у Србији
Лазар Миркић изнио је неколико занимљивих биографских података о животу Луке
Ћеловића.
– На путу између Требиња и Београда Лука је највише времена провео у Брчком.
У периоду од 1864. до 1872.
године он је учио занат код
својих стричева, познатих брчанских трговаца, Ђока и Јова
Ћеловића. Управо је породици Ћеловић посвећен највећи
дио простора у књизи Стари
српски трговци аутора Душана Ристића.
Амбасадор Миркић, који
је и сам Брчак, навео је још
један занимљив податак везан за боравак Луке Ћеловића у Брчком.
– Лука је био ученик Васе
Пелагића, учитеља у Српском
народном училишту у Брчком основаном 1857. године.
У то вријеме у Босанској Посавини владало је велико незадовољство у српском народу због турских намета, па је

бунтовна нарав Луку Ћеловића довела у ситуацију да 1872.
године пређе у Београд – рекао је Миркић, који је изразио велику захвалност организаторима вечери.

АМАНЕТ ПОКОЉЕЊИМА

Част да говори о славном
имењаку у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду припала је и градоначелнику Требиња Луки Петровићу.
– Својим дјелима Лука нас
је обавезао на добронамјеран,
поштен и смирен однос према
себи и својим сународницима,
док је хуманим радом и континуираним залагањем за свој
народ показао несвакидашњу
људску вриједност, емпатију
коју често заборављамо усљед
ужурбаног начина живљења –
рекао је Петровић, додајући
да цјелокупна заоставштина
Луке Ћеловића Требињца стоји као вјечни споменик његовом доброчинству.
Пјесник Божидар М. Глоговац причајући о врлинама
Херцеговине навео је да се аутор књиге Драган Ковач „приближио литерарним громадама које је хумска земља дала”.
– Ова је књига својеврсни
аманет покољењима, а сам наслов опомена да неиспуњавањем посљедње жеље умирућег, цивилизација достиже
сумрак и суноврат – рекао је
Глоговац, наводећи да доктор
Ковач није предодређен само
да лијечи људско тијело него и душу.
Финално обраћање припа-

ло је предсједнику Српске академије наука и умјетности др
Владимиру Костићу, који је и
сам учествовао у откупу портрета Луке Ћеловића.
– Када смо откупили портрет, тада су први пут неки
од нас прочитали интегрални
текст тестамента Луке Ћеловића и ко каже да му се очи
тада нису овлажиле, лаже –
рекао је Костић.
Он се запитао како је могуће да један Требињац уради
више за Београдски универзитет него све владе, политике и
идеологије које су услиједиле
након Лукиног живота.
– Нису паре и зграде завјештање Луке Ћеловића, његова намјера је завјештање. Не
сумњам да ће се појавити неки нови Лука Ћеловић, који
ће умјети да заврши оно што
је започето. Имаће, захваљујући господину Ковачу, једну
врсту упутства шта да ради –
закључио је Костић.
У умјетничком дијелу програма сцену Јована и Јованке
из представе Јован Дучић извели су Маја Колунџија Зорое и Небојша Кундачина. У
музичком дијелу публика је
могла да чује младог Николу
Јелачића са гитаром.
Овом скупу присуствовао
је замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у региону Миодраг Линта, а виђен
је и велики број људи из научног, друштвеног и политичког
живота Србије, као и представници свих херцеговачких удружења у Србији. Т. ЋОРОВИЋ

Ратковић: Београд је дужан да бар улицу или трг посвети великом добротвору
Предсједник удружења Требињаца Јован Дучић у Београду Жарко Ј.
Ратковић од првог дана рада овог
удружења залагао се за очување
заштите угледа и имена истакнутих Требињаца и Херцеговаца који
су оставили дубок траг у историји,
култури, привреди и духовном животу српског народа.
– Више од многих других имао је снажнију свијест о важности заједнице и
своме мјесту у тој заједници. Додајући
имену још једно „Требињац”, Лука Ћеловић је утемељио своја патриотска
осећања и своју приврженост родном
граду, роду и народу. У срцу је имао
Универзитет, а Требиње у свом име-

ну – рекао је Ратковић, наводећи да
су Ћеловићеве палате постале власништво задужбине почетком 1930.
године када је задужбина располагала великом сумом новца.
– Сав приход од задужбина управник је предавао на благајни Београдског универзитета за намјене
које је утврдио Управни одбор и што
је дефинисано тестаментом. Процијењена вриједност задужбине 1939.
године износила је преко 32 милиона динара – истакао је Ратковић,
додајући да Ћеловић није имао потомство, па се Требињци осјећају дужним да сачувају његово име и дјело, а Београд одужи кроз назив јед-

»» Жарко Ј. Ратковић: Удружење Требињаца
мора да сачува име Лука Ћеловића

не репрезентативне улице или трга у дијелу његове задужбине, као и
бистом или спомеником.
– Покрећемо иницијативу да се установи награда за доброчинство или
из научних достигнућа која би носила назив Лука Ћеловић Требињац, а
награда би, на основу правила која
утврди Универзитет у Београду, била додјељивана у част задужбинара – рекао је Ратковић, указујући на
страшну неправду која је задесила
Ћеловићеву задужбину.
– Присјетимо се да је све његово имање до 1958. године национализовано, односно претворено у друштвену својину. Дио те својине тадашња

власт је поклонила друштвеној фирми Металсервис, која се чудним методама почетком 21. вијека системом
спајања, припајања и продајом акција
нашла у посједу компаније Нелт, чији
су власници регистровани у Лимасолу на Кипру. Води се поступак за поништавање ове приватизације, па се
питамо да ли у правној земљи треба
политичка воља да се овај случај ријеши – рекао је Ратковић, додајући да
чланство Удружења Требињаца Јован
Дучић, као и сва удружења Херцеговаца у Србији и сви часни људи сматрају да је Универзитет у Београду тај
који треба да изврши параграфе пуноважог тестамента.

САБОРОВАЊЕ 21

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

У БЕОГРАДУ ОДРЖАН 29. САБОР КОРДУНАША НА КОМЕ СЕ ОКУПИЛО ВИШЕ ОД 700 ГОСТИЈУ

»» ЈЕДАН ОД НАЈБРОЈНИЈИХ СКУПОВА СРБА СА ПРОСТОРА НЕКАДАШЊЕ РСК: Петар Шаула

В

ише од 700 Кордунаша
и њихових пријатеља су
се у Београду у суботу
25. марта 2017. године по 29.
пут сакупили на завичајном
дружењу у ресторану Интер
Холивуд.
Сабор Кордунаша пјесмом је отворила пјевачка
група Коријени. Потом су
поздрављени гости који су
на овај скуп дошли из цијелог региона. Присутне је у
име организатора поздравио
предсједник Завичајног клуба Кордунаша Петар Шаула.
– Овај Сабор је захваљујући свима вама постао препознатљив као догађај који у
највећем броју окупља Србе
Крајишнике са простора некадашње Републике Српске
Крајине, а посебно са Кордуна – рекао је Шаула, који је
захвалио донаторима и пријатељима Завичајног клуба

»» КОРДУНАШКА ОЈКАЧА: Мушка пјевачка група Петрова гора из Кљајићева

Ко се шета по Кордуну...?

Кордунаша као и локалним
самоуправама Града Зрењанина и општине Стара Пазова на подршци захваљујући
којој су и спроводене одређене програмске активности
Удружења.
У разговору за Српско коло Шаула је рекао да је најзначајнија активност Удружења за ову годину завршетак Монографије о Кордуну
која је повјерена Институту
за савремену историју. Шаула је нагласио и одличну сарадњу са Србима из завичаја кроз пројекат Сава Мркаљ
– дани културе Срба Крајишника који се реализује и на
Кордуну у оквиру Зелене ноћи Петрове горе. Такође, на-

гласио је и одличну сарадњу
са завичајним удружењима у
Републици Србији, а посебно са Кордунашима из Чонопље и Кљајићева који су
били најбројнија делегација
на овом скупу.
Кордунашима се потом
обратио замјеник предсједника Одбора за дијаспору и
Србе у региону у Скупштини
Србије Миодраг Линта који је
увијек радо виђен међу својим земљацима.
– Историја Кордуна је
историја страдања, туге и боли. Срби Кордунаши су вијековима имали тежак и мученички живот, али су сачували и изградили своју културу и традицију, а српском

роду подарили велики број
знаменитих личности. Посебно је значајан реформатор српског језика Сава Мркаљ, од кога је Вук Караџић
преузео начело „пиши како
говориш” – рекао је Линта и
нагласио да је обавеза свих
Кордунаша да Сава Мркаљ
добије заслужено мјесто у
српској историји.
Госте је, у име делегације
СДСС са Кордуна – општина
Гвозд, Војнић и Крњак, поздравио и Дејан Михајловић
начелник Крњака.
– Колико год Кордунаши
који данас живе у матици Србији жале за својим Кордуном, толико и Кордун жали
за њима – поручио је Михај-

Михајловић: Сви на изборе да нам се не понови Војнић

Н

ачелник Крњака Дејан
Михајловић био је гост
на Кордунашком сабору. Он
је у разговору за Српско коло
истакао да се од Владе са премијером Пленковићем ипак
може говорити о одређеном
помаку у поштовању мањинских права, која су била потпуно запостављена у вријеме владавине Карамаркова.
– СДСС подржава актуелну владу и та сарадња даје
одређене резултате. Није то
баш сасвим у складу са нашим очекивањима, јер смо
очекивали већу заступљеност
мањина као и брже договоре, али јесте боље у односу
на претходни период.
Михајловић истиче да је
највећи проблем средина у
којима Срби живе у већини
мањак становништва.
– Ту живе старачка домаћинства и то је видљиво у недостатку квалификоване радне снаге. Примјетна је и недовољна брига државе према тим локалним срединама
гдје живе Срби. Број пројеката је недовољан, запуштена
је комунална инфраструктура и веома мали број Срба се може запошљавати у
јавним предузећима. На подручју општина Крњак, Војнић, Вргинмост постоје шумарије у којима није запослен ниједан локални Србин.
У Крњаку живи 70% Срба, а
ниједан није запослен у локалној шумарији – рекао је
Михајловић, наводећи да је
слична ситуација и међу запосленима у полицији.

– Данас у Војнићу живи
44% Срба, а нема ниједног
запосленог у полицији. То су
проблеми који трају годинама и крајње је вријеме да држава нешто предузме – каже
Михајловић, који додаје да је
веома видљиво да се пројекти
за развој руралних средина
преко политичара скрећу на
оне просторе у којима живи
већински народ у Хрватској.
– Срби су осуђени да живе од пољопривреде или се
сами сналазе улагањем сопствених средстава у обртничке дјелатности – каже Михајловић и наводи примјер
због кога је Закон о правима
националних мањина мртво
слово на папиру.
– Овај Уставни закон гарантује предност припаднику мањинског народа уколико је више кандидата уједначено, али у пракси је послодавац тај који се може позвати на интервју са кандидатом
и то је најчешће кључан елеменат код одлуке – каже Михајловић, истичући да држав-

на политика која је усмјерена ка градовима празни села и све је више људи који су
отишли и своју срећу траже
у трећим земљама.
Михајловић је безбједносну ситуацију оцијенио задовољавајућом, напомињући да
ако се неки инцидент деси,
он је спорадичне природе.
Он је за Српско коло прокоментарисао и учестале пљачке појединих цркава СПЦ у
Далмацији.
– Хрватска не иницира такве ствари, већ хулигани иду

ХРВАТСКА НЕ СМИЈЕ ИГНОРИСАТИ ЕУ
Михајловић је прокоментарисао и наводних 16.000 вјерника
тзв. хрватске православне цркве.
– Још из времена НДХ то је био један од покушаја
асимилације и покрштавања Срба у Хрватској. Садашња
политика Хрватске има неке елементе ондашње државе,
што ЕУ значајно замјера званичном Загребу. Упозорења из
Брисела Хрватска не смије игнорисати, јер би у том случају
могла да се третира као правна насљедница НДХ, што
би повукло питање репарације ратних штета и за собом
повукло читав низ других тема – рекао је Михајловић и
истакао да Срби у Хрватској кад год затраже добију подршку
од своје матице Србије.

линијом мањег отпора. Прије ће опљачкати православну
цркву сматрајући да ће на тај
начин лакше избјећи казну
или ће она бити блажа – каже Михајловић, додајући да
овакви инциденти нису у интересу Хрватске.
– Свјесни смо да је наша
матица у проблемима, али
морам да кажем, кад год смо
се у име Српског народног
вијећа обратили за помоћ
Београду, да смо је и добили. Србија се некад труди и
преко својих могућности да
помогне сународницима у
Хрватској – истиче Михајловић. Он је за Српско коло
потврдио да ће бити кандидат СДСС и по други пут покушати да освоји мандат за
начелника општине Крњак.
– Људе треба позвати да
изађу на изборе, посебно у
оним срединама у којима
је број Срба и Хрвата приближан. Подсјетимо само на
ситуацију у Војнићу, у коме
живи 44% Срба, а због апстиненције и начелник и замјеник општине су из реда
припадника хрватског народа. Све је то посљедица неизласка људи на изборе, као и
подјеле међу српским представницима – рекао је Михајловић, који је истакао да
СДСС очекује да на овим изборима у Карловачкој жупанији освоји довољно гласова за замјеника жупана, начелника у Војнићу и Крњаку,
замјеника градоначелника у
Огулину и замјеника начелТ. Ћ.
ника у Плашком. 

ловић и подсјетио на још једно традиционално дружење,
Зелену ноћ, која се сваке године обиљежава на Кордуну.
У наставку програма у извођењу мушке пјевачке групе Петрова гора из Кљајићева заорила је и Кордунашка
ојкача уз звуке тамбурице –
четверожице. Након пјесме
у извођењу и кореографији КУД-а Ћирило и Методије
из Бусија приказане су игре
са Кордуна. Бусије су данас
најпознатије мјесто у Србији насељено Крајишницима,
а ове године славе јубилеј –
20 година постојања, па је и
овај наступ био увертира за
велики годишњи концерт који ће се одржати крајем маја.

Међу гостима на сабору
Кордунаша била је делегација Града Зрењанина, као и
из највећег кордунашког колонистичког мјеста у Србији Кљајићева (општина Сомбор). Међу гостима су били
предсједник Коалиције удружења избјеглица у Србији
Миле Шапић, предсједник
Удружења бораца Кордуна,
Осме кордунашке народноослободилачке ударне дивизије, ратова 1990-1999. и њихових потомака Ђуро Шкаљац и други.
У наставку програма публика је уживала у сјајном
музичком наступу оркестра
Мића Брајића и Аце Николића, а одржана је и богата
томбола у којој су најсрећнији добили телевизор, продужени викенд у Бањи Врујци,
печено прасе, таблет и групни ручак…
Т. ЋОРОВИЋ

МАРКО ЛИНТА ОДМОР ПРОВЕО У ХАШКОЈ СУДНИЦИ

Дао уштеђевину да
би подржао Младића
еђу бројном омладином
М
која се окупила на сабору Кордунаша, затекли смо и
стаситог Марка Линту, који се
истакао као каратиста.
– Тренирам карате у клубу Импулс у Сремским Карловцима са којим сам у екипној конкуренцији постао првак државе, а у конкуренцији
појединаца освојио сам бронзу на првенству Војводине – каже Линта који је студент четврте године Правног факултета
у Новом Саду. Поред каратеа,
он се интензивно спрема са тимом Правног факултета у Новом Саду за такмичење из Међународног кривичног права
које ће се у мају мјесецу одиграти у Хагу.
– Пред Међународним кривичним судом одржава се такмичење које изгледа као симулација суђења. Прошле године
наш тим је освојио награду за
најбољу одбрану – каже Линта и наводи да је конкуренција
била жестока, али да су хашке
судије свјесне изузетних правничких способности правних
тимова из Србије. Припремајући се за такмичење студенти
су користили искуства и дијелове пресуда неким нашим генералима попут Шљиванчанина или у случајевима Караџића
и Шешеља.
Линта је причао и о састанку екипе студената код сусретљивог амбасадора Србије у Хагу Петра Вица.

