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АЛЕКСАНДАР ЈОВИЧИЋ ДР  ПРЕДРАГ ТЕРЗИЋАЛЕКСАНДАР ЈОВИЧИЋ
За привредни 
препород потребан 
бољи урбанистички план

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ГРАДОНАЧЕЛНИК  КРАЉЕВА

ВЛАДИКА ЈОВАН: Велика субота нигдје се 
тако не осјећа као овдје и на гробу Господњем!

52. КОЧИЋЕВ САБОР

За Јаблана 
рогове укрстило 
30 љутих 
мегданџија

Црвена звезда 
(Ново Обилићево) 
била је симбол 
српства у 
западној 
Славонији 

Подједнак развој
и лијеве и десне 
стране Дунава

ДР  ПРЕДРАГ ТЕРЗИЋ

У БЕОГРАДУ ОБИЉЕЖЕН ДАН НЕСТАЛИХ ЛИЦА

СРПСКО КОЛО

СВЕТИЊА САГРАЂЕНА У ВРИЈЕМЕ КРАЉА МИЛУТИНА ДОСТОЈНО ПРОСЛАВИЛА ЈУБИЛЕЈ 

МАНАСТИР КРУПА
чувар православља 700 година

У МАНАСТИРУ ЈАСЕНОВАЦ ОБИЉЕЖЕН ПРАЗНИК СВЕТИХ НОВОМУЧЕНИКА ЈАСЕНОВАЧКИХ

ЛИНТА: МАТИЦА ТРЕБА ДА ПОМОГНЕ ОПСТАНАК 
ДАЛМАТИНСКИХ СРБА НА ВЈЕКОВНОМ ПРОСТОРУ

Нема правде за српске 
жртве док год постоје 
плоче „За дом спремни”

АЛЕКСАНДАР ТРБОВИЋ

БЕСПЛАТАН ПРИМЈЕРАК   
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УВОДНИК
 » Пише: Трифко Ћоровић

Плоче и Јасеновац
Неки дан уочи празника Светих јасеновачких новому-
ченика у јавности у Хрватској се распламсала полемика 
око плоче са натписом „За дом спремни”, која је прво-
битно постављена у Јасеновцу. Читава расправа након 
преговорa представника ХОС-а и хрватске Владе окон-
чана је селидбом плоче из Јасеновца у Новску. Хрват-
ски медији су тако данима писали патетичне репорта-
же чија је суштина да представници ХОС-а даноноћно 
дежурају поред плоче плашећи се да је неко не уништи. 
Било је и гласова разума који су се запитали да ли са-
држај плоче са усташким покличом има исто значење 
без обзира гдје се налази?!  
У таквој атмосфери Срби из разних крајева окупили су 
се на хумци испод које почивају мошти мученика, а која 
се налази у оквиру Спомен-подручја Јасеновац.
Након сјечења славског колача многи вјерници упутили 
су се до споменика да запале свијеће у његовом под-
ножју. Међутим, тамо их је сачекало изненађење. Ис-
под  табле са познатим стиховима Ивана Горана Кова-
чића из поеме Јама био је положен један полуосушен 
вијенац, а на траци исписана порука: „У спомен на све 
жртве тоталитарних режима – ХДЗ.”

Порука у којој су у исту раван сврстани јасеновачки но-
вомученици и усташки злочинци од стране владајућег 
ХДЗ-а гаси наду и највећим оптимистима да може до-
ћи до истинског искорака у односима српског и хрват-
ског народа.  
Напоменимо и да су аутобуси из Србије без икаквог ра-
злога задржани на Граничном прелазу Бајаково пуна два 
сата, па многи који су се упутили на литургију у манастир 
Јасеновац стигли су тек на њен крај. Ипак, поред свих 
непријатности требало би више да се бавимо собом.
Колико је Срба икад посјетило Јасеновац, шта ми уоп-
ште знамо, шта знају наша дјеца? Имамо ли право да 
ништа не предузимамо иако добро знамо да су усташе 
приликом повлачења уништили већи дио документа-
ције, а комунисти по завршетку Другог свјетског рата 
са земљом сравнили остатке логора? 
Једноставан одговор нам је и ове године дао владика 
славонски Јован. Он се најприје запитао „гдје су вели-
ки борци за правду и истину да обиђу стратишта”, а по-
том описао реалност по којој се о Јасеновцу брину три 
монахиње из тамошњег манастира које свакодневно са 
кадионицом обиђу стратишта на цијелој Доњој Градини. 
Владика је послао и јасну поруку свим Србима. 
„Када у Београду буде улица или макар једна плоча на 
којој пише „Јасеновац”, то ће бити знак да се нешто 
промиjенило. Потрудимо се.”

САЈТ ХРВАТСКИ ОСЛОБОДИЛАЧКИ ПОКРЕТ ШИРИ ЖЕСТОКУ МРЖЊУ ПРЕМА СРБИМА  

За усташке портале Миодраг
Линта је српски Бин Ладен!
Портал Хрватски осло-

бодилачки покрет 
(ХОП) један је у ни-

зу усташких портала који 
шири отворену и страшну 
мржњу према преосталим 
Србима у Хрватској и про-
тјераним Србима изноше-
њем бескрупулозних лажи 
и измишљотина.  

Основала га је група же-
стоких србомрзаца или бо-
ље речено усташа. Назив 

Хрватски ослободилачки по-
крет порталу је додијелила 
по истоименој усташкој те-
рористичкој организацији, 
коју је основао један од нај-
већих злочинаца у истори-
ји људске цивилизације Ан-
те Павелић у Буенос Ајресу 
1956. године. 

Наведени портал отворе-
но велича геноцидну НДХ и 
бестидно позива на линч Ср-
ба који се не одричу свог на-

ционалног и културног иден-
титета и који се боре мир-
ним путем за људска и на-
ционална права свог народа 
у Хрватској. 

Посебно је на мети пред-
сједник Савеза Срба из регио-
на Миодраг Линта кога уста-
шки портал Хрватски ослобо-
дилачки покрет назива, из-
међу осталог, главним срп-
ским терористом и српским 
Бин Ладеном. 

Tакође, износи лаж да је 
Линта вођа Бироа Крајине 
у Београду.  

Постојање наведеног 
и многих других србомр-
зачких и нацифашитич-
ких портала само је један 
у низу доказа да темељ да-
нашње Хрватске није анти-
фашизам.

Због ограниченог про-
стора објављујемо само два 
текста са портала ХОП. С. К.

Српски Бин Ладен Миодраг Линта слободно 
се креће по Хрватској крај наше полиције
Биро Крајине је организација названа 

„крајишка влада у избјеглиштву”. По-
држана је политички и новчано од држа-
ве Србијe. То у преводу значи да будућа 
чланица ЕУ подржава државни терори-
зам. За вријеме домовинског рата САО 
Крајина била је великосрпска политич-
ка организација која је направила неза-
памћен геноцид над Хрватима.

Умјесто да Хрватска блокира Срби-
ји приступ унији док се Биро Крајине не 
угаси и престане финанцирати државни 
тероризам, Хрватска преко своје неспо-
собне полиције допушта улазак Миодрага 
Линте, главне полуге тог тероризма у Хр-
ватску, шетњу по Војнићу, мјесту српског 
концентрациног логора, у којем на крају 
је нестала прошли „тједан” хрватска за-
става, скинута са зграде „опћине”, 20 ме-
тара од неспособне полиције.

Чија је то полиција министре?

Када би у Хрватску дошао Шешељ, ди-
гла би се држава на ноге. По чему је до-
лазак Линте мање опасан?

Сигурно би САД „толерирале” посјете 
Бин Ладена својим присташама…

Због чега полиција не распореди спе-
цијалне снаге на Бановину за вријеме 
љета док њоме крстаре свакојаки срп-
ски злотвори дошли из Србије без ика-
кве контроле?

По Вргинмосту се слободно шета срп-
ски злотвор Миле Гологужа, дошао из Ср-
бије ових дана,  један од главних српских 
стражара у концентрацијском логору Вој-
нић, који је логораше водио босе и голе на 
брање кукуруза у зими, пребијао логора-
ше, а у том крају судске поступке тада је 
водио Никола Сужњевић, који без посље-
дица живи у том крају, док кћер и жена 
дрмају социјалном службом. То је исти-
на о неспособној полицији и корумпира-

ном правосуђу. Дошао је злотвор Гологу-
жа показати свима да му оваква полици-
ја у Вргинмосту ништа не може, а српски 
терорист Сужњевић је сретан поново ви-
дјети свог пријатеља терористу из Србије.

Што раде наше тајне службе? Дозво-
љавање окупљања српских терориста 
из Србије на терену највећег погрома-
на Хрвата је издаја националних инте-
реса и угрожавање сигурности земље. 

Наша специјална полиција бави се 
хосовцима, који су бранили земљу, пра-
вашима који су се супротставили вели-
косрпском линчу, а који нису никаква 
„угроза” националној сигурности, док 
„тијеком” окупљања српских четника на 
Бановини „нитко” се није сјетио послати 
бар специјалну полицију на тај терен.
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Терорист Линта и Пуповац у српским медијима 
покренули нову хајку и пљачку Хрватске
На истом порталу ХОП 17. 

августа освануо је текст 
са насловом Терористи Лин-
та и Пуповац у српским ме-
дијима покренули нову хајку 
и пљачку Хрватске.

Уредништво сајта је запра-
во покушало да анализира и 
одговори на текст објављен у 
београдском дневнику Блиц, 
који је у прошлом броју пре-
нио и наш лист Српско коло на 
страни 10. У том тексту пред-
сједник Савеза Срба из Регио-
на Миодраг Линта представио 
је само неке од обиља кршења 
закона и међународних кон-
венција којима је хрватска др-
жава наставила процес тихог 
егзодуса својих грађана срп-
ске националности. 

И овога пута Линта је 

представљен као „терори-
ста и вођа „владе Крајине у 
избјеглиштву”, стручног на-
зива Биро Крајине. Због огра-
ниченог простора издвојили 
смо поједине одговоре којим 
је ХОП покушао да оправда 
отимање српске земље. 

 • • •
У Вргинмосту је у то ври-

јеме била једна стара бабу-
скара Врга, која је посредова-
ла у купопродаји српских не-
кретнина, лажирала је ције-
не кућа, заједно с лоповима 
из АПН-а, на уредно потвр-
ђеним пуномоћима из Србије, 
а пљачкала се хрватска држа-
ва, а не Срби, лажљиви Лин-
та. Од силне пљачке иста је 
у Сенти направила ланац пе-
карна, па када су Срби видјели 

што ради, ставили су њеном 
сину, којем је све то купила, 
пушку у уста… Толико о угро-
жености. Данас се преостале 
куће продају по пар „тисућа” 
куна, што значи да су тада 
могле коштати знатно мање, 
а продавале су се као да су у 
Загребу! Вјерујете ли у цијену 
од 50.000 ДМ послије рата? 
Лажљивац Линта и екипа за-
право бране свој криминал и 
опет би пљачкали Хрватску!

• • •
У РС Хрвати плаћају по-

рез на земљу, па када продају 
имања, прво тај дуг требају 
подмирити… Срби у Хрват-
ској не плаћају ништа.

• • •
Што укупно сагледано рећи 

о овом памфлету? Треба живје-

ти у Србији и мусти Хрват-
ску. Све што вриједи за Србе 
у овом случају вриједи и за Хр-
вате. Ако томе додамо 1/3 по-
рушене земље од стране Лин-
тиних манијака, 17.000 убије-
них Хрвата, опрост, очито се 
овдје ради о новом великосрп-
ском пројекту. За своје куће го-
динама Срби не плаћају кому-
налне накнаде као остали гра-
ђани Хрватске, њихове шика-
ре рашчишћавају комуналци. 
Да тако нешто раде у Србији, 
одавно би добили „оврхе”. Зато 
се боје пореза на некретнине, 
јер ће се на тај начин коначно 
подмирити 20-годишњи дуг. 
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ССрбија ће са око 5,5 
милиона евра помоћи 
општине у Републици 

Српској, као и општине у 
Федерацији Босне и Херце-
говине у којима претежно 
живе Срби. Ово је главни за-
кључак састанка предсјед-
ника Србије Александра Ву-
чића с предсједником Репу-
блике Српске Милорадом 
Додиком, као и са предсјед-
ницама Влада Србије и Ре-
публике Српске Аном Брна-
бић и Жељком Цвијановић.

Предсједник Вучић је ре-
као да су донијете одлуке о 
више пројеката подршке и 
помоћи народу и институ-
цијама РС, најављујући да ће 
Србија финансирати изград-
њу вртића у Требињу и Брч-
ком, као и студентско-ђач-
ког дома у Власеници. Би-
ће реконструисане и улице 
на Палама, спортске двора-
не и трг у Источном Сараје-
ву, а предвиђена је и санаци-
ја моста преко Дрине између 
Зворника и Малог Зворника.

– То је око четири милио-
на евра, а Србија ће пружити 
подршку и општинама у Фе-
дерацији које су настањене 
претежно српским станов-
ништвом, попут Грахова, Др-
вара, Петровца и Гламоча са 
милион евра за разне про-
јекте – нагласио је предсјед-
ник Вучић. 

– Укупно ће то бити око 
пет и по милиона. Управо за-
хваљујући Србији, Сребрени-
ца је сада велико градилиште, 
а мост Љубовија-Братунац је 
у завршној фази.
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СЛИЈЕПИ ПУТНИК
АУТОР: НИКОЛА ВУКОБРАТ – ВУК

ПРЕДСЈЕДНИК СРБИЈЕ УПОЗНАО ЈАВНОСТ СА КОНКРЕТНИМ ПРОЈЕКТИМА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Вучић: Помоћ  
за Србе у РС  
и  ФБиХ –  5,5 
милиона евра

ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ДОДИЈЕЉЕНО ПРИЗНАЊE ЗА ЗАСЛУГЕ У РАЗВОЈУ САРАДЊЕ СА СРБИЈОМ

Владимиру Божовићу уручено највеће  
општинско признање – Златни грб Власенице  
Полагањем цвијећа на Вој-

ничком гробљу, литур-
гијом у Цркви Светих апо-
стола Петра и Павла, ломље-
њем славског колача и Све-
чаном сједницом Скупшти-
не општине обиљежен је Дан 
општине Власеница. На Све-
чаној сједници додијељена су 
општинска признања.

Начелник Власенице Ми-
рослав Краљевић додијелио је 
највеће општинско признање 
Златни грб општине Власени-
ца Владимиру Божовићу, иза-
сланику предсједника Србије 
Александра Вучића, за изузет-
не заслуге у развоју сарадње и 
пријатељских односа општи-
не Власеница са институција-
ма Србије. 

Исто признање уручено 
је и предсједнику компани-
је Боксит из Милића Рајку 
Дукићу, за изузетне заслуге у 
стварању и развоју Власенице.