Колико је међународно кривично право постала Маркова
страст, говори да је посљедњи
динар уштеђевине дао да би са
дјевојком одмор провео у Хагу.
Хтио је да лично, својим присуством, буде подршка генералу Младићу.
– Упознао сам се са адвокатом Браниславом Лукићем, који предводи генералов одбрамбени тим. Сједио сам у публици
са генераловим сином Дарком
Младићем. Било ми је драго
када сам видио генерала, који је бољег здравља него што
сам очекивао, а присуство сваког нашег човјека у Хагу њему
значи – каже Линта, који није
крио задовољство што га је приликом сваког уласка у судницу генерал Младић поздравио.
– Њему је тај вид подршке
веома значајан. Искрено сам
изненађен да многи из Србије
често помињу генерала Младића, а нису спремни да оду и
лично га подрже – каже Линта, који је остао у контакту са
генераловим одбрамбеним
тимом. 
Т. Ћ.

22 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
БОРО РАДИЋ КОНАЧНО МЕЂУ САБОРЦИМА
НА МАЛОМ ЗЕЈТИНЛИКУ

24. 3. 2017. Посмртни остаци Борислава Боре Радића,
команданта интервентног вода Вогошћанске бригаде,
ексхумирани су из локалног гробља Поторовићи у Вогошћи и пренесени на Војничко спомен-гробље на Сокоцу у присуству родбине и сабораца.
Радић је у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату
погинуо у насељу Љубина 19. јула 1992. године, као командант интервентног вода Вогошћанске бригаде Војске Републике Српске.
Његов син Игор Радић рекао је Срни да је ово за њега веома тужан дан у коме се још једном враћају слике
из времена очеве погибије, али и да му је драго што се
његов отац, коначно, нашао на Малом Зејтинлику међу својим саборцима са којима је проводио најтеже дане у одбрани Вогошће.
Радић је постхумно одликован орденом Војске Републике Српске. Борислав Радић је у тренутку погибије имао
38 година и иза себе је оставио потомке.
Након потписивања Дејтонског споразума и егзодуса
Срба са подручја Вогошће, посмртни остаци српског
борца остали су у мјесном гробљу Поторовићи.
Саборци тврде да је Радићево гробно мјесто у Федерацији БиХ било скрнављено и да су одлучили да помогну породици да посмртни остаци српског борца нађу свој мир.
У активностима на ексхумацији и преношењу Радићевих
посмртних остатака на Војничко спомен-гробље на Сокоцу учествовали су, осим родбине и Радићевих сабораца,
борачке организације, општине Соколац и Вишеград. У
Цркви Свете Петке на Сокоцу служен је помен за српског
борца Борислава Бору Радића из Вогошће.
На Војничком спомен-гробљу на Сокоцу сахрањено је
956 бораца Војске Републике Српске, са подручја која
су након потписивања Дејтонског споразума припала
Федерацији БиХ.
СРНА

ОДРЖАН ИСТОРИЈСКИ ЧАС ПОСВЕЋЕН
ДОКТОРУ МЛАДЕНУ СТОЈАНОВИЋУ

31. 3. 2017. Традиционални историјски час одржан је у Приједору поводом 121 године од рођења и 75 година од погибије народног хероја доктора Младена Стојановића,
а бројне делегације положиле су вијенце на споменик
легендарног партизанског команданта.
Помоћник министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Душко Милуновић истакао је
да овај историјски час има велики значај, јер се одаје пошта једном од највећих синова српског народа на
овом простору.
Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић истакао
је да су Козара и град Приједор симболи борбе против
фашизма и да се с правом на овај дан обиљежава сјећање на њиховог највећег сина.
Предсједник Градског одбора СУБНОР-а Вељко Родић
рекао је окупљенима да је Младен Стојановић као организатор устанка на Козари из свог родног Приједора
отишао у легенду и да је својим дјелом заслужио да се
спомиње годинама, деценијама и вијековима.
Одборник у Скупштини града Приједора Горан Предојевић је обраћајући се присутнима на овом историјском
часу истакао да је доктор Младен био човјек за примјер,
револуционар од најраније младости па до краја живота, најпопуларнија личност устанка на Козари, Крајини
и много шире и један од најхрабријих бораца и руководилаца НОБ-а. Вијенце на споменик доктору Младену
Стојановићу положиле су бројне делегације, а изведен
је и културно-умјетнички програм.
Спомен на овог легендарног јунака Козаре одржава се
сваке године испред зграде градске управе од када је
1952. године подигнут бронзани споменик доктору Младену, дјело његовог брата, вајара Сретена Стојановића.
Младен Стојановић борио се у оба свјетска рата. За
народног хероја проглашен је 7. августа 1942. године.
СРНА
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ЖРТВА ЗА СРПСКУ У БРАТУНЦУ СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА 185 ПОГИНУЛИХ БОРАЦА

Егзодус 120.000 сарајевских
Срба – цијена слободне РС

Н

а братуначком гробљу 11. марта служен
је парастос, положено
цвијеће и прислужене свијеће за покој душа 185 погинулих српских бораца са сарајевског ратишта, чији су посмртни остаци пренесени у
братуначко гробље.
Цвијеће на Спомен-обиљежје положиле су делегације Завичајног удружења Срби
сарајевске регије, које је организовало ово сјећање, затим
Борачке и Организације породица заробљених и погинулих
бораца и несталих цивила Братунца, те удружења несталих
лица Братунац–Сребреница.
Предсједник Завичајног
удружења Срби сарајевске регије Видомир Бандука, говорећи о српском егзодусу из
Сарајева од децембра 1995.
године до половине марта
1996. године, истакао је да ни
након 21 године сјећања на
те тешке, тужне и ружне дане не блиједе сјећања и учесници имају осјећај као да се
то јуче догађало.
– Нисмо жељели да будемо грађани другог реда, оставили смо вјековна огњишта и
све што су генерације наших
предака стварале и кренули

НАПУСТИЛИ ВЈЕКОВНА ОГЊИШТА
Срби из Илијаша, Вогошће, Хаџића, Илиџе, Рајловца,
Грбавице и дијела сарајевског Старог Града напустили
су вјековна огњишта кроз мећаву и непрочишћеним
шумским путевима, оставили су имања, кренувши у потпуну
материјалну неизвјесност, исцрпљени четворогодишњим
ратом и великим људским и материјалним губицима.
Први пут у историји човјечанства догодило се да народ који
креће у егзодус оставља имовину, а носи посмртне остатке
погинулих сродника и бораца.
Не желећи да живе под туђом влашћу, око 120.000
сарајевских Срба након потписивања Дејтонског мировног
споразума напустило је своје одбрањене домове и имања,
док је око 30.000 напустило овај град на почетку и током
рата. Егзодус је започео у децембру 1995. године, а завршен
је почетком марта 1996. године. Највећи број избјеглих
српских породица са подручја Сарајева населио се на
подручју Епархије зворничко-тузланске.

ОД ВЕЋИНЕ У САРАЈЕВУ СРБИ СУ ЗА 65 ГОДИНА ПОСТАЛИ СТАТИСТИЧКА ГРЕШКА

Мастиловић: Највеће жртве Дејтона
гзодус Срба из дијелова Са- Другог свјетског рата, а потом
– То морамо да истичемо
Емировиним
рајева који су Дејтонским и током грађанског рата у БиХ и чувамо – рекао је Вуковић
споразумом при- да се српском народу оспори наводећи да млади треба да
пали Федерацији БиХ (ФбиХ)
финиш је дугог процеса којим
се Србима западно од Дрине
покушава оспорити право
на живот на овом простору
– изјавио је декан Филозофског факултета у Источном
Сарајеву Драга Мастиловић.
На предавању Егзодус сарајевских Срба – Дејтонски
мировни споразум и посљедице Мастиловић је рекао да је
огромна жртва коју су поднијели сарајевски Срби за
стварање Републике Српске.
– Они су били највеће жртве и у миру, јер су након потписивања Дејтонског споразума напустили своја вјековна
огњишта и, што је вјероватно
незабиљежено у новијој историји, умјесто ствари и неких
драгоцјености, носили своје
мртве, не желећи да их оставе на земљи која не припада
Републици Српској – истакао
је Мастиловић.
Према његовим ријечима,
оно што се десило сарајевским
Србима 1995. године представља финиш процеса започетог још у другој половини
19. вијека, настављеног током

право на живот на просторима западно од Дрине.
– Финиш тог процеса био
је егзодус сарајевских Срба у
зиму 1995/96, чиме је Сарајево од некада већинског или
релативно већинског српског
града, у којем су Срби по попису из 1931. чинили релативну већину, данас стигло до тога
да Срби у њему представљају
статистичку грешку – нагласио је Мастиловић.
Он је подсјетио на ријечи
првог предсједника Републике Српске Радована Караџића
из 1993. године у Народној
скупштини Српске приликом
расправе о оснивању универзитета у тадашњем Српском,
данас Источном Сарајеву, када
је рекао да овај град заслужује
универзитет, јер је сарајевско
ратиште створило Републику Српску.
Градоначелник Источног
Сарајева Ненад Вуковић истакао је да је Источно Сарајево историјска чињеница настала као посљедица догађања у
Одбрамбено-отаџбинском рату и да због тога заслужује посебан статус.

знају истину о том периоду
како не би имали проблема у
будућности.
Предсједник Скупштине
града Мирослав Лучић подсјетио је да је повод за данашње
предавање обиљежавање 16.
марта, када су Срби напустили дио Сарајева који је Дејтонским споразумом припао Федерацији БиХ.
– Уобичајено је да се овакви
догађаји обиљежавају духовним академијама, али овај пут
смо се опредијелили за предавање како би млади чули
историјске чињенице на основу којих ће моћи да просуде шта се то десило прије 21
годину – навео је Лучић.
Према његовим ријечима,
дешавања зиме 1995/96, када
су Срби напустили уз велике
жртве одбрањене дијелове Сарајева који су Дејтонским споразумом припали ФБиХ, имала су далекосежне посљедице
на историју града Српског, данас Источног Сарајева.
– То је био још један допринос Републици Српској и
Српска данас не би била оваква да сарајевски Срби нису
жртвовали своју борбу и одбрану и прешли у овај дио који
данас развијамо, афирмишемо – закључио је Лучић.
Предавању у Административном центру Града Источног Сарајева присуствовали
су ученици завршних разреда средњих школа у Источном
Сарајеву, те бројни Срби који
су у зиму 1995/96. године наСРНА
пустили Сарајево.

за слободом која нема цијену – рекао је Бандука након
парастоса.
Он је нагласио да су сарајевски Срби жртвовали све,
али да су сачували понос и
уздигнута чела кренули у неизвјесност, знајући да нису
обрукали претке и да се неће
постидјети пред потомцима,
јер нису поклекли у одбрани
својих огњишта и свог народа
упркос огромним жртвама у
36 одбијених непријатељских
офанзива. У оквиру дводневног програма сјећања на егзодус око 120.000 сарајевских
Срба одржана је Академија на
којој се говорило о егзодусу и
невољама кроз које су пролазили сарајевски Срби.
У програму су наступила
српска културно-умјетничка
друштва: Свети деспот Стефан Лазаревић из Сребренице и Свети Василије Велики
из Братунца, затим фолклорне секције друштава Просвјета из Власенице и Стара Гора
из Рогатице, те основних школа из Дрињаче и Власенице.
Београдски глумац Лепомир Ивковић извео је монодраму Вождово радовање
у препуној братуначкој биоСРНА
скопској сали. 

ПРЕДСТАВЉЕНА
КЊИГА ГЕНОЦИД НАД
СРБИМА У САРАЈЕВУ
1992–1995.
Књига Геноцид над Србима
у Сарајеву 1992–1995. представљена је у Београду, према ријечима аутора Миливоја
Иванишевића, на дан када је
прије 25 година почео грађански рат у БиХ и геноцид над
Србима у Сарајеву.
Иванишевић је рекао да у
српском дијелу Сарајева није било ниједног логора за муслимане, нема ниједног убијеног муслимана нити масовне
гробнице, а да је у муслиманском Сарајеву постојало 120
логора за Србе а пронађено
је више десетина масовних
гробница.
– Књига представља свједочења људи који су преживјели најтежу могућу тортуру.
Она се ни по чему није разликовала, можда је понекада била систематичнија
од оне коју су током Другог
свјетског рата преживјели
Срби у логорима тадашње
НДХ – рекао је Иванишевић.
Он је додао да је прије рата
у Сарајеву, према истраживањима, било око 40.000 Срба, међу којима ни дјеца нису била поштеђена привођења, испитивања, па и батина
у затворима.
Предсједник Скупштине града
Источно Сарајево Мирослав
Лучић рекао је да није доживио патњу као његови суграђани српске националности,
али да је може осјетити, разумјети и преузети дио обавезе
на себе да се то што се десило
овјековјечи кроз књигу.
Он је додао да треба наставити са истраживањима и приСРНА
купљањем доказа.
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ВЛАСЕНИЦА: ОБИЉЕЖЕНЕ 24 ГОДИНЕ
ОД СTРАДАЊА ДЕРВЕНTСКИХ БОРАЦА

ПОРЕД ХУМКИ
СИНОВА
САХРАЊЕНА
МИЛЕВА ЖУПИЋ

За Српску
је дала све
што је имала
У
селу Густовара код
Мркоњић Града поред хумки синова 5.
марта сахрањена је Милева Жупић, мајка три погинула борца Војске Републике Српске.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Миленко Савановић рекао је да је данас
сахрањена жена херој која се
свих ових година држала достојанствено.
– Била је свјесна жртве,
трагедије која се догодила,
али је била свјесна и дјела,
то јест онога зашто су њени
синови погинули, за српски
народ и Републику. Живјела
је скромно, није имала никаквих захтјева, па и то показује њену величину – истакао
је Савановић.
Он је у изјави новинарима
исказао захвалност Милеви

Жупић и пожелио јој миран
починак и вјечну славу.
Изасланик предсједника
Републике Српске Миладин
Драгичевић истакао је да је
немјерљиво оно што је Милева Жупић дала за Републику.
– Она је 22 године од
смрти синова носила терет на својим леђима, дала
је све што је имала за Републику Српску. Први пут
сам је упознао кад je сниман филм Дјеца и размишљао сам како она носи то

бреме и жалост – рекао је
Драгичевић и пожелио јој у
име предсједника Републике Српске лаку црну земљу
и вјечну славу.
Предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске Душко
Милетић захвалио је Универзитетском клиничком центру Републике Српске и Заводу Мирослав Зотовић јер
су урадили све што се могло
да олакшају Милевине посљедње дане.

ТРИ СИНА ПОГИНУЛА ЗА СЛОБОДУ
Милева Жупић преминула је након краће болести у 81.
години.
Она је једна од 36 очева и мајки у Републици Српској, који су
у одбрамбено-отаџбинском рату изгубили по троје дјеце.
Њени синови Жељко, Живко и Стеван Жупић погинули су
10. октобра 1995. године приликом окупације Мркоњић
Града. Милева није имала више дјеце, а ниједан од њих није
био ожењен, тако да није имала ни унучади.