Признање Грб општине 
Власеница додијељено је де-

кану Пољопривредног фа-
култета у Источном Сараје-
ву Весни Милић, Полициј-
ској станици Власеница, те 
привредницима Будимиру 
Комленовићу и Александру 
Ђурићу.

Начелник општине наја-

вио је реализацију бројних 
пројекта у области инфра-
структуре, станоградње, ин-
дустрије и друштвеног стан-
дарда, а посебно је издвојио 
изгадњу Студенстког дома 
Србија, који ће финансира-
ти Влада Србије.

Изасланик предсједника 
Србије Александра Вучића 
Владимир Божовић, новина-
рима је рекао да је стекао ути-
сак да је нова општинска власт 
у Власеници, на челу са начел-
ником Краљевићем, одлучна 
да ријеши проблеме са који-
ма се суочавају грађани ове 
општине. 

– Имамо разлога да буде-
мо задовољни јер ће до краја 
године почети изградња Сту-
дентског дома Србија, који уз 
факултет у Власеници треба 
да буде кичма развоја општи-
не – рекао је Божовић и додао 
да је охрабрен оптимизмом 
младих људи који су најбољи 
репрезенти Власенице и РС. 

– Велики су економски 
потенцијали овога краја и 
само од наше искрености 
да проблеме препознамо и 
одлучности да се ухватимо 
у коштац са њима зависиће 
успјех –  поручио је Божо-
вић. СК

Охрабрујућа порука  
српским повратницима
Предсједник Савеза Срба 

из региона Миодраг Лин-
та поздравља најаву предсјед-
ника Вучића да ће Србија по-
моћи општине у Српској, као 
и општине у Федерацији БиХ 
у којима претежно живе Срби 
(Дрвар, Гламоч. Грахово и Бо-
сански Петровац).

– Посебно је важна помоћ 
коју ће добити четири запад-
нокрајишке општине са срп-
ском већином у Федерацији 
БиХ јер српски повратници те-
шко живе због политичке дис-
криминације коју води феде-
рална власт у Сарајеву и кан-
тоналне власти у Ливну и Би-
хаћу – навео је Линта.

Он оцjењује да су Срби у 
Федерацији БиХ грађани дру-
гог реда јер не могу да се за-
после у федералним инсти-
туцијама и не могу остварити 
основна људска права.

– Због тога је веома важно 
да Србија и Република Српска 
кроз различите пројекте по-
могну опстанак српског наро-
да у наведене четири општине, 
али и да помогну српске по-
вратнике у осталим западно-
крајишким општинама у Фе-
дерацији БиХ, гдје су у великој 

мањини и налазе се у тешкој 
социјалној-економској ситуа-
цији (Сански Мост, Босанска 
Крупа, Бихаћ, Кључ, Купрес, 
Доњи Вакуф, Јајце...). Једнако 
је важно помоћи и преостале 
Србе у западној Херцеговини 
и другим дијеловима Федера-
ције БиХ – указао је Линта.

Линта истиче да конкретну 
помоћ од Србије очекују и оп-
штине са српском већином у 
Хрватској, али и повратници 
који тешко живе у општинама 
гдје су у мањини на подруч-
ју Далмације, Лике, Кордуна, 
Баније, Славоније и Барање. 

– Преостали Срби у Хрват-
ској, као и њихови сународни-
ци у Федерацији БиХ, грађани 
су другог реда јер хрватска власт 
крши њихова људска права и 
Уставни закон о правима нацио-
налних мањина којим се гаран-
тује запошљавање у јавном сек-
тору. Такође, Хрватска ништа 
не чини да помогне економски 
развој крајишког подручја а ис-
товремено систематски спрје-
чава улазак српског капитала 
и отварање српских фирми у 
којима би могао да се запосли 
дио српских повратника – на-
помиње Линта.

 » Владимир Божовић и Мирослав Краљевић

Вучић наглашава и да Ср-
бија нема већих брига када је 
ријеч о економији, поновив-
ши да је највећи проблем да 
сачувамо мир и стабилност.

– Наш народ живи сиро-
машно и тешко, и када нам 
буду плате и 600 евра би-
ће сиромашнији од многих 
у Европи, али да ли је боље 
него што је било и да иде у 
добром смјеру нема никакве 
сумње и зато кажем да нема-
мо превеликих брига, јер смо 
стабилизовали стање јавних 
финансија, што је било нај-
теже – рекао је Вучић.

У том смислу, навео је да 
је Србија имала више ди-

ФОРМИРАН ТИМ ЗА ПИСАЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ

Формиран је тим од неколико људи који ће радити на 
писању Декларације, која ће обухватити право на употребу 
српског језика и ћириличног писма, право на изучавање 
и његовање српске културе, право изучавања српске 
историје и његовање српске слободарске традиције, 
очување националне географије, право на очување и 
заштиту српског културно-историјског насљеђа и право на 
информисање на српском језику.
Тим планом би се регулисало конкурсно финансирање од 
стране Управе за дијаспору и Србе у региону.
– Радили бисмо и на уједначавању школских програма 
из српског језика и књижевности, историје и географије, 
организовању унакрсних ђачких екскурзија у Србији и РС 
и омладниских ђачких и студентских кампова – рекао је 
Вучић, назначивши да су сви конкретни програми могући 
захваљујући томе што је Влада Србије, закључно са 
августом, односно грађани, остварила за тачно милијарду 
евра бољи резултат у буџету од планираног, па имамо 
могућност да помогнемо колико можемо.
Према ријечима предсједника РС Милорада Додика, 
Декларација би можда већ у новембру могла да се нађе 
пред парламентима Србије и Српске. Оно што је важно за 
Србе из БиХ и Хрватске и што их боли, јесте стереотип да су 
они босански Срби и Срби из Хрватске.

ректних страних инвести-
ција него четири земље и 
једна територија Западног 
Балкана.

– Ако имамо двије мили-
јарде, БиХ у цјелини 380 ми-

лиона, Албанија око 270, па 
рачунајте редом... Ово су зва-
нични подаци – прецизирао 
је предсједник Вучић.

Предсједник РС Милорад 
Додик рекао је да је задово-
љан састанком и истакао да 
је ово период најбоље сарад-
ње Србије и Републике Срп-
ске која се мјери конкретним 
пројектима.

– Сви пројекти које смо 
ми кандидовали су прихва-
ћени од стране премијера и 
предсједника Србије – рекао 
је Додик.

Предсједница Владе Ср-
бије Ана Брнабић подсјетила 
је на инфраструктурно пове-
зивање са Републиком Срп-
ском и изградњу брзих са-
обраћајница, прије свих до 
Бијељине, а у том смислу по-
менула мост Љубовија-Бра-
тунац. Премијерка је рекла 
и да очекује да ће Влада Ср-
бије ускоро усвојити предлог 
закона о Националној ака-
демији за јавну управу, што 
ће, како је истакла, бити ја-
ко важно за прављење ефи-
касне јавне управе у служби 
грађана и привреде.  СК-АГ
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ТЕКСТ И ФОТОГРАФИЈЕ:
 ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

Више хиљада вјерни-
ка, свештенство СПЦ, 
представници власти 

Србије и Хрватске окупили 
су се 28. августа 2017. годи-
не у подножју Велебита, ка-
ко би прославили 700 годи-
на постојања манастира Кру-
па, који се налази у сјевер-
ној Далмацији, код Обровца.

Свету архијерејску литур-
гију предводио је митропо-
лит загребачко-љубљански 
Порфирије, а осим доско-
рашњег епископа далматин-
ског, а сада новоизабраног 
епископа зворничко-тузлан-
ског Фотија,  саслуживали су 
и епископ горњокарловачки 
Герасим, епископ славонски 
Јован и епископ франкфурт-
ски, све Њемачке и сада но-
воизабрани бихаћко-петро-
вачки епископ Сергије. Пре-
пуна манастирска црква није 
могла да прими све вјернике, 
па су многи од њих литурги-
ју испратили у манастирској 
порти или испред ње. 

Свечано обиљежавање 
почело је дан раније када је 
одржано вечерње богослуже-
ње, а након литургије одржан 
је богат културно-умјетнич-
ки програм.

МЈЕСТО МИРА И ПОМИРЕЊА
Присутним вјерницима 

обратио се епископ далма-
тински Фотије, који је пору-
чио да српски народ мора по-
штовати своје светиње и ма-
настире. 

– Браћо и сестре, велика 
је духовна радост бити данас 
овдје. Морамо бити заједно и 
показати да смо народ право-
славни, хришћански и Божји 
– рекао је епископ Фотије и 

додао да је ово вријеме бла-
гослова и праштања.

– Овај је манастир већ 700 
година утјеха и прибјежиште 
и великим и малим, ученим 
и неуким, владикама и влада-
рима, многим путницима и 
намјерницима који све до да-
нас долазе овој светињи тра-
жећи дубљу тајну живота и 
трачак бесмртности – рекао 
је владика Фотије и изразио 
жељу да Крупа и убудуће бу-
де мјесто мира и помирења. 

Након свете архијереј-
ске литургије, присутне је 
поздравио и епископ Серги-
је истакавши колико је те-
шко пронаћи праве ријечи 
које би описале ово велико 
чудо Божје.

– Данашњи дан у ствари 
је други Васкрс јер данас је 
Богородица узнесена на не-
бо, не само душом, него и 
тијелом – поручио је влади-
ка Сергије.

Још од раног јутра народ 
се почео сабирати око сво-
је светиње. Велики број њих 
дошао је и из иностранства. 
Мирка Будимира пут је довео 
из Енглеске, гдје је и рођен.

– Моји су из Лике па, иако 
сам рођен у Енглеској, често 
долазим овамо код рођака и  
срце ми је пуно. Кад се вра-
тим кући толико тога ћу мо-
ћи да им испричам о свему 
овоме. Овако нешто у Кра-
јини нисам до сада видио – 
прича Мирко.

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ
У манастирској порти су-

срећемо више људи у народ-
ним ношњама. У разговору 
прекидамо Санелу Мирко-
вић и Мирка Милаша. Радо 
пристају на заједнички сни-
мак. У међувремену из раз-
говора сазнајемо да је Мир-
ко рођен у Врлици и да је је-
дан од чланова Чувара Хри-
стова гроба.

– Ријеч је о обичају који се 
у цркви у Врлици одржава од 
Великог петка до недјеље. У 
недјељу на Васкрсење слави-
мо тај дан заједно. Ручамо и 
идемо својим кућама. До та-

да, та три дана смо у цркви и 
чувамо Христов гроб – при-
ча овај стамени момак, ко-
ји нам описује како су дан 
пред ову светковину Чувари 
Христова гроба обишли ма-
настир Драговић у Цетинској 
Крајини, а нису пропустили 
ни да приликом обиљежава-
ња 400 година Богословије у 
манастиру Крка присуствују 
и том догађају. 

– Ова три манастира су 
стубови православља и то 
нам је увијек на уму. И не 
само нама који носимо ову 
униформу, већ свима онима 
којима је овај дио Далмаци-
је у срцу –  наставља Милаш 
и додаје да одежду коју он и 
његових 15 момака имају мо-
гу носити само они привиле-
говани, а један од услова је да 
си рођен у Врлици или њеној 
околини.

ШЕТЊА КРОЗ
КУЛТУРНУ БАШТИНУ

Санела је већ 18 година 
чланица КУД-а Крајина из 
Београда и рече нам да је са 
овим друштвом пронијела 
пјесму, игру и обичаје ових 
крајева не само у региону, 
већ много шире приликом 
разних гостовања.

– Мени је драго што сам 
чланица КУД-а Крајина и 
што одржавамо наше оби-
чаје – рекла је Санела и на-
поменула да је КУД Краји-
на основано сада већ далеке 
1996. године, непуну годину 
од егзодуса.

– Радили смо у доста те-
шким условима, данас су не-
што бољи, али правог разу-
мијевања за оно што чини-
мо, нажалост, још увијек не-
мамо – рекла нам је ова ста-
сита Крајишкиња. 

Недуго затим, кроз шпа-

лир Чувара Христова гроба, 
ка подијуму поред ријеке 
Крке, упутили су се влади-
ке, свештена лица и други 
званичници како би испрати-
ли пригодан, али добро при-
премљен културно-умјетнич-
ки програм.

– Далмација је земља Хри-
стова, овдје су Јеванђеље Хри-
стово проповиједали Свети 
апостоли Павле Тит и Јер-
мије. Овдје, на овом мјесту, 
жуљевите руке наших светих 
предака сазидале су и Кру-
пу. Остављајући и нама вјеч-
ни спомен својој вјери за ко-
ју су и живјели. Благослов 
краља Милутина данас је са 
нама. Зато смо благодарни 
светородној лози Немањи-
ћа јер ово мјесто и ова све-
тиња свједоче њихову и нашу 
вјеру хришћанску. У Далма-
цији никада није било лако 
остати православни Србин. 
Христос нас позива да буде-
мо мудри као змије и беза-
злени као голубови – одсјеч-
ним гласом и још бољом ин-
тонацијом Васка Радуловић, 
водитељка програма из По-
лаче код Книна, најавила је 
његов почетак, провлачећи 
кроз то и наступ КУД-а Кра-
јина са обичајима из сусјед-
не Лике – вучарењем и Глу-
вим личким колом.

Од тог тренутка до кра-
ја програма смјењивале су 
се нумере једна за другом, 
праћене бурним аплаузима, 
осмијесима, али и понеком 
сузом. Ово посљедње посеб-
но је било изражено прили-
ком извођења пјесме Смрт 
мајка девет Југовића, коју је 
маестрално интерпретирала 
Светлана Спајић.

Глумац Милан Бардаш 
рецитовао је пјесму Човјек, 
камен, ријека, сваком ријеч-

ју погађајући просторе око 
манастира Крупа. КУД Кра-
јина на кратко нас је одвело 
до сусједне Босанске Краји-
не Играма са Грмеча. Са пуно 
емоција Јово Миљевић гово-
рио нам је пјесму о свом дје-
ду, а сплетом игара из Срби-
је КУД Велико коло из Новог 
Сада подигло је многобројну 
публику на ноге.

Розгање је обичај овог 
краја на који нас је подсје-
тила мушка пјевачка група 
КУД-а Крајина, а најстарије 
учеснице програма, Мира Зе-
леновић и Љубица Баришић, 
чланице пјевачке групе КУД-
-а Извор Цетине – Цивљане, 
својим гласовима одвеле су 
нас на тренутак у Цетинску 
Крајину. 

Из оближњих Мушковаца 
са својим диплама стигао је 
Обрад Милић, а из Грачаца 
гуслар Саша Лукић, подсје-
тивши својим извођењем на 
стара времена када су се ови 
народни инструменти нала-
зили готово у свакој кући и 
уз које су, уз јуначке пјесме, 
стасавале многе генерације. 
Културно-умјетнички про-
грам завршен је Голубићким 
колом, али не оближњег ис-
тоименог села, већ оног по-
ред Книна.

Игуман Гаврило искори-
стио је прилику да, у паузи 
између нумера, свима они-
ма који су помогли обнову 
манастира преда захвални-
це пред неколико хиљада љу-
ди који су пратили програм.

ГДЈЕ СМО И КАКО ДАЉЕ?
По завршетку програ-

ма, у једној од просторија 
у манастирској порти, вели-
кодостојници Српске пра-
вославне цркве и званице, 
прије свих они који се баве 

Прослављено 700 
година постојања 
манастира Крупа

МИРА НИКОЛИЋ: СИМБОЛ СРПСКЕ СЛОБОДЕ
– Трајање манастира Крупа, прављеног, рушеног, па опет 
грађеног, симбол је опстанка српског народа на овом 
простору. Ово величанствено здање је један риједак 
споменик културе, нешто што представља културно насљеђе 
свију нас и мислим да овдје не треба да посебно истичем 
улогу Српске православне цркве у очувању културног, 
вјерског и националног идентитета Срба у Хрватској. Због 
тога ће и матица помоћи на овом плану, како би културно 
благо било заштићено и било залог за будућност – рекла је 
Мира Николић, амбасадорка Србије у Хрватској, наводећи да 
је управо по питању преговора о повратку културног насљеђа 
највише урађено у билатералним односима са Хрватском.
– Положај Срба у Хрватској оптерећен је насљеђем из 
Другог свјетског рата и поготово из деведесетих година 
прошлог вијека. Међудржавна комисија за заштиту мањина 
није се састала још од 2015. године. Мислим да је договор 
предсједнице Хрватске и предсједника Србије у Суботици 
26. јуна прошле године, када је потписана Декларација о 
унапређењу односа и рјешавању отворених питања, добар 
пут, јер обје државе треба да изграде друштво гдје ће се људи 
мјерити по њиховим вриједностима, а не по неким стварима из 
прошлости – истакла је амбасадорка Србије у Загребу.

 » Васка Радуловић
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опстанком цркве, али и срп-
ског народа на овим просто-
рима, у једној опуштени-
јој атмосфери размијени-
ли су искуства о томе како 
и на који начин унаприје-
дити њихов живот.

Милорад Пуповац, пред-
сједник Српског народног ви-
јећа из Загреба, захвалио се 
владици Фотију, игуману Га-
врилу, градоначелнику града 
Обровца др Анти Жупану и 
представницима Министар-
ства културе Хрватске због 
тога што ова светиња живи 
животом који је јединствен, 
али и због порука послатих 
са овог мјеста.

САН ИГУМАНА ГАВРИЛА
Др Марко Николић, по-

моћник директора Управе за 
сарадњу са црквама и вјер-
ским заједницама Владе Ср-
бије, обратио се присутнима 
са молитвеном жељом срца 
да их пресвета Богородица 
увијек окрепљује, охрабру-
је и надахњује. Он је у име 
Управе игуману Гаврилу пре-
дао пригодан поклон.

И ове године, као и свих 
претходних, позиву да прису-

ствује слави одазвао се и гра-
доначелник Обровца хрват-
ске националности Анте Жу-
пан, општине у којој је смје-
штен манастир Крупа.

– Шести мандат сам гра-
доначелник Обровца и сје-
ћам се доласка игумана Га-
врила у Крупу. Он  ми је јед-
ном приликом испричао да 
је након два-три дана по до-

ласку сањао да завија чопор 
вукова и да је окружио ма-
настир. Тада се пробудио и 
заиста су вуци завијали око 
манастира. Дакле, вукови 
увијек могу доћи, али нема-
ју такву слободу понашања 
у свим временима једнако. 
Према томе, ја се надам да 
вукови више неће долазити 
и да неће завијати и кварити 
сан игуману Гаврилу – на вр-
ло сликовит начин описао је 
градоначелник Обровца ста-
ње прије 17 година.

Пред разилазак гостију 
присутнима се још једном 
обратио владика Фотије. У 
емотивном говору навео је да 
га овдје више физички неће 
бити, пошто прелази за епи-
скопа тузланско-зворничког, 
али да ће дио његове душе 
остати у врлетима овог ди-
јела Далмације. Он се захва-
лио свима који су помогли да 
се овај манастир обнови и на 
овакав начин прослави седам 
вијекова постојања.

ЛИНТА: Матица треба да помогне 
опстанак Срба на вјековном простору

ЗВАНИЦE СТИГЛЕ СА СВИХ СТРАНА
Обиљежавање овог великог јубилеја осим више хиљада 
вјерника окупило је и многе званичнике јавног живота. 
Свечаности су присуствовали амбасадорка Србије у 
Хрватској Мира Николић, конзул Србије у Ријеци Горан 
Петровић,  замјеник предсједника Одбора за дијаспору 
и Србе у региону у Скупштини Србије Миодраг Линта, 
помоћник директора Управе за сарадњу са црквама и 
вјерским заједницама Владе Србије др Марко Николић, 
замјеник Покрајинског секретара за културу, јавно 
информисање и вјерске заједнице у Влади АП Војводина др 
Небојша Кузмановић, изасланица предсједника Хрватског 
сабора Бранка Јуричев-Мартинчев, секретар Министарства 
културе Републике Хрватске Ивица Пољичак, саборски 
заступник и предсједник СДСС-а др Милорад Пуповац,  
саборски заступник  Борис Милошевић, градоначелник 
Обровца др Анте Жупан, предсједник општине Инђија 
Владимир Гак са сарадницима, као и начелници српских 
општина у сјеверној Далмацији (Предраг Бурза из Ервеника, 
Горан Рељић из Кистања) и многи други.

 КУЗМАНОВИЋ: ПОТРЕБНА СРПСКА СЛОГА 

Др Небојша Кузмановић, замјеник Покрајинског секретара 
за културу, јавно информисање и вјерске заједнице у Влади 
АП Војводина, рекао је да Војводина умије да посвједочи 
како би требало и како ваља живјети у заједници 27 
националности. 
– Претходна три дана боравио сам у Равним Котарима и 
Далмацији да упознам обични свијет, да обиђем људе који 
имају преко 60 година. Имају пензије, социјалну помоћ, али 
је важно да осјете и помоћ из државе Србије. Чини ми се да 
постоји потреба за блискошћу људи, како Срба са Хрватима, 
тако и Срба између себе. Било ми је у најмању руку чудно да 
у једном српском селу нико ни са ким не говори – искрено је 
пренио своје искуство Кузмановић, додајући да је неопходно 
да се обнови повјерење међу људима јер шта нам вриједе 
сва блага овог свијета ако души својој наудимо...?

Миодраг Линта, замјеник 
предсједника Одбора за 

дијаспору и Србе у региону 
у Скупштини Србије и пред-
сједник Савеза Срба из региона, 
два дана је боравио у манасти-
ру Крупа. Била је ово прили-
ка да се сусретне и разговара 
са великодостојницима Срп-
ске православне цркве, пред-
ставницима Срба у Хрватској, 
али и са бројним земљацима 
који живе на овим просторима 
или су дошли из Србије, Срп-
ске или трећих земаља и увје-

ри се у проблеме са којима се 
суочавају, као и да размијени 
идеје на који начин би се ти 
проблеми рјешавали. 

– Манастир Крупа свједо-
чи о готово хиљадугодишњем 
постојању српског народа на 
простору сјеверне Далмације, 
као и снази, отпорности и же-
љи нашег народа да у тешким 
временима опстане на овим 
подручјима. Данашњи вели-
ки јубилеј нас инспирише да 
чувамо наш идентитет и на-
шу традицију, вјеру и културу. 

Поред духовног и културног 
аспекта веома је важно да Ср-
бија, заједно са Хрватском, ак-
тивно помогне економски ра-
звој крајишког подручја кроз 
низ различитих пројеката у 
области пољопривреде, тури-
зма и других грана привреде, 
које су примјерене одређеном 
подручју. Без економског ра-
звоја и економске перспективе 
биће далеко теже да преоста-
ли дио нашег народа опстане 
на свом вјековном подручју - 
поручио је Линта.

ДИРЕКТОР АРХИВА СПЦ ОТКРИВА ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ ИСТОРИЈЕ МАНАСТИРА КРУПА

Архимандрит Герасим Зелић 
сачувао српско културно благо  

ПИШЕ: РАДОВАН ПИЛИПОВИЋ 

Манастир Крупа, подно 
Велебита, налази се не-

далеко од села Жегара, а на-
зив је добио по истоименој 
ријечици. Крупа је најстарије 
православно монашко стани-
ште (управо: обитељ) сјеверне 
Далмације. Према сачуваној, 
а записаној традицији у XVI-
II вијеку, у Летопису Симео-
на Кончаревића, далматин-
ског епископа, манастир су 
основали 1317. године избје-
гли калуђери из манастира 
Крупа, који се налази у доли-
ни ријеке Врбас у Босни (да-
нас Епархија бањалучка). Гео-
графска регија у којој се нала-
зи далматинска Крупа нази-
ва се Буковица и представља 
крашку рељефну цјелину, не-
знатно удаљену од мора, која 
у Далмацији представља пре-
лазну зону према дубљем кон-
тиненталном залеђу Балкан-
ског полуострва. Буковица је 
историјски обухватала на де-
сетине православних села у 
ширем троуглу између Рав-
них Котара, планине Веле-
бита и града Книна.

КО СУ „МОРОВЛАСИ”?
На то српско и православ-

но становништво су у свим ра-
товима против Турака власти 
Млетачке Републике могле да 
рачунају, ослањавши се на ње-
га врло радо. У западним изво-
рима Србе ових простора на-
зивају „морлацима”, „моро-
власима” или просто „власи-
ма”, али сва њихова култура, 
језик и обичаји су далеко од 
оног романског етничког суп-
страта, иако би представници 
различитих историјских шко-
ла најрадије жељели да народ 
који је дао харамбаше Јанка 
Митровића, Стојана Јанкови-
ћа и остале јунаке прикаже не-
како другачијим и сасвим ра-
зличитим од Срба. Савремени 
извјештаји млетачке прове-
нијенције, такође, веома рано 
идентификују становништво 
велебитског била као припад-
нике „српске вјере”, што гово-
ри подједнако о њиховом, ка-
ко вјерском, тако и етничком 
идентитету, укључујући и ор-
ганизаицју српске народне ау-
токефалне цркве. Становници 
манастира Крупе и околине, 
по једном опису из 1553. го-
дине, јесу „народ српске вјере 
и јеретичке”, тј. „sono gente de 
fede serviana et erеtica”. (Com-

missiones et relationes venetae, 
tomus II, collegit et digessit Si-
meon Ljubić, Zagrabiae 1877, 
стр. 254)

У Драгоманском архив-
ском фонду Млетачке Ре-
публике, који се чува у За-
дарском архиву, постоји до-
ста такозваних „писама кра-
јишничких”, епистоларних 
извора који свједоче о ћири-
личкој преписци османских 
великаша са границе са по-
даницима и подложницима 
провидура у млетачкој Дал-
мацији. Кроз читав XVII и 
XVIII вијек, чак и у перио-
дима званичног мира, далма-
тинска међа, „конфин” или 
тромеђа Аустрије, Млетач-
ке Републике и Османског 
царства, Triplex confinuim, 
била је позорница погранич-
них инцидената. Радило се 
најчешће о крађи стоке, от-
мицама људи, пустошењима 
поља која су, ако се не нами-
ри штета, могли бити повод 
за озбиљније сукобе, па и ра-
тове између великих сила.

ТВРД КАРАКТЕР ЖЕГАРАНА
Жегар, мјесто поред ко-

га се налази манастир Кру-
па, налази се близу планин-
ског била Велебита, велике 
и природне границе између 
Лике и Далмације, на којој 
гранична служба у помену-
тим вијековима, па и данас 
ако би се успоставила, не би 
могла савршено да функци-
онише. Хајдуци и ускоци су 
веома лако по вододерина-
ма, пресушеним потоцима и 
превојима могли да се преба-
цују са једне на другу страну. 
Тако у једном писму краји-
шком, које је упућено у Задар 
од стране турских власти око 
1680. године, читамо да „лу-

пежи Жегарани” кваре мир 
између „честитога цара стам-
болског и свијетлог принчи-
па”, одлазе у Велебит и кра-
ду стоку турским поданици-
ма, а праве се невини зако-
нима, стојећи на царевој зе-
мљи, а радећи заправо у ко-
рист принципа и млетачког 
дужда. Овакво „смућивање 
Крајине” свједочи о тврдом 
карактеру Жегарана, који су 
умјели да опстану у цивили-
зацијским сударима Истока и 
Запада и да упркос суровим 
физичким, али и суптилни-
јим културним притисцима 
остану вјерни и одани источ-
ном хришћанству.

У манастиру Крупа нала-
зи се добро очувана ризница 
у којој су смјештени, класи-
фиковани и изложени умјет-
нички предмети из богослу-
жбеног живота протеклих 
вијекова. Поред старих бо-
гослужбених књига, икона, 
крстова, свештених сасуда, 
у ризници је изложено и не-
колико битних докумената: 
султанових фермана из XVII 
вијека, али и докумената који 
свједоче о животу манастира 
у познијим стољећима која су 
услиједила.

РАТ ОПУСТОШИО 
БИБЛИОТЕКУ

Стару библиотеку у мана-
стиру Крупа инвентарисао је 
1958. године, по наводима Љу-
бомира Дурковића-Јакшића, 
Милан Радека (Српске библио-
теке у северној Далмацији, Гла-
сник СПЦ, бр. 4 (1977), стр. 87–
88). Приликом рада са књи-
жним фондом у Крупи тај ин-
вентар нисмо нашли. У односу 
на описе из осамдесетих годи-
на и раније из прошлога вије-
ка, евидентно је да је рат који 
је бјеснио у бившој Југослави-
ји утицао лоше и на ону кул-
турну баштину која се у Кру-
пи налазила, упркос напори-
ма да се ризница и библиоте-
ка сачувају.

Наравно, библиотека 
се уобличила и фондовски 
употпунила у вријеме чуве-
ног архимандрита Герасима 
Зелића (1752–1828), који је 
био епископски намјесник 
у Боки Которској, велики бо-
рац за српске црквено-народ-
не интересе, путник и књи-
гољубац. Познат је по својој 
аутобиографији, тротомном 
житију, које је доживјело низ 
издања. 

 » Герасим Зелић

 » Миодраг Линта са Чуварима Христовог гроба у манастиру Крупа
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Грајф: И Нијемци су били шокирани 
страхотама усташких злочина 
Округли сто под називом Ја-

сеновац – Аушвиц Балкана 
одржан је 25. јула у Јеврејском 
историјском музеју у Београ-
ду на коме је уводничар био 
професор др Гидеон Грајф, 
главни историчар израелског 
Института за образовање, до-
кументовање и истраживање 
Холокауста Шем олам (ИХ-
СО), који је посљедње двије 
године посветио истражива-
њу Јасеновца, најбруталнијег 
и најозлоглашенијег логора 
за истребљивање од укупно 8 
у Другом свjетском рату. Мо-
дератор oкругог стола био је 
Александар Гаон, потпредсjед-
ник СЗЈО.