Родбина покојнице каже да је Милева била тиха,
скромна и повучена жена.
– Живјела је тихо и скромно. С њом је било лако, никад ни за кога није рекла нешто погрдно, већ је само говорила: „Боже, да ми је остао
барем један жив” и „Вољела
бих да дочекам правду да неко одговара за злочине” – рекла је Милевина сестра Боса Гверо.
Молитве за покој душе
Милеве Жупић читане су и
у сеоској Цркви Светих апостола Петра и Павла, а након
сахране слово је одржао свештеник Бошко Рољић, који је
Милеву упоредио са Мајком
Југовића и Стојанком Мајком Кнежопољком.
Упркос невремену и јаком пљуску, сахрани је присуствовало много људи из
мркоњићког краја.
СРНА

ПРЕМИЈЕРНО ПРИКАЗАН ФИЛМ О СТРАДАЊУ СРБА СРЕДЊЕГ ПОДРИЊА

Злочин без казне за 2.842 жртве
оквиру манифестације Дани сјећања у баУ
њалучком мултиплексу Палас 14. марта
премијерно је приказан филм Злочин без каПРЕМИНУО ГЕНЕРАЛ
ДРАГИША МАСАЛ
Генерал-потпуковник Војске
Републике Српске (ВРС) у
пензији Драгиша Масал преминуо је 18. марта након кратке и тешке болести на Војно-медицинској академији
(ВМА) у Београду у 66. години.
Генерал Масал рођен је 20.
новембра 1951. године у селу
Масали, општина Вишеград.
Завршио је Војну академију Копнене војске смијер артиљерија у Београду и Задру,
Командно-штабну школу тактике Копнене војске и Школу
националне одбране у Београду. Обављао је дужност начелника артиљерије Ужичког корпуса, команданта Трећег артиљеријског пука у Војсци Републике Српске у Бијељини, начелника артиљерије у Органу
родова Главног штаба Војске
Републике Српске у Хан Пијеску, начелника Сектора за организацију, мобилизацију и персоналне послове Генералштаба Војске Републике Српске у
Бијељини и Бањалуци.
Одликован је Медаљом за војне
заслуге, Орденом за војне заслуге са сребрним мачевима, Орденом рада са сребрним вијенцем
и орденом Карађорђеве звијеСРНА
зде другог реда.

зне, аутора Слађане Зарић, који говори о злочинима почињеним над Србима из средњег
Подриња током посљедњег рата.
Филм је рађен у документарно-играној
форми, кроз реконструкцију догађаја бави
се појединачним причама и приказује злочине које су припадници такозване Армије
БиХ починили у савком мјесту у Подрињу
над цивилима и заробљеним српским војницима. Филм садржи драматизације тортура,
логора, разних врста злостављања.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Миленко Савановић
рекао је новинарима прије пројекције филма
да они који су чинили злочин над српским
народом нису процесуирани, што показује
да је све што је рађено „било према директивама великих”.
– Све досадашње пресуде такође су дириговане тако да су припадници српског корпуса „дебело” осуђивани, а они који су чинили злочине са хрватске и тада муслиманске
стране нису процесуирани, нити кажњени –
указао је Савановић.
Он је навео да 3.267 страдалих Срба у Подрињу током Oдбрамбено-отаџбинског рата говори о неозбиљности и неодговорности
Хашког трибунала, који је рад усмјерио на
основу диригентске палице моћних.
Савановић је, ипак, изразио наду да ће
правда доћи.
Министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Србије Александар Вулин
рекао је да Срби показују да су из „тужног и
тешког 20. вијека” извукли поуке да ако не
буду говорили о злочину над њима и својим
страдањима неће нико други.
– Ми Срби очекујемо да ће о злу које нам
се дешава говорити неко други и да ће се неко други сjећати српских жртава. Срби су научили да ћуте о злочинима које су претрпjе-

4. 3. 2017. У Спомен-соби погинулим борцима Војске Републике Српске у Власеници обиљежене су 24 године
од погибије 15 бораца дервентске 327. моторизоване
бригаде Војске Републике Српске, у рејону Церске на
подручју ове општине.
У Цркви Светих апостола Петра и Павла у Власеници
служен је парастос за погинуле борце, а затим је положено цвијеће на Војничком гробљу.
Начелник општине Власеница Мирослав Краљевић истакао је да нико од бораца није постављао питање на
ком ће простору ратовати.
– Tо говори какав је морал наших људи. Највриједније што човјек може дати за своју отаџбину јесте живот.
Ми морамо да чувамо Републику Српску коју смо крвљу
СРНА
створили – изјавио је Краљевић. 

TРАДИЦИОНАЛНО ДРУЖЕЊЕ
НЕКАДАШЊИХ САБОРАЦА НА МОTАЈИЦИ

26. 3. 2017. Tрадиционално дружење некадашњих сабораца
из прњаворских бригада, припадника Војске Републике
Српске, одржано је данас на локалитету Липе на Мотајици, као знак сјећања на 24. март 1992. године када је
на овом мјесту Tериторијална одбрана зауставила продор непријатељских јединица према бањалучкој регији.
Предсједник Борачке организације општине Прњавор
Владо Живковић истакао је да су борци из прњаворског
краја били припадници 124. ратне јединице и учествовали у највећим биткама за стварање Републике Српске.
Живковић је напоменуо да су прњаворски борци учествовали у одбрани своје општине, затим у ослобађању
Дервенте и Брода, пробоју Коридора, те на ратиштима у
Брчком, Братунцу, на Озрену, у Добоју, Новом Граду, Tеслићу и другим мјестима.
– Наше је право било да штитимо и бранимо свој народ. На
том путу погинуло је 626 бораца – нагласио је Живковић.
Он је навео да је као један од ратних команданата поносан на све борце и старјешине са подручја општине,
јер нико од њих није оптужен нити је одговарао за ратСРНА
не злочине.

ОБИЉЕЖЕНО 25 ГОДИНА ОД
ХРВАТСКЕ ОКУПАЦИЈЕ БРОДА

»» Детаљ из филма Злочин без казне
ли, надајући се да се, ако буду довољно дуго
ћутали, ти злочини више никада неће поновити – нагласио је Вулин.
Он каже да нико други, осим Срба, зарад
истине и правде, неће говорити о сопственим ранама и мукама.
Директор Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и несталих лица
Милорад Којић рекао је да је у свјетској јавности пласирана једнострана прича када се
спомиње Подриње, гдје се догађаји вежу само за јул 1995. године.
– Не можемо заборавити да су од 1992. до
1995. године на подручју средњег Подриња
страдала 2.482 лица српске националности,
од којих 197 жена и 47 дјеце. Дјеца су страдала на најмонструозније начине. Присјетимо се малог Слободана Илића, страдања дјеце Димитријевић убијених снајпером, што
значи да је неко свјесно и намјерно чинио
тај злочин – навео је Којић.
Он је истакао да су злочини на том подручју чињени на највеће српске празнике
као што су Божић, Васкрс, крсне славе.
Слађана Зарић рекла је да јој је жеља била да овим филмом отргне од заборава све
српске жртве средњег Подриња, а, са друге
стране, да апелује да правда буде задовољена.
–Прошло је скоро четврт вијека од тих
догађаја, а ни дан-данас не постоји ниједна
судска пресуда за почињене злочине – навеСРНА
ла је Зарићева.

3. 3. 2017. Служењем парастоса и полагањем вијенаца
код спомен-обиљежја погинулим борцима у Броду је
обиљежено 25 година од агресије хрватске војске на
ову општину.
Начелник општине Илија Јовичић нагласио је да је прошлост ове општине бурна и да се Брођани присјећају тешких времена да не би заборавили недужно страдале.
– Ниједна кућа није остала читава. Брод је тада потпуно уништен, али Брођани су обновили своје мјесто за
живот – додао је Јовичић.
Трећег марта 1992. године у послијеподневним часовима преко моста који повезује Брод и Славонски Брод у
Хрватској прешао је велики број тешко наоружаних хрватских војника.
Први напад је почео поред магистралног пута Брод–
Дервента, тачније у Стадионској улици, када су хрватске војне снаге, у сарадњи са 108. бригадом Збора народне гарде (ЗНГ) заузеле центар града.
Истог дана у вечерњим часовима рањен је тадашњи
предсједник Извршног одбора Скупштине општине Брод
Михајло Сремац.
Напад на општину Брод 3. марта био је само увод за најстрашније и најсвирепије злочине који су се тог мјесеца
десили на подручју ове општине. Чланови породица Мартић и Дујанић убијени су 25. марта 1992. године у Броду,
а већ сутрадан, 26. марта, догодио се покољ у Сијековцу.
Припадници регуларне Војске Хрватске, заједно са паравојним хрватско-муслиманским јединицама из БиХ и
Хрватске, 26. марта 1992. године у Сијековцу су убили
девет српских цивила, а наредних дана убијено је још
37 Срба из овог приградског насеља. Најмлађа жртва
имала је 17, а најстарија 72 године. Током 1992. године
у Сијековцу је убијено 46 српских цивила, наводи се у
СРНА
документима Борачке организације Брод.
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МРКОЊИЋАНИ ОД 1981. ГОДИНЕ РЕДОВНО САБОРУЈУ У СРПСКОЈ ПРЕСТОНИЦИ

Мркоњићани се по јубиларни
35. пут окупили у Београду

П

ОДРЖАНО 11. ХЕРЦЕГОВАЧКО ВEЧЕ И АКАДЕМИЈА У ЗРЕЊАНИНУ

Поздрав Херцеговини, а из Баната
дружење Херцеговаца, по– Свијест о заједничком
– Ако загребете по родоУ
томака и пријатеља Херце- културном простору и сан о слову и мало протресете по
говине из Баната је по 11. пут јединству територијалном и родбинском стаблу, сигурно
окупило земљаке 11. марта
2017. године у Зрењанину. Улазак у другу декаду окупљања земљака у Зрењанину обиљежило
је сјећање на недавно преминулог Уроша Милојевића, кога су
и ове вечери сви присутни помињали. Као и претходних година и овога пута самој вечери
претходила је академија у позоришту Тоша Јовановић, једном
од најстаријих у земљи Србији.
Поздрав Херцеговини, а из Баната био је наслов овогодишње
академије на којој је и списак
гостију унапријед гарантовао да
ће публика имати шта да чује.
У молитвеној тишини зачуо се
Хор Свети Серафим Саровски,
који је отпјевао Востани Сербие.
– Два су рубна подручја
српског етничког простора и
два жаришта српске културе:
Банат и Херцеговина. Од давних дана биљеже своју блискост и брижност. О томе свједоче и стихови ученог Доситеја, као и бунтовни и непокорни Ђура својим слободарством, братском топлином и
стиховима за сва времена, којима опомиње, подиже и као
кресом камена пали онај пламен подршке херцеговачким
устаницима – рекао је на почетку програма Милан Бели
Бјелогрлић, који је подсјетио
на Милана Јовановића Морског, Банаћанина рођеног у
Јарковцу, који је напустио
удобно намјештење љекара у
Бечу да би видао ране Херцеговцима 1875. године.

државном остају и као завјет
предака и као порука потомцима – рекао је Бјелогрлић.
У Зрењанину су ове вечери
били заступљени сви српски
крајеви, па је о српском националном интегритету, али и
разноликости говорио др Драган Станић, предсједник Матице Српске. Он се осврнуо на
период одрастања у Сиригу у
коме је по правилу најближе
другаре проналазио међу Херцеговцима. Милан Мицић казивао је своје стихове из књиге Ракија и ране, која говори о
судбини српских добровољаца између два свјетска рата
који су се доселили у Банат.
Гусларски поздрав уз неколико анегдота из Херцеговине ипричао је професор и народни гуслар Славко Алексић.
Весна Капор, једина жена
међу мушкарцима на сцени,
са посебном пажњом је најавила пјесника Петра Сарића,
који и данас живи тамо гдје се
показује снага духа: на Брезовици, адреса: Косово и Метохија. Књижевница Весна Капор, добитница Награде Лаза
Костић, истакла је да јој је прва
асоцијација на Банат помисао
на Милоша Црњанског и да јој
је његово писање на помен погинулим друговима послужило као водиља за њену књигу По
сећању се хода као по месечини.
Посебну пажњу изазвало је
обраћање једног од најомиљенијих херцеговачких пјесника
Ђорђа Сладоја.

МИНУТ ЋУТАЊА ЗА УРОША МИЛОЈЕВИЋА
Пејо Бајчетић родоначелник херцеговачких удружења
у Србији позвао је све присутне да минутом ћутања
одају пошту Урошу Милојевићу, а онда објаснио зашто
је Зрењанин посебан за све Херцеговце без обзира на
тренутно мјесто боравка.
– Кад је ријеч о прошлости наша два завичаја, као да их је
усуд створио бунтовне, па су оба наша завичаја исписала
историјске странице слободарског духа – рекао је Бајчетић.

ћете наћи неку херцеговачку
везу, а шта ћете са тим да радите, видите сами – рекао је
Сладоје прекидан аплаузима.
– У оном дијелу Херцеговине који се зове Црна Гора
мање је и љубави према Херцеговини и према Црној Гори и према образу људскоме
и српскоме – рекао је српски
књижевник Благоје Баковић,
који се осрвнуо на своју награђену књигу Сећање на мраве.
Крај програма остао је резервисан за легендарног српског пјесника Матију Бећковића. Он је казивао стихове
посвећене Његошу, а потпуне овације доживјела је његова поема Плач Живојина Кира Радовића из Бјелопавлића.
Програм академије водили су
Весна Капор и Лука Баљ.
У наставку вечери окупљени су се прошетали пар десетина метара до хотела Војводина, у коме је по традицији
одржано 11. Херцеговачко сијело. Вечеру је уз пратњу Хора Свети Серафим Саровски
благословио парох клечански отац Момчило Павличевић. У име домаћина, госте
је поздравио градоначелник
Зрењанина Чедомир Јањић.
Јањић је посебно поздравио
градоначелника братског града Требиња Луку Петровића.
Познати херцеговачки пјесник Божидар М. Глоговац казивао је своје стихове, а публика је могла да чује и народне гусларе Славка Алексића и
Љубишу Атељевића.
Међу гостима је био и замјеник предсједника Одбора
за дијаспору и Србе у региону у Скупштини Србије Миодраг Линта, који је потврдио
да ће у мају бити уприличен
састанак са градоначелником
Петровићем и начелницима
свих општина Источне Херцеговине.  ТРИФКО ЋОРОВИЋ

осљедњег дана марта у
ресторану београдског
Сава центра јубиларни 35.
пут окупили су се Мркоњићани, који су се присјетили
и давног 3. новембра 1981.
године, када се ово удружење по идеји угледног правника Бранка Стојичића и формирало. Како је велики број
Мркоњићана долазио у Београд на школовање, тако су
завичајна окупљања сваки
пут бројала све више чланова различитих профила.
Данашњи чланови Удружења Mркоњићана и пријатеља
Мркоњић Града у Београду са
поштовањем помињу имена
преминулих оснивача: Бранка Стојичића, Војина Стојичића, Михаила Шпирића, Мила Манојловића, Тода Гајића,
Ненада Илића, Света Мудреновића, Влада Мајсторовића,
Сава Ћуза, Митра Зељковића,
Пера Батинића, Стевана Туторића, Гавра Ороза, Богдана
Глогињића, Ђорђа Кнежевића, Влада Цвијића, Велимира Будимира…
Као домаћин скупа, предсједник Удружења Жарко Гајић поздравио је све госте и
угледне званице и пожелио
да се традиција настави.
– Континуитет од 35 година нас обавезује да поштујемо традицију, уз наду да ће
на сваком наредном окупљању бити све већи број младих
људи – рекао је Гајић, захваљујући спонзорима који су
већ годинама подршка у раду Удружења.
На скупу су били присутни и представници локалне
самоуправе Мркоњића: начелница Дивна Аничић и
предсједник Скупштине Миленко Милекић. Они су нам
потврдили да локална самоуправа током године редовно
одржава контакте са завичајним Удружењем, чији члано-

ГРАД ОД 21.000 СТАНОВНИКА
Подручје општине Мркоњић Град обухвата 68.455 хектара
површине и лежи на просјечно 591 метар надморске висине.
На овом простору живи око 21.000 становника, међу којима
Срби чине потпуну већину. Општина има 37 насељених
мјеста, организованих у десет мјесних заједница. Након
потписивања Дејтонског споразума, највећи дио општине
ушао је у састав Републике Српске. У састав Федерације БиХ
ушло је насељено мјесто Власиње, које је раније припадало
мркоњићкој општини.