Предсjедник Савеза је-
врејских општина Србије 
Роберт Сабадош изразио је 
спремност јеврејске заједни-
це у Србији да подржи ИХСО, 
да се након Њујорка и Бео-
града, одржи изложба и на-
учна конференција у Јеруса-
лиму ради јачања веза Срба 
и Јевреја у одбрани културе 
сjећања на заједничке жртве 
у Јасеновцу и НДХ. 

БРИСАЊЕ ИСТОРИЈЕ 
ОПАСАН ФЕНОМЕН

– Оваква тема добар је по-
четак заједничког рада на то-
ме да Јасеновац у заједнич-
ком колективном сјећању бу-
де оно што заслужује, мјесто 
незаборава, и да српске, је-
врејске и ромске жртве које 
су тамо оставиле своје кости 
не буду заборављене – пору-
чио је у уводном дијелу Ро-
берт Сабадош, предсjедник 
Савеза јеврејских општина 
који сматра да је „то пого-
тово важно осврћући се на 
тенденције ревизије историје 
и стварања нових чињеница 
које су далеко од онога што 
можемо сматрати историј-
ским чињеницама”.

Радни дио отворила је 
проф. др Ана Ланговић Ми-
лићевић, државни секретар 
Министарства просвjете, на-
уке и технолошког развоја, 
која је нагласила важност 
овакве теме са поруком сје-
ћања на све жртве Холокау-
ста и геноцида над Србима и 
Ромима и антифашистима, 
да се никад не заборави, да 
се никад не понови. 

– Гласови стотина хиља-
да невиних жртава, мушка-
раца, жена и дјеце, дозивају 
нас из утробе земље са мол-
бом да не буду заборављени 
– рекао је професор Грајф. 

– Ми, који смо преживје-
ли, морамо из све снаге да 
подигнемо глас како би се 

за њихово страдање и пат-
ње чуло широм свијета. Ми 
смо овдје да пустимо крик, 
пошто њихове убице све ја-
че покушавају да избришу 
трагове злочина, да поново 
пишу историју и да изврну 
чињенице. Штавише, увје-
рени су да њихов ревизио-
низам може да успије. Али 
сигуран сам да нису у праву 
и да неће успјети. Покушај 
да се избрише историја Ја-
сеновца личи на сталне по-
кушаје да се укине сјећање 
на Холокауст, што предста-
вља један опасан феномен – 
подвукао је Грајф.

Он је изразио своју забри-
нутост наводећи да је „тeшко 
повјеровати да је чак и данас, 
Јасеновац прилично непознат 
у међународним оквирима, 
упркос огромној важности за 
европску и историју самог Хо-
локауста. Важност Jaсеновца 
je значајна из два разлога. Пр-
ви је да су, по свjедочењима 
малобројних преживјелих, му-
чења у Јасеновцу било много 
дијаболичнија и демонскија 
него у Аушвицу и осталим на-
цистичким логорима, а други 
разлог је што је логор настао 
и постојао без учешћа и ми-
јешања њемачких војника и 
других спољних сила”.

ОКРУТНОСТ НИЈЕ 
МИМОИШЛА НИ ДЈЕЦУ

– Историја стотина хиља-
дa убијених у Јасеновцу ни-
је само историја једне смрти, 
она је нешто много страшни-
је. То је историја о звјерстви-
ма, злу, садизму и нечовје-
штву. Смрт је сматрана вр-
хунском вриједношћу. Зло-
твори су уживали у мучењу 
својих жртава и стално су из-
налазили нове начине торту-
ре и наношења бола. Сама 
смрт није им била довољна, 
она је морала да потраје и да 
изазове болне патње до са-
мог краја. А та окрутност и 
садизам којима су жртве би-
ле изложене нису обухвата-
ле само мушкарце, па чак ни 
само жене и дјецу, већ и но-
ворођенчад. Усташе су оти-

шле корак даље, имале су чак 
и дјечије логоре – навео је 
Грајф и посебно истакао да 
су „хрватске руке у Јасеновцу 
прекривене крвљу, и због то-
га Јасеновац можемо назва-
ти хрватским Аушвицом, или 
највећом гробницом за Србе, 
Јевреје и Роме у Хрватској”.

Он је даље објаснио да су 
„чак и њемачки официри ко-
ји су посјећивали Јасеновац 
били згранути бруталношћу 
коју су у њима видјели. 10. 
јула 1941, Едмонд фон Хор-
стенау, њемачки војни аташе 
у Загребу, написао је у свом 
извјештају Хитлеру да су ње-
мачке трупе „нијеми свједо-
ци недјела и етничког чишће-
ња усташа над Србима, Је-
врејима и Ромима”.

– Историја је попут архе-
ологије, чак и хиљаде година 
нису у стању да сакрију исти-
ну. Свијет ће открити истину 
која се крије дубоко у земљи. 
Историјска истина и исто-
ријске чињенице нам омо-
гућавају да извучемо праве 
закључке о нашој прошло-
сти, садашњости и будућно-
сти, и то је разлог зашто смо 
се окупили овдје. Не може-
мо да останемо нијеми и да 
ћутимо пред оспоравањем 
истине – закључио је Грајф.

У раду округлог стола уче-
ствовали су и експерти за Ја-
сеновац и НДХ попут Јована 
Мирковића, бивши директор 
Архива Србије Јован Пејин, 
аутори више књига о Јасенов-
цу и Алојзу Степинцу, прежи-
вjели дјечји логораши, науч-
ни истраживачи Института 
за упоредно право, Инсти-
тута за политичке студије и 
Уставног суда Србије.

Међу присутнима био је 
и Јован Дамјановић, пред-
сjедник Свјетске ромске ор-
ганизације, потомак жрта-
ва Борка, Миланко Црепу-
ља, живи свједок, преживјели 
дјечји логораш из Јастребар-
ског, Гојко Рончевић Мрао-
вић, Владимир Влајић из Ау-
стријске службе сјећања на 
Холокауст и други.

ВЕСНА ВУКОВИЋ

ИЗРАЕЛ ПОМАЖЕ ДА ИСТИНА О СРПСКОМ СТРАДАЊУ ПРОДРЕ У СВИЈЕТ  

Патријарх позван у Јерусалим 
да учествује на скупу о Јасеновцу  
У жељи да се истина о стра-

дању српског и јеврејског 
народа прошири на све ме-
ридијане, патријарх Српски 
Иринеј 8. септембра 2017. го-
дине у Патријаршији примио 
је позивно писмо за боравак 
у Јерусалиму у периоду од 
12. до 15. децембра када ће 
бити одржана велика науч-
на конференција о страдању 
српског и јеврејског народа 
у Јасеновцу.

Позив његовој светости 
уручио је главни истори-
чар израелског Института 
за образовање, документо-
вање и истраживање Холока-
уста Шем олам (ИХСО) про-
фесор Гидеона Грајфа.

Осим њега пријему код па-
тријарха Иринеја присуствова-
ли су предсjедник Савеза јевреј-
ских општина Србије Роберт 
Сабадош, амбасадорка Љиља-
на Никшић, министар просвје-
те, науке и технолошког развоја 
Младен Шарчевић, шеф каби-
нета Министарства просвјете 
Марко Попадић, државни се-
кретар Министарства просвје-
те проф. др Ана Лaнговић Ми-
лићевић, као и предсједник и 
замјеник предсједника Одбора 
за дијаспору и Србе у Региону 
Скупштине Србије Иван Костић 
и Миодраг Линта.

СВИЈЕТ МОРА ДА 
САЗНА ПРАВУ ИСТИНУ

Амбасадорка Љиљана 
Никшић упознала је патри-
јарха Иринеја о активности-
ма које су већ до сада зајед-
нички спроведене, а односе 
се на одржавање изложбе Ја-
сеновац – право на незаборав, 
која је у јануару одржана у 
Њујорку, а крајем априла и 
у холу Скупштине Србије у 
Београду. Она је такође наја-
вила да ће захваљујући Ми-
нистарству спољних послова 
и Министарства просвјете, 
науке и технолошког разво-
ја Владе Србије у сарадњи са 
јеврејским пријатељима ова 
изложба бити уприличена и у 
Јерусалиму у периоду од 12. 
до 15. децембра 2017. године.

Министар просвјете, на-
уке и технолошког развоја 
Младен Шарчевић нагласио 
је да је Србија много добила 
са потписивањем протоко-
ла о сарадњи са Институтом 
за образовање, документо-
вање и истраживање Холо-
кауста Шем олам (ИХСО) из 
Тел Авива. Он је такође под-
сјетио да је поред овог спо-
разума потписан и Меморан-
дум о разумијевању између 
Министарства просвјете, на-
уке и технолошког развоја 
Републике Србије и Јад Ва-
шем, меморијалне установе 
жртава и хероја Холокауста.

– Увијек смо били хендике-
пирани да предочимо свијету 
праву истину о Јасеновцу, а је-
дан од разлога лежи и у чиње-
ници што се он данас не налази 
на нашој територији. Зато сма-
трам да је овај вид презентова-
ња истине о страдању српског, 
јеврејског и ромског народа нај-
бољи пут да свијет сазна тежину 
злочина који Јасеновац сврста-
ва у ред логора попут Аушвица, 
Дахауа, Маутхазеуна – рекао је 
министар Шарчевић.

Предсjедник Савеза јевреј-
ских општина Србије Роберт 
Сабадош изразио је захвалност 
Влади Републике Србије на до-
ношењу Закона о реституци-
ји и истакао да Србија и Изра-
ел могу заједничким радом 
допринијети развоју културе 
сjећања на заједничке жртве 
у Другом свjетском рату. Са-
бадош је патријарху Иринеју 
уручио на поклон књигу Из 
колијевке у Јасеновац, која са-
држи имена 19.430 дјечака и 
дјевојчица који су погубљени 
у логору.

Професор Гидеон Грајф је 
патријарху Иринеју и мини-
стру Шарчевићу уручио сво-
је најновије ауторско дјело, 
монографију Аушвиц. Грајф 
је намјеру Хрвата да стално 
умањује број жртава у Јасе-
новцу поредио са негацијом 
Холокауста.

– Кад ме по свијету пита-
ју како могу да износим број 
жртава у Јасеновцу, увијек се 

позивам на еминентног изра-
елског стручњака покојног др 
Менахема Шелаха, у чијој сту-
дији се наводи да се „српске 
жртве мјере стотинама хиља-
да” – рекао је Грајф, уз напо-
мену да ови радови никад ни-
су превођени на српски језик.

Он је навео да се данас у 
свијету веома мало зна о Ја-
сеновцу, који је по својој мон-
струозности превазишао и 
злогласни Аушвиц.

Предсједник Одбора за 
дијаспору и Србе у региону 
Иван Костић најавио је да ће 
изложба Јасеновац – право на 
незаборав бити представљена 
и у Будимпешти, а патријар-
ху је уручио и писмени извје-
штај о свим досадашњим ак-
тивностима.

ГЕНОЦИД  НДХ 
НИЈЕ САМО ЈАСЕНОВАЦ

Миодраг Линта је нагла-
сио да се геноцид НДХ ника-
ко не смије свести само на Ја-
сеновац, него и на сва остала 
стратишта о којима се након 
завршетка Другог свјетског 
рата ћутало.

– Без упознавања свјетске 
јавности о усташким злочини-
ма током Другог свјетског ра-
та међународна заједница не-
ће разумјети догађаје из деве-
десетих, када су се наши људи 
из Хрватске и БиХ са правом 
прибојавали да им се не поно-
ви 1941. година. Наша Скуп-
штина има историјску одго-
ворност да се у наредном пе-
риоду донесе Декларација о 
геноциду над Србима, Јевре-
јима и Ромима у НДХ, како 
бисмо стекли морално право 
да ову тему покренемо и пред 
међународним институцијама 
– поручио је Линта.

Патријарх Иринеј се због 
раније заказаних обавеза ни-
је усудио да унапријед обећа 
своје присуство у Јерусалиму.

– Сахраните лаж, она ће 
увијек иструлити. Сахрани-
те истину, она ће васкрснути 
– рекао је патријарх Иринеј.

Он је изразио наду да ће 
се свијет упознати са траге-
дијом страдања српског, је-
врејског и ромског народа 
наглашавајући као најтра-
гичнију чињеницу да је кроз 
Јасеновац прошло 50.000 дје-
це. Нажалост, послијератна 
власт у заједничкој држави 
спроводила је политику у ко-
јој се на ову тему није ни го-
ворило, а бројна стратишта 
су забетонирана. Зато је овај 
пројекат од огромног значаја 
– закључио је патријарх Ири-
неј.  ТРИФКО ЋОРОВИЋ

324 САТА ЋУТАЊА – ЗА СВАКО ИМЕ МИНУТ
За округлим столом говорио је и Јован Мирковић, 
дугогодишњи управник Спомен-подручја логора Јасеновац. 
Он је говорио о страдању дјеце у јасеновачким логорима и о 
изворима у литератури о Јасеновцу. 
– Према попису 19.432 дјеце жртава у НДХ тражи 324 сата 
ћутања за свако име по минути – статистички је израчунао 
Мирковић. Он је рекао да је постојала табу свијест људи 
из струке да се баве овом темом и да за сада нема ниједне 
стручне монографије о Јасеновцу.

РЕЗУЛТАТИ СРПСКО-ЈЕВРЕЈСКЕ САРАДЊЕ 

6.10. 2016. – Организовање тематске сједнице Одбора за 
дијаспору и Србе у региону о страдању у Јасеновцу и НДХ у 
Нaродној скупштини Србије
7.10. 2016. – У Министарству спољних послова Србије потписан 
Меморандумо о сарадњи српске и јеврејске академске 
заједнице (Етнографски Институт САНУ, Институт за 
компаративно право из Београда, Андрићев институт из 
Вишеграда, Институт за Јасеновац из Њујорка и ИХСО)
У јануару 2017. године одржана Изложба о Јасеновцу у Њујорку, а 
у априлу у Дому Народне скупштине Републике Србије
28.3. 2017. – Потписан Меморандум ИХСО и МПНТР
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У БЕОГРАДУ ОБИЉЕЖЕН МEЂУНАРОДНИ ДАН НЕСТАЛИХ ЛИЦА НЕПОЗНАТА СУДБИНА 10.416 ЛИЦА СА ПРОСТОРА БИВШЕ СФРЈ

ДРАГАН ПЈЕВАЧ: Илузорно је да очекујемо 
правду за српске жртве када је у Јасеновцу 
постављена плоча са усташким поздравом!
У организацији Коор-

динације српских 
удружења породица 

несталих, убијених и по-
гинулих лица са простора 
бивше Југославије 30. ав-
густа у Београду обиљежен 
је Међународни дан неста-
лих лица. Рјешавање пита-
ња несталих лица прије све-
га је цивилизацијско и ху-
манитарно питање, сло-
жили су се уводничари на 
овом скупу.

ПРАВДА ЗА ЖРТВЕ
Отварајући скуп Драган 

Пјевач, предсједник Коорди-
нације српских удружења по-
родица несталих, убијених и 
погинулих лица са простора 
бивше Југославије, позвао је 
присутне, међу којима је био 
и велики број чланова поро-
дица несталих са простора 
читаве Србије, да минутом 
ћутања, уз звуке српске хим-
не, одају почаст свима онима 
којих више нема. 

Скупу у Скупштини гра-
да Београда, поред породица 
несталих, присуствовали су и 
Зоран Милошевић, помоћ-
ник министра за рад, запо-
шљавање, борачка и социјал-
на питања, Миодраг Линта, 

замјеник предсједника Од-
бора Скупштине Србије за 
дијаспору и Србе у региону, 
Саво Штрбац, директор До-
кументационо информаци-
оног центра Веритас, као и 
представници Међународ-
ног комитета Црвеног крста.

Предсједник Управног од-
бора Координације Драган 
Пјевач нагласио је да се пре-
ма подацима Међународног 
комитета Црвеног крста још 

увијек трага за 10.416 лица са 
простора бивше СФРЈ, а да је 
од тог броја њих 4.075 српске 
националности.

– Нажалост, озбиљног и 
искреног разговора о узроци-
ма и посљедицама ратова ме-
ђу бившим зараћеним стра-
нама нема –  истакао је Пје-
вач, додајући да сва удруже-
ња са наших простора имају 
саосјећање за бошњачке, хр-
ватске и албанске жртве, те 
да нико нема права да тражи 
правду за своје жртве ако ис-
товремено није спреман да 
призна правду и за припад-
нике других народа. 

– Правда за жртве је дво-
смјерна улица и нико нема 
права да тражи правду са-
мо за своје жртве – истакао 
је Пјевач, указавши да је са-
радња са сличним удружењи-
ма из региона добра. 

ОЛАКО СМО ПРЕШЛИ ПРЕКО 
ЗЛОЧИНA У 20. ВИЈЕКУ

Пјевач је оцијенио да је 
сарадња са званичним струк-
турама власти у државама 
региона лоша. 

– Илузорно је очекива-
ти правду за српске жртве 
када је у Јасеновцу поста-
вљена плоча „За дом спрем-
ни” – рекао је Пјевач, који 
је навео да породице неста-
лих из Координације не на-
илазе увијек на разумијева-
ње ни код свих надлежних у 
Србији и изразио очекива-

ње да ће сарадња са Мини-
старством за рад, социјал-
на и борачка питања бити 
боља него прије.

Др Душан Ћелић наводе-
ћи примjер Косова и Мето-
хије истакао је да се албан-
ско становништво одриче би-
ло какве умијешаности ОВК 
у било какав злочин на том 
простору према Србима. 

Ћелић је нагласио да се у 
посљедњих годину и по да-
на на прсте једне руке мо-
же избројати колико је лица 
ексхумирано на овом про-
стору. Он сматра да је за-
вјера ћутања разлог томе. 
Према његовим ријечима, 
може се очекивати да по-
четком рада Специјаног су-
да за ратне злочине у При-
штини може доћи до пома-
ка и истине и правде за срп-
ске жртве.

Милена Парлић је иста-
кла да све ово што нам се де-
шава није случајно. 

– Олако смо прешли пре-
ко свих оних злочина који су 
над Србима учињени у Ве-
ликом рату, затим у Другом 
свјетском рату, након кога 
смо били приморани да за-
боравимo на своја стратишта, 
јаме у којима је страдао наш 
народ и што је најгоре нико 
научно није дошао до број-
ки колико смо заправо има-
ли невино страдалих жртава, 
нарочито на почетку 1941. 
године у Независној Држа-

ви Хрватској – закључила је 
Парлићева.

Програм је настављен 
кратким филмом у коме се 
чланови породица обраћају 
својим несталим члановима 
објашњавајући им, као да су 
и данас ту са њима, шта ра-
де и како живе. Ове потресне 
сцене биле су увод у двије 
пјесме о несталим и страда-
лим на Косову и Метохији. 

СТИХОВИМА ЛИЈЕЧЕ БОЛ
Драгана Мајсторовић, чи-

ји је седамнаестогодишњи 
син Иван крајем јуна нестао 
на путу од Косова Поља до 
Приштине, посветила је пје-
сму, како је сама навела, НН 
лицима, њеном сину, али и 
свима онима који имају своја 
имена, али их сви сада осло-
вљавају као неидентифико-
вана лица. 

Јефимија, кћерка пјесни-
ка Ранка Ђиновића, чији је 
брат такође нестао на КиМ, 
говорила је стихове свога оца 
о трагичном завршетку жете-
лаца побијених и измасакри-
раних у пољу поред Старог 
Грацког код Липљана. Зани-
мљиво је истаћи да је већина 
тих људи послије Великог ра-
та из српских крајева Хрват-
ске колонизована на простор 
Косова и Метохије. 

Пјесму Мајка православна 
Владимира Назора рецитова-
ла је Милена Парлић, под-
сјећајући прије тога окупље-

не да је за њено писање пје-
сник мотив пронашао зате-
чен призором злочинȃ које 
су усташе направиле у јед-
ном селу поред Вргинмоста 
у Хрватској.

– Завршавамо обиљежа-
вања Дана несталих лица у 
жељи да ће, када се сљедеће 
године будемо окупили ис-
тим овим поводом, бити мно-
го мање људи на списку не-
сталих и да ће до тада многе 
породице пронаћи посмртне 
остатке својих најмилијих. 
Овај скуп завршавамо и у на-
ди да ће кривци за почињене 
злочине одговарати пред ли-
цем правде – рекла је Миле-
на Парлић, након чега је овај 
дио програма био завршен.

Међународни дан неста-
лих обиљежен је уз подршку 
Међународног комитета Цр-
веног крста, Комисије за не-
стала лица Владе Србије и 
Црвеног крста Србије. 
ТЕКСТ И ФОТО: ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ВЕЉКО ОДАЛОВИЋ: Србија је урадила све што је од ње тражено!
Предсједник Комисије 

Владе Србије за нестала 
лица Вељко Одаловић у уво-
ду свог излагања истакао је да 
је Србија у погледу рјешава-
ња судбине несталих уради-
ла све што је од ње тражено. 

– Нема ниједно гробно 
мјесто у Србији на које је ука-
зивано, а које није транспа-
рентно истражено – рекао је 
Одаловић, наводећи да се ис-
товремено Србија сусреће с 
низом проблема у пронала-
ску несталих особа у региону. 

Према његовим ријечима, 
на простору Хрватске, БиХ 

и Косова и Метохије је пре-
ко 4.000 тијела лица српске 
националности која се воде 
као нестала.

– То је и даље велики про-
блем – рекао је Одаловић и 
истакао да породице неста-
лих и државни органи неће 
одустати од њиховог прона-
ласка и идентификације.

Према Одаловићевим ри-
јечима, Србија је дјелима до-
казала да је за сарадњу. Он је 
подсјетио да је Србија пре-
дала тијела 9.000 Албанаца, 
што није случај са другим 
странама.

– Предали смо и 2.500 
докумената, а нисмо доби-
ли ништа заузврат – наставио 
је Одаловић, додајући да није 
отворен архив тзв. Ослободи-
лачке војске Косова. 

Предсjедник Владине ко-
мисије за нестала лица сматра 
да мора доћи до боље сарадње 
у региону у рjешавању пробле-
ма несталих, која ће, по њего-
вој оцjени, довести и до бољих 
односа и веће стабилности на 
овим просторима.

– Ту настаје проблем и аго-
нија, првенствено породица 
несталих, јер не можемо сви 

заједно да добацимо до орга-
на и свијести оних који морају 
тај посао да ураде – истакао је 
Одаловић и додао да је Влади-
на Комисија за нестала лица 
Србије присуствовала ексху-
мацијама 126 тијела, а преу-
зела је само два тијела на Ко-
сову и Метохији и 52 тијела у 
Хрватској, при чему се више 
од хиљаду Срба у тој држави 
воде као нестали. 

Навео је да у Загребу има 
више од 900 тијела у мртвач-
ницама, а да се од 2012. до 
2017. годишње идентифику-
је од 50 до 54 тијела. 

– Да ли је то неко пројек-
товао у складу са капаците-
тима, или је то одобрена кво-
та – запитао се Одаловић и 
додао да је на надлежнима 
да процесуирају одговорне 
за ратне злочине. 

– Очигледно је да су они 
који су командовали и врши-
ли ратне злочине над Срби-
ма ослобођени у Хагу, При-
штини, Француској, Загребу 
и Сарајеву. Они морају да се 
склоне са јавне политичке 
сцене зарад добрих односа и 
сарадње у региону – закљу-
чио је Одаловић.

ГУЛИЋ: СРПСКЕ ЖРТВЕ МАЊЕ ВРИЈЕДЕ
Историчар др Милан Гулић је као десетогодишњак у колони 
дошао из Крајине 1995. године  у Србију. Данас се бави 
тематиком посљедњих ратова.
– Од 22.000 страдалих у Хрватској њих седам хиљада били су 
Срби. За злочине над Србима пред Међународним кривичним 
трибуналом за бившу Југославије није одговарао нико. Данас 
се на том простору потражује више стотина Срба који се воде 
као нестали – навео је Гулић, додајући да је свјетска јавност 
осудила Србе као агресоре и кривце за све.
– У таквим околностима српске жртве не вриједе као жртве 
осталих народа и због тога се процес тражења несталих Срба 
свјесно заташкава, како би се сакрила права истина о рату у 
Хрватској и жртвама на обје стране. Откривањем гробница и 
ексхумирањем тијела рушио би се темељ на коме је Хрватска 
створена – закључио је Гулић и истакао да је највише 
масовних гробница било у Книну, Грачацу и Петрињи из којих 
је ексхумирано 600 тијела. То наводи на чињеницу да је у 
овим крајевима, укључујући и Западну Славонију, извршен 
најстрашнији удар на почетку и на крају ратног конфликта.

ШЕТЊА
Са транспарентом на 
челу колоне „Гдје су 
нестали“ услиједила је 
шетња учесника скупа до 
споменика несталима и 
страдалима у ратовима 90-
их, у Ташмајданском парку 
гдје је положен вијенац 
и цвијеће у спомен на 
нестала лица.

 » Др Душан Ђелић, Драган Пјевач, Вељко Одаловић и др Милан Гулић

НЕМА ПОМАКА У КАЖЊАВАЊУ ЗЛОЧИНАЦА
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта је, 
поводом Међународног дана несталих лица, оцијенио да 
је крајње вријеме да се коначно расвијетли судбина свих 
несталих лица, без обзира на њихову националну и вјерску 
припадност, као најважније хумано и цивилизацијско 
питање у региону.
Породице несталих Срба посебно вријеђа чињеница да 
нису учињени готово никакви помаци у кажњавању злочина 
које су починили припадници Хрватске војске, тзв. Армије 
БиХ и ОВК. У претходном периоду пристрасно су вођени 
поступци за злочине над Србима у Хрватској, БиХ и на Косову 
и Метохији, гдје су одговорни за злочине ослобођени или су 
осуђивани на смијешно мале затворске казне, чиме су додатно 
понижаване жртве и њихове породице. Такође, срамотна је 
чињеница да се Тужилаштво за ратне злочине Србије није 
довољно бавило истраживањем злочина који су почињени 
над Србима на простору бивше Југославије. Од свог оснивања 
2003. године наше Тужилаштво за ратне злочине подигло је 
оптужницу против 184 лица у 64 предмета. Од тога броја два 
лица су Бошњаци, два Хрвата, 21 Албанац и чак 159 Срба 
или 86% од свих оптужених лица. Нови тужилац за ратне 
злочине Снежана Станојковић мора се посебно ангажовати 
на процесуирању ратних злочина над српским цивилима 
и заробљеницима, односно да покрене истрагe и подигне 
оптужницe против великог броја злочинаца из реда хрватског, 
бошњачког и албанског народа.
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EПИСКОП СЕРГИЈЕ СВЕЧАНО ЈЕ УСТОЛИЧЕН У ХРАМУ СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА У БОСАНСКОМ ПЕТРОВЦУ

ЕПАРХИЈА БИХАЋКО-ПЕТРОВАЧКА 
ДОБИЛА СВОГ ЧЕТВРТОГ ВЛАДИКУ 

СЕЛАКОВИЋ ЧЕСТИТАО ВЛАДИЦИ СЕРГИЈУ
Генерални секретар предсједника Србије Никола Селаковић 
пригодним ријечима честитао је устоличење владици 
Сергију и осврнуо се на великане које је српском роду 
даровала Босанска Крајина.  
– Нема тог Србина који не зна за старца Вујадина, Гаврила 
Принципа, Петра Кочића или Бранка Ћопића – рекао је 
Селаковић и нагласио да „сви који смо овдје морамо помоћи 
владици макар да годишње обиђемо ове крајеве”. 
– Владика Сергије за собом је оставио бројна отворена врата у 
Европи, а могу да потврдим да ће врата Београда бити увијек 
широм отворена – рекао је Селаковић и додао да ће Србија 
помоћи Босански Петровац, Грахово, Гламоч и Дрвар. 
– Желимо да олакшамо живот наших људи на овим 
просторима. Искрено се надам да ће Срби у Федерацији 
БиХ имати једнак третман какав имају припадници 
других народа у Србији или Републици Српској – рекао је 
Селаковић, који је у име предсједника Србије Александра 
Вучића предао пригодан поклон новоустоличеном епископу 
бихаћко-петровачком.

ВУЛИН: СРБИЈА БРИНЕ О СВИМ СРБИМА

Министар одбране Србије Александар Вулин поручио је да 
ће Влада и предсједник Србије увијек бринути о Србима, 
без обзира гдје живе, те да Србија жели БиХ која поштује 
Републику Српску и сваког грађанина. Он је објаснио 
да Срби знају да „уживају заштиту своје државе и свих 
највиших политичких представника Србије”.
– На овај начин показујемо колико нам је стало до Срба 
– рекао је Вулин новинарима у Босанском Петровцу, гдје 
је присуствовао устоличењу новоизабраног епископа 
бихаћко-петровачког Сергија, а том приликом изразио је 
задовољство што је на земљи својих предака.
Он је рекао да је Србија један од гараната Дејтонског 
споразума и жели да БиХ буде стабилна, мирна, слободна, 
сигурна и добра према свим грађанима.
– Дејтонски споразум донио је мир и не смије бити мијењан 
без апсолутне сагласности сва три конститутивна народа, 
као и свих земаља гараната тог споразума. Ми хоћемо 
БиХ која поштује Републику Српску и сваког грађанина – 
поручио је Вулин.