»» Жарко Гајић
ви редовно присуствују меморијалним обиљежавањима, као и туристичким манифестацијама.
У културном дијелу програма наступио је КУД Петар
Кочић из Мркоњића, а међу

угледним званицама били су и
замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у региону у Скупштини Србије Миодраг Линта; Милoрад Малић,
помоћник секретара за пољопривреду у Покрајинској
влади; предсједник Коалиције удружења избјеглица Миле
Шапић; предсједник Завичајног удружења Змијање из Новог Сада Ђорђе Пантелић, као
и представници других завичајних удружења. Програм је
водио Љубо Пена.
Поред захвалности СО
Мркоњић Града, домаћини
су током вечери у неколико
наврата помињали спонзоре без којих не би могли да
функционишу. Међу њима
су др Стево Павловић, Перо
Дакић, Мићо и Неђо Старић,
Боро Глушац, Раде Зељковић,
као и београдске фирме Љеља трејд и Хидро база.  Т. Ћ.

»» Миленко Милекић, Миленко Савановић, Дивна Аничић, Миодраг Линта и Ђорђе Пантелић
ЕМОЦИЈЕ ОБУЗЕЛЕ МИНИСТРА МИЛЕНКА САВАНОВИЋА

Непроцјењива вриједност осјећаја
заједничке припадности завичају
Е
моције на земљачком сабору није крио ни
министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Миленко Савановић, иначе рођени Мркоњићанин.
– Ово је вече за памћење у коме се буди осје-

ћај према заједничком коријену из кога је израсло стабло пуно љубави и поштовања. Овај
осјећај заједничке припадности даје нам за право да се дружимо и манифестујемо вриједности мркоњићког краја – рекао је Савановић.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

СТЕВАНОВИЋ: ЉУДИ СУ
НАЈВЕЋИ РЕСУРС ЗВОРНИКА

»» Миро Ашћерић, Раденко Ђукановић, Миленко Кулић, Брано Делић, Весна Вуковић, Драго Ашћерић, Цвијетин Ђукановић, Бошко Ђуричић
У БЕОГРАДУ ОДРЖАНО ПЕТО ЗАВИЧАЈНО ВЕЧЕ БИРЧАКА

Први пут без Аврамовића
З

авичајно удружење Бирач–
Дрина у Београду по пети
пут је 18. марта 2017. године
сабрало земљаке у препуној
великој сали ресторана Холивуд на Новом Београду. Било је присутно око 500 распјеваних Бирчака и њихових
пријатеља.
Људи чији су коријени везани за Зворник, Шековиће,
Осмаке, Сребреницу, Власеницу, Братунац и Милиће састали су се по традицији, али
у мислима и на прошлогодишњи скуп на коме је изненада преминуо и идејни творац
и дугогодишњи предсједник
Удружења Бирач–Дрина пуковник Миленко Аврамовић.
Његов насљедник, садашњи предсједник Удружења и домаћин вечери, Драго
Ашћерић позвао je земљаке
да минутом ћутања одају пошту Аврамовићу, а потом и
подсјетио на неке активности Удружења које навршава
шест година свог постојања.
– Љетовање дјеце ратних
војних инвалида и породица погинулих бораца, стипендирање студената и ђака погинулих бораца, пројекат Ми знамо зашто волимо Републику Српску, само
су неки од пројеката које је
покренуо Миленко Аврамовић обавезујући нас да наставимо истим путем – рекао је
Ашћерић, који је и поручио
да циљ рада овог Удружења
јесте јачање веза Републике
Српске и Србије.
Он је потом поздравио

угледне званице међу којима су били: замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у региону у Скупштини Србије Миодраг Линта, предсједник Борачке организације Републике Српске Миломир Савчић, предсједник БОРС-a Бирчанске
регије Мишо Ступар, генерал Винко Пандуревић, градоначелник Зворника Зоран
Стевановић, начелник Осмака Љубо Петровић, начелник
Шековића Момир Ристић и
многи други….
У улози водитеља била је
секретарица Удружења Весна Вуковић. Она је присутне
упознала са плановима Удружења, па је тако навела да су
у 2016. години дјеца из Шековића била гости у Омладинском кампу Сабор у Бањи Јунаковић код Апатина,
а да ће убудуће сваке године на овом кампу гостовати

омладина из једне од општина Бирча.
Захваљујући предсједнику
Скупштине градске општине
Раковица Цвијетину Ђукановићу реализован је пројекат Спортски сусрети Бирча и Дрине у Раковици, док
је у Старим Бановцима одржан меморијални спортски
турнир Аврам 2016, који ће
прећи у традицију. Taкође,
захваљујући генералу Светозару Андрићу ове године,
уз подршку општине Нови
Београд, одржаће се трибина Одрживост традиционалних вриједности у савременом
концепту породице.
У име домаћина, подијељене су захвалнице истакнутим појединцима: директору Представништва РС у
Београду Млађену Цицовићу, пуковнику Жељку Обрадовићу из Апатина, Радисаву Савићу из Старих Банова-

ца, привреднику Славку Бошковићу. Захвалницу су добили и учесници културно-умјетничког дијела програма СКПД Просвјета из Осмака, као и Мишо Ђурић, који
је Удружењу уступио канцеларију за рад.
Неки од поменутих нису
били присутни на овој вечери, па ће им захвалнице накнадно бити уручене. Домаћини су приредили и богату
томболу у којој су награде
биле вриједне књиге, пакет
туне у конзервама, печено
прасе и јагње, ручак и вечере за двије особе у ресторану Дрен, а срећни добитници
обрадовали су се и цементу,
керамичким плочицама, као
и агрегату за струју…
Весељем и пјесмом Бирчани су наставили дружење,
а врхунац вечери је био наступ популарног Баје Малог
Книнџе. ТРИФКО ЋОРОВИЋ

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић позвао је успјешне људе из цијелог свијета да сврате у РС и да не заборавe свој
Зворник, Сребреницу, Власеницу, Братунац, Шековиће…
– Инвестиције су једини начин да сачувамо простор
који су наши људи одбранили у рату – рекао је Стевановић, који је навео да је у Зворнику данас боље него
прије десет година јер је 2.000 људи мање на евиденцији за запошљавање.
– Домаћи инвеститори уложили су само у производне
погоне више од 100 милиона марака на простору Зворника у посљедње 4 године, што је за наш град озбиљан
помак напријед – рекао је Стевановић и поручио да се
мора улагати у запослење и образовање младих људи.
– Морамо омогућити младим људима да заснивају породице и рађају дјецу која се могу образовати и по свијету, али увијек с погледом на свој Зворник и своју Републику Српску – рекао је Стевановић и објаснио које све
погодности Зворник нуди инвеститорима.
– Градска управа сваком новом инвеститору годину дана плаћа 80% бруто личног дохотка за високообразоване
људе, а за средње образовано запослено лице плаћамо 6
мјесеци 80% бруто личног дохотка. Обезбиједили смо четири локације на којима су индустријске зоне које су потпуно инфраструктурно опремљене – рекао је Стевановић
и додао да градска управа међу својим запосленим именује „референта” који брине о свим административним проблемима инвеститора и потребама од регистрације предузећа до добијања грађевинске дозволе.Овакву прилику
препознала је компанија која је прије десетак дана положила камен темељац за будућу фабрику која ће у овој години запослити 50 младих Зворничана, а у наредне двије године још 150. Укупна инвестиција вриједна је 35 милиона швајцарских франака. По ријечима градоначелника Стевановића велики потенцијал представља фабрика
глинице, а захваљујући њој могу да се развијају и транспортне услуге, па је чишћење ријеке Дрине и коришћење њених потенцијала један од приоритета у будућности.

РИСТИЋ: ШЕКОВИЋИ ЋЕ ПОСТАТИ
ПРВА ЕКОЛОШКА ОПШТИНА У БИХ
Начелник општине Шековићи Момир Ристић каже да се нада да ће уз подршку Владе РС и предсједника Додика направити
помак у квалитету живота у општини у којој према попису живи 7.500 људи.
– Свима је познато какве су поплаве погодиле наш крај
2014. године. Сада радимо уређење корита ријеке Дрињаче. Пројекат је вриједан скоро 6 милиона марака –
каже Ристић, који наводи да се привреда 90% своди на
дрвопрерађивачку индустрију, али нам открива и визију будућег развоја општине.
– Покушаћемо да Шековиће прогласимо за прву еколошку општину Босне и Херцеговине. На тај начин имали
бисмо лакши приступ фондовима ЕУ који одвајају значајна средства за екологију – рекао је Ристић.

ПЕТРОВИЋ: У ОСМАЦИМА
ВАСКРСАО ФК БОРАЦ

»» Светозар Андрић, Винко Пандуревић, Драго Ашћерић, Миодраг Линта и Миломир Савчић

АШЋЕРИЋ: ОГРОМАН ТРУД ЗА
ВЕЛИКО ЗАДОВОЉСТВО
Домаћин вечери Драго Ашћерић на крају вечери није крио радост због добре атмосфере.
– Није било лако организовати ово вече, посебно након изненадног одласка предсједника Аврамовића. Осјећао се велики притисак и стрепња како ће проћи ово вече, али
увјерен сам да се наш труд исплатио – рекао
је Ашћерић.

ЂУКАНОВИЋ: И КРОЗ СПОРТ
ЧУВАМО ИМЕ АВРАМОВО
Потпредсјеник Цвијетин Ђукановић говорио
је о бројним активностима Удружења.
– Људе ништа тако не зближава као спорт.
Наставићемо да промовишемо спортске активности, а фудбалски турнир посвећен покојном предсједнику Миленку Аврамовићу
постаће традиција – рекао је за Српско коло
Цвијетин Ђукановић.

ПАНДУРЕВИЋ:
ПОДСЈЕЋАЊЕ НА
СУДБОНОСНЕ ДАНЕ
Генерал Винко Пандуревић
није крио одушевљење овом
вечери на којој је, као је рекао, срео многе драге људе.
– Пружила ми се прилика да
након десетак, па и више година сретнем драге људе, да
се подсjетим на неке догађаје који су били судбоносни и
пресудни за наш живот и за
наш опстанак – рекао је Пандуревић и додао да се доста
тога промијенило на боље.
– Изузетно ми је драго да се
наши људи са тих простора
окупљају у Београду и да дају
свој допринос развоју Србије
не заборављајући на свој крај
– закључио је Пандуревић.

САВЧИЋ: УСПОМЕНА
НА РАТ ЋЕ ТРАЈАТИ
– То је регија за коју ме вежу успомене из минулог Одбрамбено-отаџбинског рата, на људе, на
територију, на њихов огроман допринос у борби
српског народа и стварању Републике Српске и
то је оно што треба његовати у сваком погледу.
Рат је прошао, али успомена на рат сигурно ће
трајати. А ово је прилика да се људи виде, друже, а можда заједно и ураде нешто конкретно
– рекао је предсједник Борачке организације Републике Српске генерал Миломир Савчић. Он се
осврнуо и на статус бораца који је дефинисан
посебним Законом о правима бораца, ратних
војних инвалида и породица погинулих бораца.
– Тај закон је донесен у вријеме када је економско-финансијска ситуација у Републици Српској
била много повољнија него што је то данас. Зато
се данас морамо борити да задржимо достигнути ниво права борачких категорија и да промиjенимо статус организације јер тиме нисмо задовољни у данашњем тренутку – рекао је Савчић.

О Осмацима, најмлађој општини регије Бирач, говорио је њен начелник Љубо Петровић, који је истакао да је ова општина рурална, има око 6.000 житеља, а састоји се од десетак села некадашње општине Калесија на простору од 70 км2.
– Наши капацитети су веома скромни, јер су привредни ресурси углавном остали на територији општине Калесија, а додатну потешкоћу нам ствара чињеница да
се налазимо на рубном подручју па нас потенцијални
инвеститори и због тога заобилазе – каже Петровић.
– Улажемо средства у воћарство и дјелимично сточарство. Трудимо се да испратимо регионалне трендове па
смо доста улагали у малинарство – каже Петровић и истиче да Осмаци раде све да се повежу са успјешним људима из дијаспоре, не би ли се опстало на том простору.
Петровић каже да има повратника, али лимитиране шансе за запослење одвлаче младе људе на друге просторе.
– Радује чињеница да дјеце ипак има, а томе су доста допринијела два избјегличка насеља на подручју Цапарде. Тамо
сада живе наши људи који су се преселили са простора данашње општине Калесија и Живинице – рекао је Петровић,
наводећи податак да основну школу похађа око 300 ученика.
– Поред друштва Просвјета пререгистровали смо и некадашњи ФК Борац да би омладина имала што бољи садржај. Гостовање наше дјеце на овом завичајном скупу
је веома важно да осјете да нису заборављени, да имају
своју улогу и да повећају своје амбиције – рекао је Петровић, који је захвалио Удружењу Бирач–Дрина на пруженој прилици подсјећајући и на учешће на прошлогодишњем фудбалском турниру.
Крсна слава општине су Свете Тројице, а Осмаци имају и препознатљиву манифестацију Посијело изворне
пјесме, која се одржава у вријеме Божићних празника.

26 АКТИВНОСТИ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА
СТАТУС СРПСКОГ НАРОДА НАЈБОЉИ ЈЕ
ДОКАЗ КАКО ХРВАТСКA ПОШТУЈЕ ЗАВНОХ

МИОДРАГ ЛИНТА ОБИШАО ПОРОДИЦЕ У КОЛЕКТИВНОМ ЦЕНТРУ ВАРНА У ШАПЦУ

Породице траже повољније
рјешење за монтажне куће

Д

ругог марта 2017. године предсједник Савеза Срба из региона и
народни посланик Миодраг
Линта, са сарадницима предсједником Коалиције удружења избјеглица Милом Шапићем и предсједником Завичајног клуба Кордунаша
Петром Шаулом, посјетио
је 11 избјегличких породица
које дуги низ година живе у
колективном центру Варна у
општини Шабац. Представници избјегличких породица су упознали Линту, Шаулу
и Шапића да нису задовољ-

ни са понуђеним монтажним
објектима од стране Комесаријата за избјеглице као начином рјешавања њиховог
стамбеног питања. Монтажни објекти, према њима,
нису грађени од квалитетног материјала, мале су површине и налазе се на више
локација. Такође, нису задовољни ни са високом откупном цијеном наведених монтажних објеката.
Избјегличке породице су
упутиле молбу Министарству одбране да им уступи
један хектар земљишта на

подручју села Јевремовац у
Шапцу, који би геометар премјерио и испарцелисао тако
да свака избјегличка породица добије парцелу.
У том случају створили би
се предуслови да избјегличке породице кроз Регионални стамбени програм добију монтажне куће и на тај начин ријеше кључни проблем
интеграције.
Министарство одбране је
послало одоговор у коме наводи да према законској процедури пореска управа треба да процијени вриједност

земљишта које би прво било понуђено на пренос Граду Шапцу. У случају да Град
Шабац одбије пренос, онда
би се отуђење наведене непокретности рјешавало путем јавног оглашавања.
Оглас расписује и процедуру спроводи Републичка
дирекција за имовину. Линта
је рекао да ће разговарати са
Комесаријатом за избјеглице
и другим надлежним институцијама, с циљем да се виде
могућности рјешавања њиховог стамбеног питања на што
квалитетнији начин.
ФОТО: М. ШАПИЋ

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта
оцјењује да тужба групе грађана из САД против Хрватске пред судом у Чикагу за накнаду штете за жртве, насљеднике и родбину жртава усташког режима представља један од начина борбе за доказивање геноцида над
Србима, Ромима и Јеврејима у злогласној НДХ. Он сматра лицемјерним изјаву хрватског Министарства спољних и европских послова како је тужба без основа, јер
према Уставу садашња Хрватска није правна насљедница НДХ, већ да је тобоже утемељена у одлукама ЗАВНОХ-а и касније у Уставима Социјалистичке Репубике
Хрватске. Бројне чињенице недвосмислено показују да
је данашња Хрватска својим дискриминаторским односом према Србима суштински насљедник злочиначке
НДХ. Туђманов режим је укинуо конститивност српског
народа као једно од темељних начела ЗАВНОХ-а управо због огромних жртава које је поднио у борби против
свјетског и хрватског нацифашизма. Један од важнијих доказа да Хрватска истински поштује ЗАВНОХ био
би да Хрватски сабор промијени Устав и Србима врати
статус конститутивног народа, као и да Хрватски сабор
усвоји Резолуцију о осуди геноцида НДХ над Србима,
Ромима и Јеврејима.