ЛИНТА: НАДА ЗА СРБЕ У БОСАНСКОЈ КРАЈИНИ

Замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у 
региону честитао је владици Сергију избор за епископа 
Бихаћко-петровачке епархије
– Срби у овој еперхији и шире доживјели су библијско 
страдање у 20. вијеку односно геноцид у злогласној НДХ 
и етничко чишћење деведесетих година прошлог вијека – 
рекао је Линта и додао да преостали крајишки Срби веома 
тешко живе јер не могу да остваре своја основна људска и 
национална права.
– Главни проблем је дискриминација од стране надлежних 
федералних и кантоналних власти – рекао је Линта. Он 
вјерује да ће уз помоћ Владике Сергија, наше цркве и уз 
активну подршку Србије и Републике Српске наш народ 
опстати на свом вјековном подручју.
– Велики број протјераних Срба са подручја епархије се не 
одриче свог краја и обилази своја села и крајеве и помаже 
у границама својих могућности да се обнове цркве, гробља, 
сеоски домови, да се очисте запустјела села и да се сачува 
српска земља – рекао је Линта.

ЕПАРХИЈА ОСНОВАНА 1925. ГОДИНЕ
Наша епархија основана је 1925. године када је добила свог 
првог епископа др Венијамина Таушановића, који је овом 
епархијом управљао кратко, свега четири године. Могло 
би се рећи да је његовим одласком Епархија остала готово 
удова, што значи да дуго година није имала свога епископа, 
него су њеним свештеним троном уз тешке историјске 
околности, уз два везана свјетска рата, учестале погроме 
и народна страдања каква историја готово не памти, 
управљали православни епископи из Сарајева, Бањaлуке и 
Далмације, и све тако до 1991. године до доласка епископа 
Хризостома, чијим доласком је почело конкретно духовно 
васкрсавање ове епархије. Ови простори преко којих се 
протеже наша епархија исцрпљени су од ратова старих 
и нових, унижени од страдања и неправде сервиране из 
руку кнезова овога свијета. Носећи на себи ране историје, 
наша епархија је данас остала мала у броју својих вјерника 
и сиромашна у својој економији. Но,  због тога ми је још 
више волимо и наше срце још више ка њој хита. Одговорно 
тврдимо да за све црквене, социјалне, политичке, породичне 
и остале прилике и околности не видимо ни једно рјешење 
до ово које су проповиједали и проживјели сви светитељи 
цркве Христове, а то је жива вјера у васкрсење Христово.

ДИО ПРИСТУПНЕ БЕСЈЕДЕ ЕПИСКОПА СЕРГИЈА

 » Епископ Сергије се замонашио у манастиру Рмањ

Свечаном чину усто-
личења претходила је 
света архијерејска ли-

тургија, коју је служио ми-
трополит загребачко-љу-
бљански Порфирије, а бого-
служење је завршено приче-
шћем вјерника у храму Све-
тих апостола Петра и Павла.

ПОВРАТАК ЕПАРХИЈИ
Одлуку Светог архијереј-

ског сабора Српске Право-
славне Цркве о избору Сер-
гија за епископа бихаћко-пе-
тровачког прочитао је митро-
полит загребачко-љубљански 
Порфирије, који је потом пре-
нио честитке патријарха срп-
ског Иринеја. 

– Позвани сте да градите 
мостове међу људима и да бу-
дете први који прелази мост – 

казао је митрополит Порфи-
рије и додао да је наша Право-
славна црква – васељенска, а 
то значи отворена за све.

Епископ бихаћко-петро-
вачки Сергије рекао је оку-
пљеним вјерницима након 
устоличења да осјећа неизре-
циву радост, јер долази кући, 
односно тамо гдје је почео ду-
ховно уздизање.

– Долазим свештенству, 
монасима и вјерном народу 
ове Богом спасаване епархи-
је – рекао је владика Серги-
је, те захвалио Богу што му 
је дао да управља овом епар-
хијом, као и његовој светости 
патријарху српском Иринеју 
и архијерејима Српске право-
славне цркве.

Он је позвао вјернике да се 
што више окупљају у цркви и 
да свештена лица препознају 
као истинске узоре и оне ко-
ји могу да им помогну.

Прије свечаног чина усто-
личења архијереји Српске 
православне цркве су изра-
зили задовољство што је Све-
ти архијерејски сабор изабрао 
владику Сергија за пастира у 
Епархији бихаћко-петровач-
кој, гдје је дошао да служи цр-
кву Христову и проповиједа 
ријеч Божију.

ЧЕСТИТКЕ СА СВИХ СТРАНА
Овом догађају присуство-

вали су и члан Предсједни-
штва БиХ из Републике Срп-

ске Младен Иванић, мини-
стар одбране Србије Алек-
сандар Вулин, генерални се-
кретар предсједника Србије 
Никола Селаковић, замјеник 
предсједника Одбора за дија-
спору и Србе у региону Мио-
драг Линта, министар финан-
сија Владе РС Зоран Тегелтија, 
директор Републичког секре-
таријата за вјере Драган Дави-
довић и градоначелник Бања-
луке Игор Радојичић.

Међу присутнима су били 

и припадници Трећег пјеша-
дијског (Република Српска) 
пука Оружаних снага БиХ, као 
и друге званице, свештенство, 
представници локалне вла-
сти, Католичке цркве, Ислам-
ске заједнице у БиХ и бројни 
вјерници.

Честитке новоизабраном 
епископу Сергију телеграмом 
су упутили предсједник РС 
Милорад Додик и предсјед-
ница Владе РС Жељка Цвија-
новић.  Т.Ћ.

СУЗАМА ИСПРАЋЕН ВЛАДИКА АТАНАСИЈЕ
Владика милешевски Атанасије, који је столовао Бихаћко-
петровачко епархијом претходне четири године, у својој 
бесједи рекао је да „ако би цијели свијет био црква, он би 
био савршен”. Он се захвалио свим добротворима и људима 
добре воље који су својим дјеловањем помогли опстанак 
епархије и њеним вјерницима живот учинили лакшим.   
– Црква је на овом простору физички ослабљена – рекао је 
владика Атанасије.  
Он је рекао да је цијелу недјељу провео путујући и обилазећи 
епархију и најавио да ће се убрзо освештати саборни храм у 
Бихаћу, чија је градња отпочела још 1987. године. 
Градња ове цркве од посебног је значаја јер је првобитни 
бихаћки саборни храм, освештан 1893, а порушен на 
Видовдан 1941. године. Био је то први православни 
храм који је порушен у Независној Држави Хрватској. 
Послијератни период обиљежила је небрига и заборав. 
Земљиште на којем се налазио предратни православни 
храм општинска власт одузела је 1959. године и ту је 
саграђена зграда општине Бихаћ. Послије рушења цркве, 
Бихаћ је остао без пароха дуги низ година. 
Посебно је био дирљив опроштај владике од свештенства 
епархије. Они су га са сузама и пригодним поклоном 
испратили из Петровца.  

 » ВИСОКЕ ЗВАНИЦЕ: Младен Иванић, Александар Вулин, Никола Селаковић и Миодраг Линта
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Новоизабрани митропо-
лит дабробосански Хри-

зостом свечано је устоличен 
3. септембра 2017. године у 
Храму Рођења пресвете Бо-
городице – Саборној цркви 
у Сарајеву. Овом свечаном 
чину претходила је света ар-
хијерејска литургија, коју је 
служио патријарх српски 
Иринеј уз саслужење архи-
јереја и свештенства СПЦ.

Након причешћа звани-
цама и вјерницима бесједом 
се обратио патријарх српски 
Иринеј, који је пожелео ми-
трополиту дабробосанском 
да пронесе и унесе нову свје-
тлост међу људе, уз напомену 
да сноси велику одговорност 
као и представницима свих 
вјерских заједница у БиХ. Це-
ремонија устоличења заврше-
на је бесједом митрополита 
Хризостома, који је рекао да са 
великим оптимизмом преузи-
ма управљање Митрополијом 
дабробосанском. На литургији 
поводом устоличења новоиза-
браног митрополита учество-
вали су Хор Српског пјевачког 
друштва Слога из Сарајева и 
Хор смјера за црквену музи-
ку и појање Музичке акаде-
мије Универзитета у Источ-
ном Сарајеву.

Свечаном чину устоличе-
ња присуствовали су Вален-
тин Инцко, високи представ-
ник међународне заједнице 
у БиХ, српски члан у Вијећу 
БиХ Младен Иванић; мини-
стар правде Републике Ср-
бије Нела Кубуровић, пред-
сједник Народне скупштине 
Републике Српске Недељко 
Чубриловић, министар са-
обраћаја и веза Републике 
Српске Неђо Трнинић, др 
Милета Радојевић, дирек-
тор Управе за сарадњу са цр-
квама и вјерским заједница-
ма при Министарству прав-
де Републике Србије, пред-
сједник Савјета министара 
у Влади Бих Мирко Шаро-
вић; директор Републичког 
секретаријата за вјере у Вла-
ди Републике Српске Дра-
ган Давидовић; Амела Да-
утбеговић из Министарства 
за рад, социјалну политику, 
расељена лица и избјегли-
це Кантона Сарајево, амба-
садор Русије у БиХ Петар 
Иванцов, амбасадор Србије 
у БиХ Станимир Вукичевић, 
начелници српских општи-
на и градоначелници, много-
бројне личности из јавног и 
културног живота Републи-
ке Српске.  СК

Бивши и садашњи сарајевски Срби прославили Преображење
– Каква је ово бука, отку-

да ово? – пита на трамвајској 
станици преко пута сарајев-
ске Преображењске цркве на 
Долац Малти старија госпођа, 
а упитана дјевојка показује јој 
прстом на цркву и људе иза ви-
соког зида који ограђује цркве-
ну порту и одговара: – Срби!

– Лако је бити Србин на 
Равној Романији (у Републи-
ци Српској прим. аут.). Тре-
ба овдје заиграти коло и за-
пјевати – каже Миливоје Ча-
баркапа, један од оних који 
су у парохијском дому уз Цр-
кву светог Преображења пред 
рат учествовали у формирању 
Српске демократске странке 
Новог Сарајева. Овај поврат-
ник у сарајевско насеље Вра-
ца добацује познаницима у 
колу које се растегло по чи-
тавој порти: Само весело! У 
колу, упркос врућини од три-
десет и нешто степени, црна 
шубара на глави старине са 
Равне Романије и високо по-
дигнута три прста.

– Све одавде па до Илија-
ша, све је моје и мојих пај-
даша – грми преко озвучења 
пјевач вашарског бенда, али 
друштво са Равне Романије 
не хаје за то и они пјевају Ој-
качу: – Дрино водо, јеси ли ду-

бока, смије ли те прегазити 
војска? Ој... А која је то војска 
говори шубара!

Вељко Пајдаковић је дошао 
из Америке гдје живи и одакле 
путује по цијелом свијету.

– Користим ову прилику 
да се видим са пријатељима и 
познаницима. Од 20 посљед-
њих година 19 пута сам до-

лазио овдје гдје сам рођен, а 
у овој цркви сам крштен – ка-
же Пајдаковић, изданак старе 
сарајевске породице, који нам 
са поносом на свом „смартфо-
ну” показује породичне слике 
старе читав вијек. Он додаје 
да је власник више од 70 ду-
нума земље и да то намјера-
ва да прода.

– Срби нестају из Сарајева, 
продају своју имовину, а овдје 
долазе Арапи и купују. Мислим 
да би црква требало да преузме 
активнију улогу да нас окупи 
под свој кров и хомогенизује 
као народ. Нисам сигуран да се 
то покушава на прави начин – 
каже нам Пајдаковић.

И стари Милош Ћуковић је 
крштен у Цркви светог Прео-
бражења.

– Мој отац је учествовао у 
градњи ове цркве – каже Ми-
лош.

Свету литургију ове годи-
не служили су отац Владимир 
Ступар и отац Чедомир Ђел-
мо, пошто нови, недавно иза-

брани владика, након смрти 
блаженопочившег владике да-
бробоснског Василија, још ни-
је ступио на дужност.

– Кумови славе из Срп-
ског хуманитарног друштва 
Добротвор све су припреми-
ли што треба, а ту је свој до-
принос дао и господин Љуби-
ша Ћосић, начелник Источног 
(Српског) Сарајева, те Сини-
ша Додик, који је већ два пута 
био кум наше славе и Драган 
Остојић власник Златног зр-
на из Источног Сарајева. Сље-
деће године кум ће бити Сло-
бодан Пајић и то ће му бити 
треће кумство – каже парох 
Долачки.

Обиљежавању црквене 
славе присуствовали су ми-
нистар у ранијим владама 
Републике Српске Бошко То-
мић и предсједник борачке 
организације Града Источ-
но Сарајево Михајло Паре-
ђина. Црква светог Преобра-
жења на Долац Малти сагра-
ђена 1940. године била је по-
слије рата више пута обија-
на, посљедњи пут недавно, 
а починиоци ни једном ни-
су кажњени.

– Препуштамо судовима 
да суде, а ми вјерујемо у суд 
Божји. Јер, ко руши цркву, 
срушиће га Бог – каже отац 
Ђелмо.  ДРАГАН БАШОВИЋ

МОЈ БОЖУРЕ УСРЕД САРАЈЕВА

Када су дјевојке из етно групе Катера, која дјелује при 
Музичкој академији из Источног Сарајева запјевале Мој 
божуре, свима се кожа најежила.
– Косово је наша жива рана, нећемо га дати, а уз Божју 
помоћ вратиће се Срби тамо и бити своји на своме – каже 
Мирослав Телетина из Вишеграда.

Борићемо се против сваке дискриминације у ФБиХ!  
– Велики су изазови због огромног 

егзодуса српског народа 1996. године 
и великог страдања током посљедњег 
рата, али и због дугогодишњег исеља-
вања српског народа из централне Бо-
сне. Имамо дуг период исељавања пре-
ма Србији, Европи и другим крајевима 
свијета. Све то треба добро сагледати, 
анализирати и видјети шта се може учи-
нити да се тај народ духовно поново по-
веже са својом матицом, да се враћа и 
обилази своја огњишта – рекао је ми-
трополит Хризостом за Глас Српске и 
додао да је још крајем 1995. године по-
звао сав прогнани народ, не само срп-
ски него и хрватски и муслимански, да 
се врати на своја огњишта. 

– У историји наших народа било је 
ратова, сукоба, борби, али послије свега 

тога народи су се враћали на огњишта и 
обнављали своје куће и домове, све оно 
што је њихово, никада не напуштајући 
своје крајеве. Међутим, овај рат био је 
трагичан за српски народ у БиХ. Бори-
ћу се за повратак свих на своје јер сма-
трам да је то једино праведно и исправ-
но. Борићемо се да буде укинут сваки 
вид дискриминације у Митрополији да-
бробосанској.

Митрополит Хризостом најавио je да 
ће СПЦ тражити да се у Сарајеву и Фе-
дерацији врати имовина СПЦ, као што 
је враћена Католичкој цркви и Ислам-
ској заједници. 

– Жалосна је чињеница да се и ту 
види дискриминација према Право-
славној цркви у ФБиХ. Шта више, и 
данас има атака да се и оно што је пре-

остало на неки начин отима и насрће 
на нашу имовину у Сарајеву. Према 
томе, на нама је велики изазов, вели-
ки рад да стрпљиво тражимо рјеше-
ње овог дискриминирајућег пробле-
ма, те да покушамо да се са другим 
вјерским заједницама усагласимо о 
томе да буде усвојен закон о реститу-
цији који је неминован. Нажалост, ту 
су страни фактори одиграли нечасну 
улогу. Све вјерске заједнице припре-
мале су нацрт  закона о реституцији. 
Међутим, тадашњи амбасадор је све 
то спријечио и зауставио. То је невје-
роватно јер смо ми једина земља на 
Балкану која још није донијела тај за-
кон. То није усвојено само због тога 
да би се нанијела штета Српској пра-
вославној цркви.

МИТРОПОЛИЈА ДАБРОБОСАНСКА, КОЈУ ЈЕ 1221. ГОДИНЕ ОСНОВАО СВЕТИ САВА,  ДОБИЛА 61. МИТРОПОЛИТА

Патријарх Иринеј у Сарајеву устоличио 
митрополита дабробосанског Хризостома

ОСВЕШТАН ВРТИЋ ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ

Патријарх српски Иринеј је уз саслужење свештенства 
Српске православне цркве дан раније освјештао 
Предшколску установу Патријарх Павле.
– Сарајево одавно није највећи српски град изван Србије, али 
као што се ласта, када јој се разори гнијездо, враћа и обнавља 
то гнијездо, тако и српски народ обнавља своје присуство у 
Сарајеву и у његовој широј околини. Радује ме чињеница да 
је ријеч о православној установи за васпитање дјеце, као и 
одлука да се обданиште назове по имену највећег српског 
патријарха Павла – рекао  је патријарх Иринеј.

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА
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Када је отпочео рат у ље-
то 1914. године срп-
ској Влади и српским 

војним круговима добро-
вољци у већој мјери нису 
требали. Правни, и спољни 
повод, да се у већој мјери 
не ангажују добровољци – 
аустроугарски држављани 
био је у међунарoдним кон-
венцијама. 

Oдредбама Хашке конвен-
ције из 1898. и 1907. године 
била је забрањена у борбеним 
дејствима употреба државља-
на одређене државе против 
државе чији су грађани били. 
Други разлог тицао се унутра-
шњих односа у Србији, који 
су се прелили у рат и траја-
ли све вријеме ратног суко-
ба (1914–1918). 

У Србији је у периоду 
1903–1914. године трајао су-
коб војних и цивилних вла-
сти, који је своју кулминаци-
ју досегао послије успјешно 
завршених Балканских рато-
ва (1913–1914). Сви доброво-
љачки одреди током ратних 
операција 1914–1915, све до 
ратног пораза и окупације Ср-
бије, били су под контролом 
национално-патриотске орга-
низације Уједињење или смрт 
или Црне руке. 

Сви официри који су стаја-
ли на челу четничких одреда 
1914. године (Јадарског, Руд-
ничког, Злаиборског и Гор-
њачког) и 1915. године  (До-
бровољачког одреда) били су 
чланови организације Уједи-
њење или смрт, а ови одре-
ди састављени од доброво-
љаца, иако је њихoва дјелат-
ност имала законски оквир a 
они чинили дио српских вој-
них структура, били су под 
контролом ове организаци-
је и сматрани су се њиховим 
оружаним формацијама. 

ХАПШЕЊЕ АПИСА
Јануара 1916. године ка-

да се са Крфа кретала гру-
па од 132 официра и чинов-
ника  ка Русији и Одеси, ко-
ји су чинили официрски ка-
дар Прве српске доброво-
љачке дивизије, трајала је 
борба унутар војних круго-
ва између припадника Црне 
руке и њихових противника 
блиских престолонаследни-
ку Александру Карађорђеви-
ћу и српској Влади (Бела ру-
ка) ко ће више својих људи 
убацити у командну струк-
туру ове добровољачке је-
динице. Тек са хапшењем 
Драгутина Димитријевића 
Аписа и другова, међу ко-
јима је било српских добро-
вољаца (аустроугарских др-
жављана), под оптужбом да 
су покушали атентат на пре-
столонаследника Алексан-
дра Карађорђевића у децем-
бру 1916. године и униште-
ња Добровољачког одреда у 
борбама током друге поло-
вине 1916. године контролу 
над добровољачким покре-
том у потпуности је преузела 
српска Влада и војни круго-

ви блиски њој и престолона-
следнику Александру. 

Године 1914, када се отва-
рао рат, то је изгледало дру-
гачије. У редовима Златибор-
ског, Рудничког, Горњачког 
и Јадарског четничког одре-
да, као и у мањим одредима 
Сремском и Банатском, на-
шло се преко 2.500 добро-
вољаца. Њихови комаданти 
били су чувени „црнорукци”: 
Рудничког одреда Војислав 
Танкосић, кључни човјек у ор-
ганизацији Сарајевског атен-
тата, Јадарског одреда Војво-
да Вук (Војин Поповић), Зла-
тиборског одреда Коста То-
доровић, чије је тијело спа-
лила аустроугарска потјера 
септембра 1914. године код 
Сребренице, Горњачког одре-
да Велимир Вемић. Четнич-
ке војне формације састојале 
су се од тзв. „старих четника”, 
учесника Балканских ратова 
и четовања у Македонији до 
1912. године, студената и ђа-
ка, српских држављана, који 
нису подлијегали обавези мо-
билизације, дијела групе од 
400 матураната, Срба из Ау-
строугарске који су се затекли 
у Србији на прослави Видов-
дана, пребјега из Босне и Хер-
цеговине  и Срема, а касније 
су попуњаване добровољци-
ма који су самоиницијатив-
но дошли из САД. 

„Списак за одликовања за 
сада ми је незгодно подније-
ти пошто је велики број мојих 
људи, у ранијим ратовима од-
ликован Златном медаљом за 
храброст, а они који нису од-
ликовани аустријски су пода-
ници”, извијестио је мајор Во-
јислав Танкосић, командант 
Рудничког четничког одреда, 
у свом извјештају о борбама 
одреда од 25. јула до 29. ав-
густа 1914. године о структу-
ри људства његовог четнич-
ког одреда. 

ФОРМИРАЊЕ
ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА

„У околини Митровице, 
Приштине, Урошевца и Ско-
пља негдје се уочи рата за-
текло доста људи из Босне и 
Херцеговине и других кра-
јева Аустроугарске. Ти људи 
бијаху четници из Балканског 

рата и добровољци из Амери-
ке. Жељаху да се туда наста-
не, јер  не смједијаху натраг 
и Аустрију, ради војске... Јед-
но стотињак Босанаца и Хер-
цеговаца крену возом за Бео-
град (у зору 28. јула). Кад сти-
гоше у Београд, чуше да мајор 
Танкосић купи добровољце на 
Бановом Брду, па одоше та-
мо у зору 3. августа”, oписи-
вао је Перо Слијепчевић на-
чин формирања четничких 
одреда уочи почетка ратног 
сукоба у љето 1914. године. 

Руднички четнички одред 
формиран је на Торлаку у 
Београду после аустроугар-
ског ултиматума Србији и у 
њему је било 320 добровоља-
ца из Босне и Херцеговине. 
„Од свих присутних четника 
војвода Танкосић изабрао је 
око 600, који су били махом 
старији четници, већином ин-
телигентни људи, међу који-
ма није било ни тридесет се-
љака”, писао је Милош Шка-
рић о формирању Рудничког 
четничког одреда. Одред је 
штитио мобилизацију и ева-
куацију у Београду и држао 
положаје на Сави код Београ-
да. Прва акција српских сна-
га у рату је било дизање Сав-
ског моста према Земуну од 
стране Танкосићевих четни-
ка и прва жртва Првог свјет-
ског рата био је добровољац 
Душко Ђоновић из Црне Горе. 

Руднички четнички одред 
у борбама 1914. године деј-
ствовао је на подручју Круп-
ња 14–16. Августа, гдје је из-
губио 70 људи. „На Кошутњој 
стени више Крупња сукоби-
ли смо се са домобранском 
дивизијом, 24, 25, 26. и 27. 

пуком са којима смо два да-
на водили чарке и збуњивали 
их... Домобранци су нам зау-
зели Крупањ код кога је 2. ав-
густа била велика борба у ко-
јој смо изгубили преко 70 мр-
твих. Из мог вода остало нас 
је свега 7 живих и читавих... 
Али су и домобранци добро 
упамтили!”, писао је борба-
ма против 42. Хрватске до-
мобранске дивизије Милош 
Шкарић.

У бици на Дрини и Колу-
бари од септембра до децем-
бра 1914. године Руднички 
четнички одред свео се на 120 
људи од чега је 75 обољело од 
пјегавог тифуса. 

Јадарски четнички одред 
основан је у Ваљеву под ко-
мандом мајора Војина По-
повића званог Војвода Вук. 
Највише добровољаца имао 
је из Босне и Херцеговине, а 
попуњавао се добровољцима 
из САД, највише Херцеговци-
ма. Године 1914. борбе је во-
дио на Дрини, у Мачви код 
Дубља, код Лешнице, гдје је 
командант одреда и рањен. 
Тешке борбе одред је водио 
на Гучеву у вријеме битке на 
Дрини у јесен 1914. Године. 
Дио одреда који је био код 
Младеновца први је ослобо-
дио Београд у децембру 1914. 
године и пресјекао одступ-
ницу аустроугарској војсци 
на земунском мосту. Губици 
одреда били су 60% од укуп-
ног борачког састава. 

ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЕДА 
5. 000 ХЛЕБОВА ДНЕВНО

Златиборски четнички 
одред основан је у Ужицу 
под командом мајора Косте 
Тодоровића. 1914. године и 
дејствовао је офанзивно ка 
Босни у три чете: мајор Ко-
ста Тодоровић кретао се ка 
Сребреници, капетан Душан 
Димитријевић (војвода Дуле) 
ка Хан Пијеску, а поручник 
Владимир Бан ка Вишеграду. 

Чета мајора Косте Тодоро-
вића прешла је Дрину 13. сеп-
тембра 1914. године, стигла у 
околину Сребренице среди-
ном септембра, гдје је била 
опкољена а комадант одреда 
Коста Тодоровић том прили-
ком извршио је самоубиство. 

Одреду Душана Димитри-
јевића који је 11. септембра 
1914. године прешао Дри-
ну код Хан Пијеска придру-
жило се 50 Срба из тог кра-
ја. Захваљујући ратној варци 
Душан Димитријевић приву-
као је на себе знатне аустро-
угарске снаге односно цијелу 
21. и 22. аустроугарску бри-
гаду. Војвода Дуле наручио је 
5.000 хлебова дневно прили-
ком наступања што је натје-
рало аустроугарску коман-
ду да повуче двије бригаде 
са српског фронта. Одред се 
борио с аустроугарском вој-
ском и локалним муслима-
нима око Власенице („шуц-
корима”), гдје му је пришло 
150 Срба из околине. Одред 
је штитио одступање главни-
не српске војске од Вишегра-
да ка Ужицу и претрпио ве-
лике губитке. 

Чета Владимира Бана, који 
је као аустроугарски официр 
у вријеме Балканских ратова 
пребјегао у Црну Гору, има-
ла је 150 људи од чега 45 из 
Херцеговине и 10 из Итали-
је. Прву борбу одред је имао 
4. августа 1914. године код 
Заовине у близини Вишегра-
да, а у борби на Бабиној Гори 
5–8 августа 1914. године стра-
дало је 7 од 10 италијанских 
добровољаца. Сам командир 
чете Владимир Бан погинуо 
је у борбама на Бабјаку, а ве-
ћи дио његове јединице по-
гинуо је у борбама око Ужи-
ца 1914. године. 

Горњачки одред мајора Ве-
лимира Вемића формиран је 
у Свилајнцу и у њему је било 
доста Војвођана. Овај одред у 
септембру 1914. године сти-
гао је до Пала и Сарајевског 
поља, односно продро је нај-
дубље у непријатељску поза-
дину. Тројке одреда спуштале 
су се и у само Сарајево. Вели-
мир Вемић у овом походу био 
је рањен као и сви комаданти 
чета а капетан Светозар Toза 
Ранковић извршио је самоу-
биство да не би пао Аустроу-
гарима у руке. 

Током борби у јесен 1915. 
године против непријатељ-
ских снага борила су се два 
добровољачка одреда: Добро-
вољачки одред  Војводе  Вука 

(3.500) људи и мали Сремски 
добровољачки одред, који је 
изгинуо у одбрани Београда. 

Сремски добровољачки 
одред основан је још 1914. го-
дине и његов командант је био 
бивши аустроугарски офи-
цир банатски Нијемац Игњат 
Кирхнер. Уочи аустро-њемач-
ког напада 7. октобра 1915. 
године на Београд одред је 
бројао 360 бораца, а 70 мла-
дића који су одбијени од при-
јема у подофицирску школу 
у Скопљу примљени су у овај 
одред без претходне војнич-
ке обуке. 

БИТКА ЗА БЕОГРАД
Борбе за Београд трајале су 

од 6 - 9. октобра 1915. године. 
Против 20 српских батаљона  и 
75 топова аустро-њемачке сна-
ге имале су 66 батаљона и 275 
топова, од којих 108 тешких 
топова тако да је напад на Бео-
град био праћен тешким бом-
бардовањем града. 

Сремски добровољачки 
одред послије поноћи 7. ок-
тобра 1915. године прихва-
тио је борбу са непријатељ-
ским трупама. У нападу на 
Дунавском кеју „на нож” од 
куле Небојше до кафане Ша-
ран тешко је рањен командант 
одреда Игњат Кирхнер, а је-
диница је доживјела тешке гу-
битке од митраљеске и топов-
ске ватре. Само од експлози-
је тешке гранате у Банатској 
улици бр. 40 погинуло је 40 
добровољаца. 

Током 7. октобра Срем-
ски добровољачки одред ту-
као се против аустријских и 
њемачких трупа на београд-
ским улицама и имао је од 
360 људи 223 избачених из 
строја. Остаци одреда 8. и 9.  
октобра 1915. године су на 
београдским улицама поди-
зали барикаде и засипали ау-
стро-њемачке трупе у насту-
пању и посљедњи од брани-
лаца су напустили Београд. 
Њихов долазак на Торлак у 
штаб одбране Београда до-
чекан је са изненађењем јер 
је команда била обавијеште-
на да је цио одред изгинуо на 
Дунавском кеју. 