СРПСКО КОЛО март 2017.

ПРОТЕСТ ХРВАТСКЕ ЗБОГ СПОМЕНИКА
МИЛАНУ ТЕПИЋУ БЕЗЛИЧНО ЛИЦЕМЈЕРЈЕ
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта оцјењује безочним лицемјерјем одлуку хрватског Министарства спољних послова да тобоже уложи оштар протест
због одлуке Владе Србије да подигне споменик народном хероју Милану Тепићу. Проусташки режим Фрање
Туђмана имао је за циљ стварање етнички чисте хрватске државе путем рата. Један од начина остварења наведеног циља био је општи и масовни напад хрватских
паравојних формација на скоро све гарнизоне и објекте
ЈНА у јесен 1991. године ради заробљавања наоружања и уништавања ЈНА. Мајор Тепић је одбио да се преда и херојски је погинуо у Бјеловару, као припадник регуларне ЈНА, у тада још постојећој СФРЈ, не желећи да
хрватске паравојне формације дођу у посјед огромних
војно материјално-техничких средстава. С друге стране,
у Хрватској се подиже споменик терористи Барешићу,
као и споменици убијеним усташама и припадницима
хрватских паравојних формација са усташким поздравом „За дом спремни”.
Kao један у низу доказа да је хрватско правосуђе етнички
мотивисано, Линта наводи чињеницу да нико није осуђен због стријељања три официра и шест војника који
су се предали након заузимања касарне у Бјеловару 29.
септембра 1991. године, као и у многим другим случајевима. Починиoци овог ратног злочина су добро познати, али у Хрватској се и даље ратни злочинци славе као
хероји. Један од главних разлога јесте да је Европска
унија 2011. године затворила преговоре са Хрватском о
поглављу 23 Људска права и правосуђе и тиме послала
јасну поруку да ће злочин над припадницима ЈНА у Бјеловару и бројни други злочини над српским заробљеницима и цивилима остати некажњени. Европска унија
је тада одустала од свог начелног става да ће поглавље
23 бити затворено када Хрватска заиста постане држава
владавине права према европским стандардима. Линта
позива Тужилаштво за ратне злочине да распише потјернице за одговорним лицима за ратни злочин у Бјеловару јер је кажњавање ратних злочинаца цивилизацијска обавеза сваке државе.

Хапшење Боројевића наставак антисрпске политике

П

редсједник Савезa Срба
из региона Миодраг Линта оцјењује да хапшење пензионисаног капетана бојног
брода бивше ЈНА Чедомира Боројевића представља
још један доказ да актуелна хрватска власт наставља
да води антисрпску политику Фрање Туђмана. Боројевић је ухапшен на граничном прелазу између Хрватске и Црне Горе због наводног напада ЈНА на Шибеник,
у септембру 1991. године.
Биро Интерпола у Загребу
на захтјев хрватских судова
у посљедњих неколико година на мјесечном нивоу расписује међународне потјер-

нице за крајишким Србима
за наводне ратне злочине. У
највећем броју случајева не
постоје никакви докази за
ратне злочине, али Хрватској
није циљ утврђивање истине,
већ је на дјелу принцип колективног кажњавања Крајишника. Јасно је као дан да
масовна производња истрага, оптужница и пресуда против крајишких Срба има за
циљ спречавање њиховог повратка, ограничавање слободе кретања и легализацију
опљачкане, отете и уништене
српске имовине. Такође, Хрватска путем хапшења Срба
настоји да потврди лажну и
бесмислену тезу да су Срби

били агресори, који су чинили злочине и етничка чишћења, а Хрвати жртве, које
су, тобоже, водиле ослободилачки рат.
Линта сматра да је крајње
вријеме да Влада Србије пошаље јасну поруку хрватскoj
Влади да је неприхватљиво
константно хапшењe крајишких Срба путем хрватских
потјерница. Потребно је да се
отвори дијалог између двије
стране, с циљем да се постигне договор o кажњавању свих
одговорних за ратне злочине, без обзира на националну припадност. Такође, Линта тражи да Тужилаштво за
ратне злочине Србије конач-

но почне да расписује међународне потјернице против
припадникa Хрватске војске
и полиције који су наредили
или извршили бројне ратне
злочине против Срба. Међу
злочинима се истиче масовно гранатирање крајишких
градова и мјеста у злочиначким акцијама Олуја и Бљесак
током којих су страдали цивили и цивилни објекти, као
и гађање избјегличке колоне.
Српско тужилаштво за ратне
злочине у претходном периоду углавном је процесуирало лица српске националности који су починили злочине против хрватских цивила
и ратних заробљеника.

НИШТА НОВО: Србомрзачки графити у Шибенику

П

редсједник Савеза Срба
из региона Миодраг Линта оцјењује да србомрзачки
графити „Сви Срби су четници”, „За дом спремни”и усташко слово „У”, који су исписани на фасади Основне школе
Видици у Шибенику представљају сасвим нормалну појаву
у том граду и широм Хрватске
од 1990. године до данашњег
дана, a посебно од уласка Хрватске у ЕУ 2013. године.
– Подсјећам да је у Шибенику септембра прошле године на зиду Основне школе
Петар Крешимир IV освануо
графит исписан црном бојом: „Ој хрватска мати, Србе

ћемо клати”– рекао је Линта
и подсјетио да су на недавној
фудбалској утакмици између Хајдука и Ријеке у Сплиту навијачи Торциде пјевали
србомрзачку пјесму: „Шугава Ријеко пуна си Срба, не
брини Ријеко има још врба”.
– Ниједна власт у Хрватској
није предузела конкретне мјере и активности да се пронађу

налогодавци и починиоци србомрзачких графита и пјесама
и оштро казне у складу са чланом 325 кривичног закона Јавно
подстицање на насиље и мржњу
– закључио је Линта.
Линта поставља питање
Представништву Европске
уније у Хрватској и амбасадорима земаља чланица у Загребу због чега коначно не

упуте јавну поруку предсједници Хрватске Колинди Грабар Китаровић и Влади Андреја Пленковића да је неприхватљиво да надлежне државне и локалне инситуције подстичу или мирно посматрају
ширење мржње и насиља према преосталим Србима у Хрватској. Хрватске политичаре треба јавно подсјећати да
је заштита мањина једна од
основних вриједности Европске уније и да је дискриминација по основу националне припадности националној
мањини изричито забрањена
у Повељи о основним правима
Европске уније.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА
ФОТО: М. ШАПИЋ

КИТАРОВИЋ ВРИЈЕЂА ЗДРАВ РАЗУМ КАД
КАЖЕ ДА НЕ ВИДИ УСТАШТВО У ХРВАТСКОЈ

ЛИНТА ОДРЖАО САСТАНАК СА КРАЈИШНИЦИМА У ДОЊЕМ ТОВАРНИКУ (ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ)

Признање ратног стажа
Крајишника – болна тема

У

просторијама Ловачког
дома у Доњем Товарнику (општина Пећинци)
одржан је 9. марта 2017. године састанак народног посланика и предсједника Савеза Срба из региона Миодрага
Линте и његових сарадника:
предсједника Коалиције удружења избјеглица Миле Шапића и предсједника Завичајног
удружења Кордунаша Петра
Шауле, са члановима Удружења Крајишника западно од
Дрине – Општински одбор Пећинци, на чијем је челу предсједник Рајко Јевић.
Линта је у свом излагању
говорио о тешкој ситуацији у
којој се налазе преостали Срби
у Хрватској и Федерацији БиХ
јер је њихов главни проблем
дискриминација од стране надлежних државних и локалних
органа, као и у дијелу законо-

давства. Он је говорио и о проблемима избјеглих и прогнаних Срба и других оштећених
грађана који не могу да остваре своја основна људска права у државама одакле су протјерани, али и о стамбеним и
другим проблемима у процесу интеграције у Србији. Линта
је истакао да би питање скоро
два милона Срба у осам држава региона (Словенија, Хрватска, БиХ, Црна Гора, Македонија, Мађарска, Румунија и
Албанија) требало дефинисати као једно од државних и националних питања у Србији.
То конкретно значи, између осталог, да би требало да држава оснује посебну
институцију која би се бавила овим питањем, као и да
обезбиједи далеко већа финансијска средства за опстанак Срба у наведеним држа-

вама и рјешавање имовинских и других питања избјеглих и проганих Срба и других оштећених грађана.
Присутне је посебно интересовало признање ратног стажа свим припадницима војске РСК од 1991. до
1995. године. Линта је јасно
рекао да се снажно залаже
за признање ратног стажа у
двоструком трајању, али да
тренутно нема разумијевања
у надлежном министарству.
Предсједник Удружења Крајишника западно од
Дрине, Општинског одбора
Пећинци, Рајко Јевић говорио је о циљевима удружења: пружање хуманитарне
помоћи члановима удружења који нису у могућности
да се сами издржавају или
рјешавају одређене проблеме; пружање помоћи прили-

ком запошљавања; пружање
помоћи члановима удружења ради евидентирања отете и уништене имовине избјеглих и прогнаних Срба;
помоћ и подршка младима
у области образовања и њихово активно укључивање у
друштвене активности локалне самоуправе; одржавање културних традиција
и веза; сарадња са локалном
самоуправом у циљу рјешавања егзистенцијалних проблема; остваривање сарадње
са појединцима и удружењима у земљи и ностранству
у циљу побољшања појединачног и колетивног положаја чланова удружења, као
и помоћ и подршка удружења који се одлуче на повратак у државе које су настале на простору бивше Југославије.

Наставак провокативног Бакировог понашања
редсједник Савезa Срба из региона почињени над припадницима српског дан јер су Бошњаци и Хрвати на нелегалП
Миодраг Линта оцјењује да изја- и бошњачког народа, као и поштовање ном референдуму 1992. године изгласава бошњачког члана Предсједништва свих жртава без обзира на националну ли самосталност и независност БиХ, а
и лидера СДА Бакира Изетбеговића да
захтјев за ревизију пресуде против Србије не може имати негативне посљедице на помирење, представља наставак
провокативног понашања. Бакир Изетбеговић и други бошњачки политички
представници упорно инсистирају на
апсолутно нетачној и ирационалној тези
да је Србија извршила агресију на БиХ,
а заједно са Републиком Српском починила тобожњи геноцид над бошњачким народом. Бошњаци су се уживјели
у улогу жртве и због тога нису спремни
да се суоче са масовним злочинима које је починила њихова страна над српским народом. Само цјеловита истина
о узроцима рата и злочинима који су

и вјерску припадност, може временом
довести да спуштања тензија и обнове
повјерења.
Линта сматра да инсистирање Бошњака да 1. март славе као Дан БиХ дубоко
вријеђа и понижава све српске жртве и
читав српски народ. То је за Србе крвав

против воље српског народа, који је био
један од три конститутивна народа и који на наведеном референдуму није учествовао. Срби су били против издвајања
БиХ из Југлославије, а Бошњацима су
гарантовали пуна национална и вјерска
права. Ако Бакир Изетбеговић заиста жели да ради на спуштању тензија и рјешавању животних питања грађана, онда је
потребно да одустане од своје националистичке политике. То претпоставља да
повуче захтјев за ревизију пресуде за геноцид против Србије, да Бошњаци одустану од прославе 1. марта и да се пронађe празник који је прихватљив за све
грађане БиХ, као и да признају 9. јануар
као празник Републике Српске.

Одлука Међународног суда да одбаци захтјев за
ревизију пресуде против Србије побједа истине
редсједник Савеза Срба агресори и злочинци, а Бо- ра на националну и вјерску у Сарајеву траже оставку Бакира Изетбеговића на мјесто
П
из региона Миодраг Лин- шњаци ослободиоци и жртве припадност.
та оцјењује да одлука Међу- геноцида. Кључни предуслов
Линта сматра да изјаве члана Предсједништва БиХ
народног суда правде у Хагу да одбаци захтјев за ревизију пресуде против Србије
представља побједу истине и
правде над лажима о наводном геноциду над Бошњацима и манипулацијама о броју
бошњачких жртава у Сребреници. Наведена одлука може
да представља прекретницу у
односима између два народа,
под условом да западне силе
коначно одустану од бесмислене тезе да су Срби били

успоставе трајног мира и стабилности у БиХ и региону јесте да међународна заједница почне да води политику
истих стандарда, што претпоставља поштовање изворног Дејтонског споразума, јасну осуду дјеловања изван
инситуција БиХ и злоупутреба имена БиХ у интересу једног народа, једнак однос према свима жртвама и инсистирање на кажњавању свих
ратних злочинаца, без обзи-

свих значајних бошњачких
политичких и вјерских представника послије одбацивања
захтјева за ревизију пресуде не
дају разлога за оптимизам да
ће доћи до смиривања политичке ситуације, смањења напетости и окретања економским и социјалним темама као
предуслову бољег живота свих
грађана БиХ. Наиме, челници
Социјалдемократске партије,
Савеза за бољу будућност и
других политичких странака

јер сматрају да је упропастио
прилику да поступак ревизије буде успјешан, умјесто да
су осудили његов покушај да
се Србија осуди за агресију и
непостојећи геноцид над Бошњацима.
То показује да у бошњачком народу не постоји
спремност на помирење са
српским народом и суочавање са прошлошћу и погрешном политиком из деведесетих година прошлог вијека.

Предсједник Савеза Срба
из региона Миодраг Линта
оцјењује вријеђањем здравог разума изјаву хрватске
предсједнице Колинде Грабар Китаровић да у Хрватској не види „пузајуће”усташтво, већ само појединачне
инциденте, које Србија наводно потенцира. Сраман
је коментар Колинде Грабар Китаровић да је хрватска
Влада поступила добро када је ријеч о постављању табле убијеним хосовцима са усташким поздравом „За дом
спремни”у Јасеновцу. Тиме је увриједила не само стотине хиљада побијених Срба, Рома и Јевреја у фабрици
смрти Јасеновац, већ и њихове преживјеле чланове породица и потомке. Спомен-табла у Јасеновцу подигнута је једанаесторици хосоваца, који су се под усташким
поздравом „За дом спремни”борили, не за демократску и мултиетничку Хрватску, већ за проусташку Хрватску, чији је главни циљ био да коначно ријеши српско
питање по узору на програм НДХ, тј. једну трећину побити, једну покатоличити а једну протјерати.
Поставља се питање због чега Колинда Грабар Китаровић два дана ћути на исписан србомрзачки графит „За
дом спремни”са проусташким обиљежјима на православној Цркви Светих апостола Петра и Павла у Сињу?

ИЗВЈЕШТАЈ СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТА ПОТВРДА
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ СРБА У ХРВАТСКОЈ
Предсједник Савеза Срба
из региона Миодраг Линта
оцјењује да извјештај америчког министарства спољних послова тј. Стејт департмента о стању људских права за 2016. годину и билтен
Српског народног вијећа из
Загреба представљају још
једну потврду великог пораста насиља, говора мржње и
других облика дискриминације према преосталим Србима у Хрватској. Главни разлог све трагичнијег положаја преосталих Срба јесте све отвореније обнављање
усташтва, које је започело када је Европска унија потписала Уговор о приступању са Хрватском 2011. године, као и када је Хашки трибунал изрекао ослобађајуће пресуде хрватским генералима Готовини и Маркачу 2012. године. Европска унија сноси велику одговорност за садашњи трагичан положај Срба јер је пристала да прими Хрватску у своје чланство иако имовински
и бројни други проблеми протјераних Срба и српских
повратника нису били ријешени, а хрватско правосуђе
није било спремно да кажњава бројне ратне злочинце
из реда хрватског народа, као и појединце и групе који
шире говор мржње и насиље.

ОД „БОШЊАЧКИ НАРОД” МОГУЋЕ ЈЕ САМО
„БОШЊАЧКИ” А НЕ „БОСАНСКИ ЈЕЗИК”
Предсједник Савеза Срба из
региона Миодраг Линта не
слаже се са мишљењем шефа Мисије ОЕБС-а у БиХ Џонатана Мура да је исправно
рећи „босански”а не „бошњачки”језик. Он наводи
да су стручњаци из Одбора
за стандардизацију српског
језика Српске академије наука и умјетности аргументовано показали да се према правилима српског језика од
„српски народ” изводи назив „српски језик”, од „хрватски народ” изводи се „хрватски језик”, а од „бошњачки народ”могуће је једино извести „бошњачки језик”,
а никако „босански језик”. Према Линти, чланови Одбора истичу да бошњачки лингвисти (Алија Исаковић,
Мидхат Риђановић, Ибрахим Чедић…) тврде да између
босанског, хрватског и српског језика нема суштинске
разлике, односно да су бошњачки и српски језик различити само по имену, али да се према лингвистичким критеријумима ради о истом језику.
Због наведеног, Линта подржава закључак Одбора да
нема никаквог ни лингвистичког ни правног основа
прича да су потребни судски тумачи и експерти за бошњачки језик. Што се тиче наставе за бошњачку дјецу, она треба да се изводи на бошњачком, а не на некаквом босанском језику. Са наведеним закључцима Одбора слаже се и Управни одбор Матице српске. Линта
наглашава да се настава за дјецу у САД и Аустралији
изводи на енглеском, а не на непостојећем аустралијском језику, као и у Аустрији на њемачком, а не на непостојећем аустријском језику.
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70 ГОДИНА УДРУЖЕЊА БОРАЦА ОТКРИВЕНА СПОМЕН–ПЛОЧА У КЉАЈИЋЕВУ

Трајно сјећање на три храбра
родољуба из Кљајићева
Н

а Тргу 8. Кордунашке
ударне дивизије подигнута је спомен плоча борцима
из Кљајићева (општина Сомбор) који су у рату на простору бивше СФРЈ положили своје животе.
Плоча је изграђена у част
Зорана Трбојевића, који је погинуо 1. октобра 1991. у Богдановцима (Хрватска), Љубомира Кнежевића - Бате (22.
август 1992.) на брду Жуч
(БиХ) и Здравка Стрике - Лав

(19. јануара 1993.) у Скеланима (БиХ).
Спомен плоча је подигнута поред спомен-бисте народног хероја Милоша Кљајића
по коме је село добило име.
Кљајићено након Другог свјетскоф рата населили Срби са
подручја Кордуна.
Приликом откривања плоче Слободан Михајловић,
предјседник удружења бораца Кљајићева, је рекао да обиљежје подиже мјесно удружење бораца Кљајићева у пово-

ПОКЛОН КАМЕНОРЕЗЦА СТОЈАНОВИЋА
Спомен плочу је без надокнаде израдио мјесни каменорезац
Милорад Стојановић. Локални свештеник Бошко
Симић одржао је помен и освештао плочу. Догађају је
присуствовала родбина погинулих и чланови борачких
организација Сомбора, Станишића, Новог Сада, као и
представници Завичајног клуба Кордунаша из Београда.
Цвијеће су положили и представници Војске Србије.

ду 70 година од оснивања овог
удружења које наставља традиције СУБНОР-а као и бораца свих ратова 1991-1999. године. Борачка организација
Кљајићева је након отривања
спомен плоче одржала пригодну свечаност поводом седам деценија постојања организације.
Заслужнима члановима и
партнерима су додијељене захвалнице, а окупљени су кроз
излагање Илије Радичанина
били у прилици да сазнају више о седам деценија организације. Изворна група Петрова
гора је сплетом крајишких песмама украсила догађај.
Подсјећамо да је у Кљајићеви више од двије деценије
живе избјегличке породице са
Кордуна од којих је 13 чланова погинуло у рату 1991-1995.
године.  БРАНКО ШОШТАРИЋ

ОДРЖАНО ТРЕЋЕ СЛАВОНСКО ВЕЧЕ У БЕОГРАДУ

Поносни на српске народне ношње
авичајно удружење СлавоЗу суботу,
наца у Београду окупило је
25. марта 2017.године чланове и друге љубитеље славонске игре и пjесме
на трећој по реду Славонској
вечери. У свечаној сали Авенија на Новом Београду, у веселој атмосфери, окупило се
око 150 људи.
Програм је отворио
предсjедник Удружења Зорислав Шимић, који је истакао континуиран рад удружења посвећен прије свега очувању традиције Срба
са простора Западне Славоније.
У свом обраћању он је
захвалио члановима који
су спремили богат музички програм и позвао све да
на овај начин и наставе да
раде и чувају синониме који красе Славонију, а то су
Криво коло, Тарабан, Логовац и Бећарац!
Шимић је за Српско коло
објаснио да су ове традиоционалне игре, пjесме и ношња
са простора Славоније нешто
што они желе да сачувају и
пренесу на млађе генерације, и докле год и гдjе год могу да их промовишу.
Он је нагласио да је Културна заједница Крајине на
располагању свим Српским

»» Предсједник Удружења Славонаца Зорислав Шимић
и Крајишким удружењима,
који раде на очувању културног идентитета Срба и
Крајине и посебно је захвалио Српском колу које се
максимално труди да промовише активности које за
циљ имају очување културног идентитета Срба.
У музичком дијелу програма наступио је окрестар
„Звуци завичаја“, изворна
група Завичајног удружења Славонаца који у саставу
имају мушку и женску пjе-

КУКИЋ: СРАМОТА ЈЕ ЗАБОРАВИТИ СВОЈЕ
ОСНОВАНО ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ СЛАВОНАЦА, ПОТОМАКА И ПРИЈАТЕЉА СЛАВОНАЦА

Зорица Радовановић: Чуваћемо
историјску баштину Славоније

З

авичајно Удружење Славонаца, потомака
и пријатеља Славонаца одржало је oснивачку Скупштину 25. марта 2017.године у
18 часова, у Земуну. Удружење је основано
као непрофитно и добровољно, с циљем да
настави традицију бившег Удружења Славонаца, потомака и пријатеља Славонаца које је постојало од 1970. године до рата 90их година, а његовало је и чувало од заборава културне, историјске и друге вриједности Славоније.
Скупштина, којом је председавао Саво Обрадовић, усвојила је статут, изабрала управни и надзорни одбор удружења. Управни одбор је за предсједницу једногласно изабрао
Зорицу Радовановић, дипломираног машин-

ЧЛАНОВИ ОДБОРА
У управни одбор изабрани су Алекса Зарев,
који је генерални секретар Удружења
ратних добровољаца 1912-1918, Анка
Јаковљевић, Миодраг Милошевић, др
Предраг Делибашић, Милан Кљајић и
Зорица Радовановић, као предсjедница. У
Надзорни одбор изабрани су Тања Протић,
Љуба Трглавчник и Петар Кљајић.

ског инжењера. Она је за Српско коло рекла
да ће, за разлику од других, ово Удружење
Славонаца акценат ставити на његовање и
очување историјске традиције.
„Посебно ћемо његовати писану ријеч јер
историја Славоније не сме да се заборави“,
истакла је предсjедница и додала да сања о
томе да се окупљања врате у хотел Југославију гдје су се прије педесет година одржавале
Славонске вечери уз пjесму, игру и ношњу.
Такав програм планирамо за март наредне године – истакла је Радовановићева.
Удружење планира да ради на промоцији
књиге о Слобоштини. Ријеч је о мјесту које
се налази покрај Славонске Пожеге, а које је
остало у памћењу због стравичних злочина
за вријеме НДХ jер су, између осталих, у бунаре бацани живи људи.
На Оснивачкој Скупштини посебно је
истакнута захвалност на подршци професору Славку Симеуновићу, Петру Бајићу и
народном посланику Миодрагу Линти, замjенику предсjедника Одбора за дијаспору
и Србе у региону у Скупштини Србије . Након формалног дјела дружење је настављено у веселој атмосфери, наравно уз славонВЕСНА ВУКОВИЋ
ски бећарац.

Присутне је поздравио и Жељко Кукић, предсjедник
Културне заједнице Крајине, који је похвалио труд и рад
овог, иако младог Удружења, и позвао га да узме учешће ове
године на традиционалном Крушедолском сабору. Истичући
да се на овом скупу осjећа као код куће, јер је и сам рођени
Славонац, подсjетио је на стару народну изреку „Није
срамота знати туђе, али је срамота заборавити своје.“

»» РИЈЕДАК ЈУБИЛЕЈ: Мајсторовићи обиљежили 59 година брака

вачку групу, а звијезда вечери био је најмлађи члан
Удружења Милан Џодан, који је на својој хармоници одсвирао Моравац.
Овом приликом организатори програма уручили су и
скроман поклон за ветерански пар Ану и Славка Мајсторовића поводом обиљежавања 59 година брака!
Једна од најгласнијих Славонки у пjесми, а како каже,
и једна од најстаријих чланица удружења по стажу, Жељка Алексић, са задовољством
нам се похвалила ношњом
старом око 70 година. Истиче да је ношњу наслиједила
од бабе која је у мираз донијела и објашњава за Српско
коло да је ношња обиљежје
жена Славонки с којом се оне
поносе и преносе је с кољена
на кољено. ВЕСНА ВУКОВИЋ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА У САРАДЊИ СА КУЛТУРНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ КРАЈИНЕ ОРГАНИЗОВАЛА КУЛТУРНУ МАНИФЕСТАЦИЈУ

ФОТОГРАФИЈЕ: М. ШАПИЋ

Пjесма и игра Крајине освојила Палилулу

П

ред пуном салом Центра за
културу Влада Дивљан одржана је манифестација Крајина на Палилули, коју је по први
пут организовала Градска општина Палилула у сарадњи са Културном заједницом Крајине. Специјална гошћа манифестације била
је Ивана Жигон. Публика је поред
пјесме и игре из Крајине могла да
види и нека београдска културно-умјетничка удружења, а приређени су коктел и специјална изложба
посвећена Крајишницима.
У име организатора, на почетку манифестације, присутнима се
обратио Ђорђе Алексић, шеф кабинета предсједника општине Палилула, који је захвалио многобројним гостима на доласку и изразио
жељу да ова манифестација постане традиционална.
– У нашој општини има много
људи из Крајине и много прекодринских Срба. Идеја није била са-

мо да окупимо ту популацију, него
све људе који имају везе са Крајином. Овом приликом захваљујем
се људима из Румуније који су се
одазвали нашем позиву – изјавио
је Алексић.
Организатор манифестације је
Културна заједница Крајине, која
постоји већ шест година, подсјетио је др Владо Батножић.
– Културна заједница Крајине је
направљена са циљем да његује традицију и културу људи који су поријеклом из Далмације, Кордуна,
Славоније, западног Срема, источне и западне Босне, једном ријечју
преко Дрине и преко Дунава. Народ који не његује своју традицију
и обичаје, осуђен је на брз нестанак. Ми смо основани у том циљу.
Наша Палилула је велика општина
са великим бројем Крајишника са
двије генерације. Одајем им велико поштовање и част што се брину
о свему томе.

»» Ивана Жигон

ПРОТЈЕРАНИ ИЗ СЈЕВЕРНЕ ДАЛМАЦИЈЕ ОДЛУЧНИ У НАМЈЕРИ ДА САЧУВАЈУ ЗАВИЧАЈ

Обновимо нашу варош – Бјелину

Манифестацију је отпочео октет удружења Дан арт извођењем
химне Боже правде. Након тога је
наступила женска пјевачка група
Извор са песмом Ој, Крајино, која
је, како је навела специјална гошћа
манифестације Ивана Жигон, својеврсна химна овог народа.
– Велика је част говорити послије једне овакве тужне химне која крије у себи огромно богатство
нашег народа. Ријетко који народ
се може подичити тако великим богатством. Веома сам поносна што
живим у таквом народу и увјерена
сам да богатство које је поникло на
тој прекрасној територији неће моћи да се не врати на то мјесто. Крајина је сада наша рана, али сам сигурна да та земља неће моћи да преживи без тог богатства које је битно
за цијелу планету. У данашњем времену када се сви труде да забораве, мислим да је најважније борити
се за очување традиције – изјавила

МЛАДИ ИЗ УДРУЖЕЊА ХЕРЦЕГОВАЦА У НОВОМ САДУ НАСТАВЉАЈУ ДА ОБАРАЈУ РЕКОРДЕ

Херцеговци даровали 55 доза крви
петак, посљедњег дана на Мркаић, која је у просто- и граду Новом Саду и читаУ
мјесеца марта, млади из рије Удружења стигла и при- вој Србији. Покажимо дјелиУдружења Срба Херцегова- је почетка саме акције жељ- ма да смо људи који мисле и
ца и пријатеља у Србији су
у просторијама Удружења у
Новом Саду организовали
акцију добровољног давања
крви. Ова акција, у којој је
за четири сата прикупљено
55 доза крви, реализована
је у сарадњи са Заводом за
трансфузију крви Војводине и Институтом за трансфузиологију и хемобиологију Војноимедицинске академије (ВМА) из Београда, истиче Бојан Миленић, један
о координатора ове акције.
Акцију је отворила Хајда-

Б

јелина, село у Буковици, у општини Бенковац, сјеверна Далмација, као и друга насеља у бившој Републици Српској Крајини,
живјело је све до хрватске војно-полицијске
акције Олуја августа 1995. Данас, послије 22
године, група од двадесетак Бјелинаца, највише презименом Новаковић, покренула је
акцију Обновимо нашу варош.
Док је ту било живота, село се дијелило
на центар и засеоке, које овдје зову вароши,
а то су Грачак и Калањева Драга и одвојене
дијелове: Доње Мркеле, Доње Шуше из Косе и Медићев стан у Разбојинама.
Ратне 1991. године било је 652 становника, и то 582 Срба и 70 Хрвата, а десет година касније само 49 становника – 10 Срба
и 39 Хрвата.
Бјелина је била примјер у друштвеном жи-

воту, имала је велику библиотеку са више хиљада књига, успјешно спортско друштво… У
Олуји су протјерани готово сви Срби.
Момци који су своје дјетињство провели
у Бјелини кажу да је најтеже било одлучити
одакле почети, некадашње мало растиње претворено је у праву шикару. Стабла и грање
никли су из сувозида, чак и оштећених камених кућа, које су најчешће без крова, врата и
прозора. Сеоским путевима, али и државним
путем Бенковац–Книн, већ више од двије деценије пролази тек покоји човјек. Учесници
акције су одлучни да је наставе током љета,
када села у овом крају оживе.
Тада је школски одмор у Србији и вријеме годишњих одмора оних који су овдје рођени и чија је одлука: враћамо живот нашим
варошима. 
С. НОВАКОВИЋ

је Ивана Жигон на отварању манифестације. Она је присутнима рецитовала стихове Душана Костића
о сеобама и превареним друмовима, о Чарнојевићима, тузи и рани.
– Он говори и о повратку. Бивали смо изгнани и увијек смо се вратили. Наша крошња је богатија од
свог коријена и увијек ће се вратити на мјесто са ког је потекла – закључила је Ивана Жигон.
Присутни су имали прилике да
виде Игре из Буковице КУД-а Батајница, Игре из Славоније КУД-а Десанка Максимовић из Хртковаца,
српске игре у извођењу КУД Никола Тесла и АКУД Младост – специјалне госте из Темишвара, Игре са
Романије КУД Св. Ђорђе из Шековића, Игре са Поткозарја у извођењу
КУД-а Свети Сава из Нове Пазове.
КУД Славонија из Београда извело
је Славонски бећарац и логовац, а етно група Удружења Дан арт сплет
пјесама.
ЗЕМУН ИНФО

но ишчекујући да дарује крв.
Душану Сајфудинову ово
је био 61 пут да даје крв. Посебно треба истаћи гест Милана Вуковића, који је са Миланом Вујовићем дошао на
акцију из Билеће, прешавши скоро 500 км дуг пут, како би дали крв и подржали
акцију. Акцију су обиљежили и браћа Секулић и Стегић, као и сестре Невена и
Сања Петровић.
– Овом акцијом задали
смо домаћи задатак, не само свим Удружењима, него

на друге, а не само на себе –
поручује координатор акције Марко Никчевић.
Акцију су својим доласком увеличали оснивач
Удружења Петар Пејо Бајчетић, као и Данило Чабрило,
потпредсједник Удружења.
Наредна акција давања
крви планирана је да се одржи у Херцеговини. На приједлог Бојана Миленића то би
требала да буде „недјеља давања крви”, која би била реализована крајем јула или у
првој седмици августа.  Т. Ћ.
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ОДРЖАНО 6. ЗАВИЧАЈНО ВЕЧЕ ПЕТРОВЧАНА У БЕОГРАДУ

ВЕСЕЛО ДО ЗОРЕ: Никола Роквић
пјевао за своје Петровчане

У

С

ело Жегар, смјештено под
планином Велебит, представља један од најљепших
предјела сјеверне Далмације. Ово буковичко село, украшено ријеком Зрмањом, прије рата имало је преко 2.000
становника.
Данас, 22 године након погрома над српским живљем у
Далмацији, и другим дијеловима Крајине, село броји око
200 сталних житеља, махом
старије животне доби. Иако је
у непосредној близини Жегара смјештен манастир Крупа,
једна од најстаријих српских
светиња, подаци говоре да Жегарани своју цркву имају пуних 400 година.
Жегарани расути по Србији
и свијету своје село нису заборавили. У послијератном периоду, велики број кућа је обновљен, а село оживи током
љетњег периода, када многи
људи посјете своје село. Протеклих 5 година у селу се одвијају и жегарски Сусрети, који из године у годину окупљају
све већи број људи Буковице
и Равних Котара.
Протелих година, у Жегару
се појавила идеја млађих људи
за оснивање организације која би за циљ имала окупљање
и организовање Жегарана око
иницијатива које за циљ имају
да се нашем селу врати стари

ЦРКВА ОСВЕШТАНА 1816. ГОДИНЕ

Тако се појављује податак да је жегарска Црква Светог Ђорђа
освештана 1618. године, на чијим темељима је касније
сазидан данашњи храм из 1897. године. Након рата, црква
иако није била паљена, налазила се у јако лошем стању.
Великом пожртвованошћу жегарског пароха, и прилозима
парохијана, црква је уређена и данас се у њој одвија редовно
богослужење. Прије рата, Жегар је имао и своју основну
школу која је носила име српског просвјетитеља Доситеја
Обрадовића, који је ове крајеве Далмације обилазио крајем
18. вијека. Школа је имала више мањих подружница,
смјештених по жегарским засеоцима, и бројала више од
800 ученика. Школа фунционише и данас, што представља
праву реткост за ове крајеве. Тренутно броји 9 ученика нижих
разреда. Функционише по наставном програму намијењеном
припадницима националних мањина, тако да, поред
православне вјеронауке, ученици похађају српски језик, и уче
ћирилично писмо.

сјај. Ова идеја прошле године
спроведена је у дјело. Основано је удружење Жегар у срцу.
Са радом се кренуло одмах, а за прву, симболичну,
акцију изабрано је учешће у
формирању школске Библиотеке Јанковић Стојан, које је било у току, а под окриљем италијанске организације LOVE. Прикупљена су
средства од којих су купљени комплети књига и лектира за основну школу од београдског Завода за уџбенике.
Паралелно са овим активностима, удружење је
током протеклих Божићних

КУТАК ЗА ДЈЕЦУ
Након овога, удружење је покренуло акцију формирања дјечје
играонице за малишане из нашег и сусједних села која су
ускраћена таквих садржаја у свом одрастању. Са парохијом
СПЦ договорено је да се игароница смјести у простор
некадашњег парохијског дома. Акцији су се својим радом
прикључили и пружили подршку Српско народно вијеће Града
Обровца и Мјесни одбор Жегар. Уређено је двориште куће, које
је претворено у игралиште са справама намијењеним дјеци
различитог узраста. На самом објекату урађена је фасада, како
би током хладнијих мјесеци простор могао да се користи као
окупљалиште дјеце овог краја. Предстоји завршетак радова
на унутрашњости, као и њено опремање инвентаром. Учешће
у овој акцији свесрдно је узела и хуманитарна организација
Срби за Србе, која је значајним финансијским прилозима
помогла да се наша идеја спроведе у дјело.

празника орагизовало помоћ
старим и социјално угроженим Жегаранима. Пакети су
додијељени за 24 особе, при
чему је изузетна пажња посвећена да помоћ оде на право мјесто. Садржај пакета састојао се од основних животних намирница. Поред чињенице да је ова помоћ за многе веома значајна, Жегаране
је више обрадовала чињеница да смо их обишли на сам
Божић, честитали им, и пожељели да се срећемо и наредних година.
Уз помоћ Мјесног одбора
Жегар, Град Обровац уступио
је на привремно коришћење
простор у Жегару, који треба
да послужи као мјесто окупљања млађих Жегарана. Добровољном акцијом простор
је очишћен и уређен, а надамо се да ће у наредном периоду бити и адекватно опремљен. Поред тога, планирамо и покретање једне шире
акције, која би као резултат
требало да има формирање
жегарског музеја и галерије,
у којем би, поред народних
ношњи и обичаја Буковчана,
био представљен и дугогодишњи истраживачки рад нашег земљака и комшије који је веома подробно обрадио
историју Жегара и жегарских
фамилија.
Као једна од примарних
ствари везаних за наше дјеловање је транспарентност.
Подаци о донацијама и рачуни утрошка редовно се објављују на нашој ФБ страници
Жегар у срцу. Овим текстом
жељели бисмо да апелујемо
на наше земљаке из других
крајева разорених ратом да
уз мало активности и воље
могу много да ураде по питању свог завичаја, који им
је несумњиво свима у срцу.

МИЛОШ УШЉЕБРКА

вљено поријекло становништва Увца, парохије Крњауша и Бјелајско Поље Вралско.
Мира Јеличић поклонила је три књиге о селу Смољана, а које је написао њен
отац Остоја.

КОМПЈУТЕРИ ЗА ДЈЕЦУ

»» ПЈЕВАЛО СЕ ДО ЗОРЕ:

Бранка Ћурчић и Никола Роквић

Удружење Петровчана у
програму је посветило велику пажњу књижевним ствараоцима. Представљена је
Драгана Мрђа, која је добила награду на конкурсу који
је расписало Представнишво
Републике Српске у Београду за причу Плетиља. Главна јунакиња њене приче, која
носи универзалну поруку тешких ратних и поратних времена, је прогнана жена која своју породицу издржава
продајући плетене предмете.

У склопу програма представљен је и репринт књиге
чувеног свештеника и етнографа Петра Рађеновића. У
књизи су описана села парохије: Крњеуше у Босни (код
Петровца) и Бјелајско поље и Бравско (антропофеографска испитивања). Аутор
је био један од најбољих сарадника Јована Цвијића. Свештеник, који је мученички
страдао од стране Нијемаца у Шапцу 24. септембра
1941. својим истраживачким
радом трајно је задужио Петровчане. У књизи је предста-

»» Начелник Бос. Петровца Златко Хујић

»» ДОМАЋИН ВЕЧЕРИ: Боро Бањац

У ЗНАКУ КЊИГA

У разговору за Српско коло предсједник Боро Бањац
рекао je да је Удружењe Петровчана у Београду било веома активно у претходном
периоду.
– Ученицима из нашег завичаја поклонили смо компјутере – рекао је Бањац и
навео да је ријеч о школама
у Петровцу, Дринићу, Бравском, Смољанима, Бјелају.
Врточама и Крњеуши.
– Били смо домаћини дјеци
из нашег завичаја која су провела неколико дана у Београду као гости рвачког кампа –
рекао је Бањац и додао да сва
завичајна удружења планирају да одрже заједнички састанак са владиком Атанасијем, у
жељи да се на што бољи и конкретнији начин помогне сународницима у завичају.
Програм је надахнуто водила новинарка Тања Рађеновић, а као и претходних
година одржана је и веома
богата томбола.
Музички дио програма
био је повјерен оркестру
Велимира Веље Живковића.
Петровчани и њихови пријатељи су већ навикнути да ове
скупове никад не пропушта
Маринко Роквић и чланови
његове породице. Овога пута микрофона се дохватио
Никола Роквић, а гости су у
опуштеној атмосфери уживали до ситних сати.  Т. Ћ.

УДРУЖЕЊА БОРАЦА, ПОТОМАКА И ПОШТОВАЛАЦА НОР-А

Скупштина бораца први пут без кворума
ФОТОГРАФИЈЕ: М. ШАПИЋ

Жегар у срцу – село није заборављено

ресторану Гранд Ада пред
више од 500 учесника одржано је 6. Завичајно вече Петровчана у српској престоници. Скуп је, у име домаћина,
поздравио предсједник Удружења Петровчана у Београду
Боро Бањац. Свештеник Храма Светих Петра и Павла у Петровцу Бојан Митрић пренио
је благослов епископа Атанасија. Петровчане су поздравили начелник општине Босански Петровац Златко Хујић
и начелник општине Дринић
Милан Грбић.

»» Предсједник Удружења Андрија Рашета

П

редсједник УО Удружења
бораца, потомака и поштовалаца НОР-а, 6. Личке
пролетерске дивизије Никола Тесла и 35. Личке ударне
дивизије, генерал у пензији Андрија Рашета, заказао
је изборну Сједницу Скупштине у Свечаној сали Дома РВИ Србије, за коју су,
поред свих чланова, упућени позиви представницима
институција, организацијама локалних самоуправа у
Србији, Града Београда, као
и представницима СУБНОР-а и сарадничких удружења,
Секцији ратних јединица, завичајним удружењима и клубовима и многим другим, па
је самој Сједници присуствовало 145 људи.
Међутим, због недостатка

»» Уводничари у теме: Марија Обрадовић и Вељко Жигић
кворума радни дио Сједнице
није одржан. Наиме, од укупно 269 чланова било је присутно 95, што није било довољно за пуноправно одлучивање. Ово је први пут у историји Удружења да се било која радна сједница није одржала и то због недостатка кворума. Управо због тога доводи се
у сумњу одржавање наредне
сједнице Скупштине, која ће
бити заказана у првој половини маја 2017. године.
Након уводног поздрава,
интонирања химне Боже правде и одавања поште свим погинулим борцима НОР-а и
борцима ратова 1990/99. године, али и преминулим члановима удружења, заступник
и предсједник удружења Андрија Рашета, генерал у пензи-

ји, предложио је чланове радних тијела Сједнице Скупштине Удружења. У свечаном дијелу Сједнице Андрија Рашета
уручио је чланске књижице за
13 нових чланова.
У име чланова удружења,
Марија Обрадовић је у знак
захвалности за рад у претходним годинама уручила
предсједнику Андрији Рашети слику са мотивима Лике,
рад Љубице Вучинић. Скупу
су се обратили гости: предсједник Општинске организације антифашиста Плужине Милован Туфегџић, предсједник општине Плужине
Мијушко Бајагић. Дружење
је потом настављено у ресторану Дома РВИ Србије, уз завичајне пјесме.
ВЕЉКО ЖИГИЋ
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ОТКРИВЕНА СПОМЕН-ПЛОЧА БАНИЈСКОМ ПЈЕСНИКУ КОЈИ ЈЕ УСТАНОВИО ЗЕНИТИЗАМ

ПРЕДСТАВЉЕНА АНТОЛОГИЈА ИЗБЈЕГЛИЧКОГ ПЈЕСНИШТВА ПРОГНАНИ ОРФЕЈИ

Почаст великом Љубу Мицићу Пјесме оних који су остали
без дома, крова и завичаја
В
У

гар поријеклом је био из Мајског Тртника, а мајка Марија, рођена Стојић, поријеклом
из Мајских Пољана. Основну школу Мицић је похађао у
Глини и ту је први пут доживио биоскоп, циркус, путујуће позориште и први воз који је прошао кроз Банију. Све
то снажно је обиљежило његово стваралаштво – истакла
је Радуловић.
– Мицић је дио живота
проживио овдје у Улици проте Матеје. Град Београд показује суграђанима и онима који долазе да се поноси својим
великанима и не заборавља их
– напоменула је Радуловић.
Предсједник СО Врачар
Милан Недељковић је нагласио да је Мицић био авангарда у правом смислу ријечи.
– Још један знаменити
Врачарац добија спомен-плочу и на то морамо да будемо
поносни. Његов живот, као и
живот свих који су били испред свог времена, протекао
је у неразумијевању околине и изгнанству. Ипак, Ми-

цић је био истрајан и његова
умјетност је схваћена, додуше
тек много касније. Мицић је
био авангарда, у правом смислу ријечи и набрајање шта је
све био, далеко би нас одвело.
Живио је у Београду, Загребу, Паризу, па опет Београду,
гдје је била његова база. Он је
био права умјетничка вриједност, био је истрајан и сагорео
је на том путу – рекао је Недељковић.
Откривању спомен-плоче
присуствовали су и в. д. секретара за културу Града Београда Ивона Јефтић и одборник
у СО Врачар Угљеша Мрдић.
Ивона Јефтић је подсјетила да је Мицић био пјесник,
прозни писац и критичар чија су дјела превођена на неколико европских језика. Једно вријеме живио је у Паризу и тамо објавио неколико
романа писаних на француском језику.
Она је захвалила градоначелнику Београда Синиши
Малом и фирми Беоком.
ДРАГАН БАШОВИЋ

ИНИЦИЈАТИВА УДРУЖЕЊЕ СРБА ИЗ ОПШТИНА БОСАНСКЕ КРАЈИНЕ У БЕОГРАДУ

Крајишници подижу споменик
српском војводи Голубу Бабићу
У

дружење Срба из општина Босанске Крајине у
Београду покренуло је иницијативу за обнављање и подизање споменика и спомен-обиљежја заслужним личностима и значајним догађајима из устанака у Босанској
Крајини, а посебно српског
устанка 1875–1878. под вођством Голуба Бабића.
Према ријечима Уроша
Вукобрата, иницијативни одбор је формиран од чланова
главних одбора удружења Срба Крајишника у Србији, односно 15 завичајних удружења мјеста од Крупе до Бугојна.
Вукобрат је предложио да
се сви заинтересовани укључе у финансирање ових пројеката путем захвалница у износу од 1.000 динара. Гипсани отисак је већ узет са попрсја Голуба Бабића који је
уникат, уз благослов владике Фотија, тако што је Никола Церовац ангажовао ликовног умјетника Живорада
Раденковића. Одливање и по-

стављање ће коштати 4.000
евра. Очекује се и одговор
на писмо које је послато Влади Србије.
На састанку одржаном
почетком марта ове године
Рајко Ковић је истакао да се
не сјећа да је нека друга идеја
учинила да Срби Крајишници покажу једнодушност. Он
је додао да је разговарано са
амбасадором БиХ у Београду
и да „нема приговора”.
– Идеја није да се само Голубу Бабићу (рођен у Трубару

близу Тишковца) дигне споменик, већ да свака од општина обиљежи неким материјалним доказом који свједочи
о том догађају. Замишљено је
да земљаци из Србије финансирају попрсје, а да град Дрвар
обезбиједи постамент, урбанистичку дозволу и све остале правне ствари. У Дрвару је
већ одлучено да се прогласи
трг и постави попрсје Голуба Бабића, а наглашено је да
се неће мијешати власти кантона и Федерације БиХ јер је
ријеч о ствари из надлежности локалне самоуправе. Већ
је донесена одлука о измјени
урбанистичког плана Дрвара
– рекао је Ковић.
Драган Дивјак је саопштио
да је након састанка у београдској Патријаршији СПЦ послато писмо у општину Грахово да се донесе одлука о спомен-обиљежју буни у Црним
Потоцима и легендарној Мис
Ирби, која је тамо обилазила
и помагала избјеглице.
ДРАГАН БАШОВИЋ

обновљеној Римској дворани Библиотеке Града
Београда одржано је 3. марта
представљање антологије српске избjегличке поезије Прогнани Орфеји Ненада Грујичића објављене 2015. године.
Учествовали су српски пjесници поријеклом из Хрватске,
БиХ и са Космета: Милош Кордић, Сава Крнета, Душан Ђаковић, Никола Корица, Милан
Пађен, Мићо Цвијетић, Радомир Димић и Радомир Стојановић. О књигама су говорили
Бојан Босиљчић, Марија Слобода и Тијана Митровић.

ЈЕДИНСТВЕНА КЊИГА

– Каква је ово књига и због
чега је јединствена? Управо у издању Бранковог кола, у вријеме
када је кроз Србију кренуо огроман избјеглички талас с другог
краја планете, пред нама се појавила књига која је „туга и опомена” нашег доба, књига изникла из новог циклуса историјске
драме нашег поднебља, књига
у којој су заступљени пјесници који су на сопственој кожи

осјетили ватру рата, избјеглиштва и прогона крајем 20. вијека из Хрватске, Босне и Херцеговине и Косова и Метохије,
рекао је Грујичић на промоцији
ове антологије у Римској дворани Библиотеке града Београда.
Ниску од 116 пјесничких пера –
а српски пјесници су без сумње
најбројнији у балканској избјегличкој драми с краја прошлога вијека – отвара Ластавичије
крило Владете Вуковића, најстаријег прогнаног Орфеја:
– Доме мој угасли, увела вињаго /... Птицо што ми носиш
/ у кљуну цвет крвав? Одакле
си? Ко си? Госте мога дома?
Одакле ми звони / глас из напуштеног гнезда?
Како је ово књига превасходно о избјегличком искуству, у пјесмама су уткани
бројни топоними. Сава Крнета опјева виду са ријека Уне,
Дрине, Цетине и Бутишнице.
На бројним мјестима у књизи
спомињу се Динара, Шатор,
Велебит, Борашница, Чврсница, Бјелашница, Романија...
Према ријечима Бојана

АУТОРИ ИСКУСИЛИ НАПУШТАЊЕ ДОМА
Антологију је саставио пјесник Ненад Грујичић, а у њој се
нашло 116 пјесника из Хрватске, БиХ, као и са Косова и
Метохије. У антологију су уврштени само они пјесници који
су у личном искуству осјетили ватру најновијег рата у драми
присилног напуштања кућног прага. Већина пјесника своје
ново станиште пронашла је у Србији, али и у Европи, Канади,
Аустралији, као и у другим дијеловима свијета.
Међу њима налазе се Душко Трифуновић, Дара Секулић,
Владета Вуковић, Милош Кордић, Стеван Тонтић, Радослав
Златановић, Анђелко Анушић, Дејан Гутаљ, Бранко Чучак,
Милена Северовић, Радомир Стојановић, Небојша Деветак,
Слободан Костић, Горан Симић, Радосав Стојановић,
Ђорђо Сладоје, Емсура Хамзић, Здравко Крстановић и Боро
Капетановић, Татјана Лукић, Мошо Одаловић, Бранко Брђанин
Бајовић, Светислав Влаховић, Ђорђе Врањеш, Душан
Ђаковић, Ранко Чолаковић, Милка Божић, Ђорђе Нешић,
Душан Праћа, Горан Сарић, Сава Крнета, Мирко Жарић,
Драгослав Дедовић, Жељко Пржуљ, Милоје Дончић, Мићо
Цвијетић, Ружица Комар, Горан Врачар, Милан Пађен, Голуб
Јашовић и Мићо Јелић Грновић.,Иванчица Ђерић, Жељко
Грујић, Живојин Ракочевић, Радомир Д. Митрић, Милица
Јефтимијевић Лилић, Радомир Димић, Бранислав Зубовић,
Тања Ступар Трифуновић, Маја Солар, Марко Ковачевић,
Дајана Петровић, Милан Ракуљ, Никола Париповић и други.

Босиљчића, новинара и књижевног критичара, бол у књизи проговара својим језиком
„што је више од поезије. Ако
ичега вишег од поезије има”.
– Сви ти топоними који се
као лелек, понављају сваки час
у књизи, то незаборавно Сарајево, слике кућа које горе поред
пута, слике киша које натапају
суру земљу, слике покршених
гробљанских ограда у високој
трави, слике „пруга којима не
знамо час”, али које ће „засигурно одлетјети у зрак”, слике
мајки које стоје на довратцима
кућа врховни су критеријум и
естетички закон ове књиге – истакао је Босиљчић, након што је
неколико пјесника, који су се затекли или живе у Београду, изговорило своје стихове.
– Читање ове књиге није
био свакидашњи посао. Није
био посао уопште. Овако мајсторски сакупљене, ове пјесме су монолит једне велике
патње у безваздушном простору света који жури.

КУЛТУРА (НЕ)ЗАБОРАВА

Значај антологије Прогнани
Орфеји није, дакле, само у поетској равни; једног ће дана наиме, неки истраживач прошлости, коме ће „наши боли бити
ситни мрави”, можда покушати да схвати, шта се догодило са
људима овдје, како су доживјели губитак свог свијета, како су
их срца болела, гдје су им, послије свега, пошле душе, ако је
душе имало остало послије разарања. Тада ће се тај истраживач латити поезије. Јер такве
ствари почивају само ту.
На промоцији антологије
пјесника избјеглица могло се
чути и ово: зашто српски народ од свих култура најбоље
гаји културу заборава?
– Свака пјесма носи неки
свој биљег – каже Грујичић и
закључује – Свака част глумцима, али ја дајем предност
пјесницима и њиховој интерпретацији, ма каква она била.
ДРАГАН БАШОВИЋ

ФОТО: БРАНКОВО КОЛО / БАНИЈА ОНЛАЈН

елики српски пјесник, Банијац поријеклом, Љубомир Мицић (1895–1971) добио је на београдској адреси,
на којој је некада живио, спомен-плочу, којом се српска
престоница одужила овом
умјетнику авангарде.
У петак 10. марта плоча
је откривена у улици Проте
Матеје 18, у присуству више
функционера општине Врачар и Града Београда, а част
да прва говори о Мицићу заслужено је припала историчару умјетности Ирини Суботић, која је познавала Мицића и издала монографију
о зенитизму, правцу који је
установио Мицић. Суботић
је рекла да је Мицић двадесетих година прошлог вијека покренуо часопис Зенит и
основао авангардни покрет –
зенитизам. Она је нагласила
да је Мицић, чија је 120-годишњица рођења обиљежена у децембру, посљедње деценије живота проживио у
Београду.
Говорећи о значају Мицићеве умјетничке појаве, замјеница предсједника Скупштине града Београда Андреа Радуловић истакла je да
„без оваквих људи наш град
не би био овакав какав јесте”.
Она је додала да је спомен-плоча Мицићу дио акције
општине Врачар и Друштва
за уљепшавање Врачара, организације са дугом и лијепом традицијом.
– Мицићи потичу из Баније. Отац Петар, краљевски лу-

БЕСПЛАТНО РЕЗЕРВИШИТЕ

СРПСКО КОЛО
Уколико желите редовно да добијате свој примјерак
Српског кола на кућну адресу довољно је да позовете
број дописништва у Новом Саду 021/ 66 13 600
Радно вријеме: Понедјељак, сриједа и петак од 9 до 16,
а уторак и четвртак од 12 до 19 часова.
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НИКОЛА ПЛЕЋАШ, ЛЕГЕНДА КОШАРКЕ, ДЕЦЕНИЈАМА ЈЕ ИЗОПШТЕН ИЗ СПОРТСКИХ ФОРУМА, А НАВИЈАЧИ ГА ПРОЗВАЛИ ПО СВЕТИТЕЉУ
ПИШЕ: ПЕТАР КАРАНОВИЋ

Н

икола Плећаш је велико име југословенске и
српске кошарке. Овај
стамени Личанин један је од
ријетких Срба који је остао
да живи у Загребу. Прошао је
„сито и решето”, што би рекао наш народ, током деведесетих година прошлог вијека,
посебно 1991. и 1995. године, када није било безбједно
бити Србин у Загребу.
Ипак, „Свети Никола”, како су га звали због кошаркашког умијећа и знања све је
издржао, те и данас више него скромно с породицом живи у главном граду Хрватске.
Никола Плећаш је легенда Цибоне, мада се тај клуб у његово
вријеме звао Локомотива. Иако је имао могућност да каријеру гради и у Србији, он је, као
и већина Срба изабрао Загреб.
Била је то друга држава, размишљало се другачије – југословенски, било је битно само
братство и јединство. Срби на
нацију нису гледали.

РЕКОРДИ
Николу Плећаша звали су
„Свети Никола”, пошто је
за десет сезона, колико
је био члан Локомотиве,
поставио рекорд који ће
тешко бити достигнут. У
204 утакмице постигао
је 5.404 поена. За
репрезентацију бивше
Југославије одиграо је 215
утакмица те постигао 1.354
поена. Успјеси његове
генерације што у клубу,
што у репрезентацији,
остали су недостижни
многим његовим
насљедницима.

НИЈЕ ЗАБОРАВИО БРУВНО

Пука је срећа што је деведесeтих успио да сачува главу,
себи, супрузи и двојици синова. Тешке тренутке проживио
је послије Олује 1995. године,
када није знао шта му је са породицом која је живјела у Републици Српској Крајини. Данима није знао да ли су му рођаци живи, мртви или протјерани у Србију. Није имао мира, па је само неколико дана
по завршетку Олује отишао у
своје село Брувно у Лици да
тражи родбину. Свашта је тада видио у свом родном селу, о
чему и не жели да прича, само
напомене, онако успут, да се
не заборави. Тешко му је било
послије тога да путује у родни
крај, јер је све мање људи и повратника на вјековна огњишта.
– Много је необновљених
кућа, празних села која постају све празнија. Штета је
то, предјели су прелијепи и
људи су ту знали да живе –
присјетио се Плећаш.
И поред свега успио је да
обнови породичну кућу на
селу, која је била срушена током Олује, али ријетко тамо
одлази. Што због недостатка
новца, што због чињенице да
је Срба у Брувну сваке године све мање и мање.
Због једног интервјуа
Франкфуртским вестима из
2012. године, Никола Плећаш, имао је низ неугодности у Хрватској, па је морао
да се правда загребачким новинарима да су његове ријечи
изврнуте или погрешно интерпретиране. Хрвате је забољело што је Никола у једном тренутку рекао да Срби
јако тешко живе у Хрватској.
Због разних притисака морао
је све да демантује, тако да је
послије тога веома резервисан према новинарима, како
из Србије, тако и из Хрватске.
Зато живи више него повучено, далеко од очију јавности. Није укључен ни у кошаркашке форуме у Хрватској, више од 25 година, што
му је прилично тешко пало,
јер вјерује да би својим зна-

СВЕТИ
НИКОЛА
ИЗ ЛИКЕ

њем и искуством могао бити
од помоћи.
Одређени појединци у Кошаркашком савезу Хрватске
свјесно су га изопштавали из
рада највеће кошаркашке организације. Чини се да је заборављен од кошаркашке заједнице у Хрватској само зато што је Србин, али Никола
Плећаш не жели да прича о
томе, како себи не би навукао још биједе на врат.

НЕДОСТИЖНИ УСПЈЕСИ

»» Данас скромно с породицом живи у главном
граду Хрватске. Никола Плећаш је легенда
Цибоне, мада се тај клуб у његово вријеме
звао Локомотива. Имао је могућност да
каријеру гради у Србији, али је размишљаo
као и већина Срба... Jугословенски
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ХРВАТЕ ЗАБОЉЕЛА ИСТИНА
А које су то ријечи из спорног интервјуа забољеле Хрвате, успијели смо
да пронађемо. Никола Плећаш је те 2012. године у листу Франкфуртске
вести рекао:
–Живим у граду гдје немам никаква права. Нажалост, нисам једини
коме се Загреб на такав начин одужио, јер би на ову тему могли да
причају и Раде Шербеџија, Мира Фурлан, Перо Квргић и многи други.
Видите, од почетка деведесетих у овој држави ништа није ваљало
што није било хрватско. На сцену је тада ступио један ксенофобичан
покрет, који је и данас присутан, а његове жртве су поред нас
„другачијих”били и часни Хрвати.
Послије тога Никола је морао да се правда:
– Нисам то рекао. Нажалост, тај интервју није био на ауторизацији код
мене и пуштен је на такав начин. Оно што сам конкретно рекао је да
сам протјеран из свих кошаркашких кругова, а све сам дао Загребу
што се кошарке тиче.

Његов заштитни знак били су велики бркови, по чему га је препознавала цијела
бивша Југославија, али више
не преферира тај имиџ. Каже, скратио је бркове због година, а и мода се изгледа промијенила.
Никола Плећаш рођен
је 10. јануара 1948. године
у личком селу Брувно. У Загреб је дошао као шестогодишњак и убрзо се упознао
са кошаркашком лоптом.
Најдуже, чак десет година,
је играо у загребачкој Локомотиви, а на врата репрезентације Југославије закуцао
је 1967. и пуну деценију био
стандардни репрезентативац.
Успјеси његове генерације недостижни су многим њиховим насљедницима. Освојили су сребро 1968. године на
Олимпијским играма у Мексику, злато на Свјетском првенству
1970. у Љубљани, сребро 1974.
на Свјетском првенству у Порторику, сребро на европским
првенствима 1969. (Напуљ) и
1971. (Есен), те златне медаље
на европским смотрама 1973.
у Барселони и 1975. у Београду.
С Локомотивом је освојио Куп Југославије 1969. и
Куп Радивоја Кораћа 1972.
године.