„При посљедњем повла-
чењу 1915. овај одред оста-
де да брани престолницу и 
како су ми причали изгибе 
сав до неколико десетина 
људи. Рањеног Кирхнера из-
нијеше из ватре и спасише”, 
писао је о борбама Сремског 
добровољачког одреда у Бео-
граду Перо Слијепчевић. „Тај 
је одред имао срећу да у по-
сљедњим тренуцима брани 
сам град Београд од неприја-
теља”, писао је Милош Шка-
рић. „Борили су се по улица-
ма са непријатељем и у ужа-
сним уличним борбама гото-
во сви изгинули. И сам Кирх-
нер је био тешко рањен но га 
другови изнијеше из борбе и 
спасише. Мали се дио добро-
љаца овог одреда спасао пре-
лазом преко Албаније.”

НАСТАВИЋЕ СЕ

СРПСКИ ДОБРОВОЉЦИ У ПРВОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ  
за Српско коло пише: др Милан Мицић  3. 

„
Сремски 
добровољачки 
одред  дочекан је 
са изненађењем 
у штабу Одбране 
Београда на Торлаку  
јер је команда била 
обавјештена да је 
цио одред изгинуо 
на Дунавском кеју 

На најтежим ратним задацима
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Повратници који имају  
своју кућу могу да опстану 
Милан Узелац, замје-

ник начелника лич-
ке општине Удбина, 

сматра да Срби који данас 
живе на територији ове оп-
штине имају разлога да бу-
ду задовољни. 

– Данас је код нас реално 
овдје настањено око 1.200 љу-
ди, а бројка од 430 запосле-
них је огромна. На бироу за 
запошљавање број оних који 
траже посао не прелази ци-
фру од  педесетак лица – ка-
же Узелац, који је дубоко свје-
стан да је данас најтеже доћи 
до посла, а самим тим и оста-
ти и опстати на опустошеним 
личким просторима.

ПРИЈЕ 20 ГОДИНА НИСМО 
МОГЛИ НИ ДА САЊАМО

Општина Удбина форми-
рана је 1997. године, а на ње-
ном простору готово да ни-
је ни било српског живља. У 
првом скупштинском сазиву 
начелник општине и свих 11 
вијећника били су из редова 
ХДЗ. Нико тада није могао 
да наслути да ће 20 година 
касније број Хрвата и Срба у 
овој општини бити подједнак 
и да ће се некада развијена 
привреда подићи из пепела.

Враћајући се на ове про-
сторе Срби су имали два ци-
ља, да повратак буде што ма-
совнији и да смогну снаге да 
формирају општинску власт. 
Ствари су се почеле попра-
вљати за Србе током 1998. и 
1999. године када је дошло 
до значајнијег повратка из-
бјеглих лица и то углавном у 
сеоске средине. 

– До избора 2001. године 
Срби нису постали већинска 
популација у општини, али 
захваљујући расцјепу између 
хрватских странака освојили 
су општинску власт 2001. го-
дине и добили су свог начел-
ника Станка Момчиловића, а 
побједу на изборима одније-
ла је Српска народна стран-
ка. Тиме је омогућен лакши 
повратак онима који су тада 
одлучили да дођу и сам по-
вратак имао је тенденцију 
раста све до краја 2003. го-
дине – прича Узелац, који се 
у том периоду на позив тада-
шњег начелника Момчило-
вића вратио у родно мјесто.  

По његовим ријечима, за-
хваљујући повратницима и 
одлуци да готово цјелокуп-
но чланство Српске народне 
странке пређе у ССДС, осво-
јена је власт и мандат је тра-
јао до 2009. године. 

Према посљедњем попи-
су, из 2011. године у Удбини 
живи 51% Срба, док је Хрвата 
47%. Узелац сматра да те број-
ке ипак нису реалне. 

–  Нас и Хрвата има под-
једнако око 600, док је 30-40 
лица других националности. 
Већина Срба живи у селима и 
углавном су то, нажалост, ста-
рачка домаћинства. Хрвати су 
стационирани у самој Удбини. 
Наш проблем је биолошки. 
Старачка домаћинства лага-
но изумиру, младих има ма-
ло – каже Узелац.

ДОГОВОР СА ХДЗ
СДСС је 2009. године из-

губила власт на Удбини и на-
редне четири године поново 
је на власти била ХДЗ.

– Сматрајући да тешко 
можемо да остваримо власт 
и у наредном периоду, ушли 
смо у коалицију са ХДЗ-ом 
и остварили заједничку по-
бједу. Слично смо урадили и 
на прољећним изборима ове 
године – каже Узелац и обја-
шњава појединости коалици-
оног споразума.  

– Постигли смо џентлмен-
ски договор да идемо на истој 
листи за начелника и замјени-
ка начелника општине у коa-
лицији, а за општинско вијеће 
је ишао свако посебно. Дого-

ворено је да њихов кандидат 
буде начелник општине, а да 
ми, осим замјеника начелни-
ка, добијемо мјесто предсјед-
ника вијећа, а они његовог за-
мјеника – каже Узелац. 

Прије рата, Удбина је има-
ла 1.200 запослених радника, 
a готово сви производни пого-
ни који су радили прије рата 
и сада су у функцији. Умјесто 
некадашњих 200, данас пилана 
има око 70 запослених, а вла-
сник – ријечка фирма Цедар 
– највећи је извозник букови-
не у Хрватској. Поред ове пи-
лане налази се још једна мања, 
која запошљава десетак људи. 

ПОДЈЕЛЕ НА ДОБРЕ 
И ЛОШЕ РАДНИКЕ

– У обје пилане равномјер-
но су распоређени Хрвати и 
Срби и не гледа се ко је које на-
ционалности, већ је битно ка-
кав је ко радник – каже Узелац 
и наглашава да је у већој пи-
лани мјесечна зарада између 
600-700 евра за обичног рад-
ника, док за стручна лица та 
бројка прелази и хиљаду евра.

Кад је у питању прерада др-
вета, фирма Модератор, ко-
ја производи и продаје пелет 
одскаче од осталих. Годишња 
производња је 40 хиљада то-
на и комплетан асортиман се 
пласира на тржиште Хрватске, 

Италије, Аустрије и Словени-
је. Фирма запошљава 40 људи, 
а осим пелета ова фирма се-
кундарно производи и елек-
тричну енергију и у договору 
са Електропривредом она се 
директно дистрибуира у елек-
троенергетски системе. Сход-
но потражњи, овдје су и зара-
де највеће. 

Замјеник начелника оп-
штине Удбина каже да ника-
ко не треба из вида испустити 
Шумарију, гдје неколико де-
сетина радника прима при-
стојне плате за услове ове ло-
калне самоуправе.

– На подручју општине 
имамо велики број пољопри-
вредних фарми, од којих пет-
-шест имају и до десетак за-
послених радника. Уступи-
ли смо им и општинску зе-
мљу како бисмо доприније-
ли развоју сточарства и пољо-
привреде, који имају велику 
традицију у овим крајевима 
– каже Узелац и напомиње да 
повратници имају могућност 
потицаја који су финансира-
ни из републичких извора. 

– То се овдје зове ОПГ 
(„Обитељско пољопривредно 
господарство”) и није га ком-
пликовано основати. Скупиш 
документацију, одеш у аген-
цију, пријавиш да узгајаш одре-
ђен број стоке или обрађујеш 
тачно одређену површину зе-
мље. Постоје законски мини-
муми и наши људи су то вр-
ло лијепо искористили – каже 
Узелац и напомиње да се ради 
о доста великим цифрама за 
наше услове, а куриозитет је 
да постоји чак  56 регистрова-
них еколошких произвођача.

ЛИЧКИ ДУВАН
– Први пут се сусрећемо и 

са тим да се у Лици производи 
дуван. Сировине се довозе из 
других крајева Хрватске и Бо-
сне и Херцеговине, а преду-
зеће Дуванка запошљава де-
сетак радника са релативно 
добрим примањима – каже 
Узелац и напомиње да већи-
на запослених радника у при-
вредним друштвеним дјелат-
ностима живи на селима као 
и прије ратних догађања. 

– По доласку са посла об-
рађују своје окућнице, има-
ју понеко грло стоке, свиње, 
кокошке, па када се то све са-
бере приходи су реално мно-
го већи од оних радника који 
живе у урбаним дијеловима 
општине – каже Узелац, ја-
сно наводећи предности жи-
вота на селу.

ВЕЛИКИ ПОТЕНЦИЈАЛ У ТУРИЗМУ

– Удбина се налази на 45 километара од Плитвичких је-
зера и неколико километара више од мора. То је идеал-
но за транзитни туризам. У Висућу имамо човјека који је 
направио бунгалове и издаје их, у Бунићу се једна жена 
доста добро бави овим послом. Имењак нашег познатог 
атлетичара, а сада атлетског стручњака, Дане Корица, 
има пет апартмана која су у љетној сезони углавном пуни. 
– Досељеник из Босне има шест апартмана, а добар 
примјер је и сарадња једног од наших грађана који је 
склопио уговор са Коњичким клубом из Сплита – гово-
ри Узелац, напомињући да је све то мало, имајући у виду 
природне љепоте Лаудоновог гаја, који има статус „парк 
шуме” и налази се поред села Шаламунић.  
Лаудонов гај законски је заштићен још од 1960. године 
као парк шума. Каменско – Бијели потоци. Осим што су 
заштићени као природни крајолици одлуком Сабора РХ, 
проглашени су и спомен-подручјем. Удбина има и аеро-
дром, али њиме тренутно управља Министарство обра-
не, што не значи да се у некој ближој будућности не би 
могао користити дијелом и као цивилни. 
Ловни туризам одувијек је био атрактиван, а овдашњих 
осам ловачких удружења у својим ловиштима често уго-
сте и ловце из Италије – открива Узелац.
 
МУКЕ СА ВОДОМ

– Највећи проблем овог дијела Лике је вода. Осим мје-
ста Удбина, само неколико села са српским живљем 
има водовод. То су Бунић, Дебело Брдо, Фркашић, дио 
Грабушића, Шаламунић, Подудбина и Удбина, осталих 
15 нема воде. Главни разлог томе лежи у чињеници да 
је већи дио општине смјештен на врло пропусној вап-
неначкој подлози, док се површинска вода с повреме-
ним токовима задржава тек на непропусним стијенама.
Удбина вуче воду из мјеста удаљеног 24 километра од 
средишта насеља и то из Крбавице, која се налази у оп-
штини Плитвичка Језера.
 
СВАКА КУЋА ИМА СТРУЈУ И ТЕЛЕФОН

– Сваки становник општине има струју. Само три куће 
(Мане Кораћа из Грабушића, Косе Шијан из Дебелог 
Брда и Јовице Радованца из Ребића) нису имале струју. 
Након што се то није могло ријешити кроз систем елек-
тропривреде, заједно са хуманитарном организаци-
јом УНДП, за те три куће набављени су соларни пане-
ли преко којих се добија електрична енергија. То ула-
гање износило је 30 хиљада евра, а укључиле су се оп-
штина и жупанија. 
 
ПРИМАРНА ЗАДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

– У амбуланти од понедјељка до петка у редовном рад-
ном времену дежурају љекар и медицинска сестра, као 
и стоматолог са својом асистенткињом. Сриједом могу 
да се ураде најосновнији лабораторијски прегледи. Ту 
се завршава примарна помоћ, а за неке друге специ-
јалистичке прегледе или стационарно лијечење, боле-
сници морају ићи у Медицински центар Госпић, који је 
удаљен непуних 50 километара. Онима који су са упу-
том исплаћује се одређена надокнада кроз путни налог. 
 
ЦИЈЕНА ВРТИЋА 75 ЕВРА

– Дјечји вртић општина субвенционира са 500 хиља-
да куна годишње. Похађа га 25 дјевојчица и дјечака, а 
услови су заиста одлични. Три кувана оброка, четири 
васпитачице се баве њиховим одгојем, а цијена изно-
си по првом дјетету неких 75 евра, док је за друго она 
20 процената мања. И овдје немамо адекватан кадар у 
самом мјесту, па васпитачице долазе из Срба (прелазе 
дневно 160 километара), Грачаца, Коренице и само је 
једна од њих са Удбине.

 
КУЛТУРА И СПОРТ СКОРО ДА НЕ ПОСТОЈЕ

– Култура и друштвени живот су на најлошијем нивоу у 
цијелој Лици. Имамо простор у оквиру зграде општине 
и он нам много значи, да имамо гдје да се окупимо, а 
и да свако онај ко дође овдје види ћирилични натпис 
са именом наше организације. Прије 15 година, након 
много труда очистили смо тај простор и у њему се сада 
налази библиотека са 2-3 хиљаде књига, 40-50 умјет-
ничких слика, клавир из 1880. године дониран из Бе-
ча, велики телевизор. За Преображење СКД Просвјета 
пододбор Удбина била је главни организатор запаже-
ног културно-умјетничког програма.
Ипак, оно што је тужно да данас Удбина нема ни један 
спортски клуб. НК „Крбава” је некад била перјаница 
фудбала у читавој Лици, данас не постоји. Покушало 
се нешто са малим фудбалом, али то је траљаво завр-
шило. Ништа боље није прошао ни теквондо клуб, ко-
ји је озбиљно почео да ради, а предводило га је двоје 
Славонаца из Грачаца. Рад је заустављен њиховим од-
ласком у Ирску. 

ТЕКСТ И ФОТО: ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ОПШТИНА ПОМАЖЕ СТАРИЈИМ И НЕМОЋНИМ

Општина је основала организацију која пружа помоћ и ње-
гу старијим особама. Већина новаца за њен рад добија се из 
републичких извора, а у овај вид помоћи укључено је 5-6 љу-
ди који обилазе кориснике. Кренули смо од оних најсирома-
шнијих и најнемоћнијих, па се најмање једном недјељно оби-
лази сваки корисник. Таквим људима наши активисти оперу 
одјећу, постељину, обришу прашину, скувају ручак за неколи-
ко дана. Доносе им лијекове. Осим тога, општина је у оквиру 
свог социјалног програма свако домаћинство које има при-
ход испод 200 евра помогла у огрјеву. Укупно њих 110 доби-
ло је пакете дрва у висини четири кубна метра а то им дове-
земо бесплатно. Ријеч је о домаћинствима српских кућа. Го-
дишња потрошња је 8 до 10 кубних метара дрва и општина 
фактички донира пола.

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ДЕСЕТОРО СРПСКЕ ДЈЕЦЕ

Постоји једна основна школа која је јако лијепо уређена. На-
ставни кадар долази из Задра и Госпића. Настава се одвија 
по Моделу Ц. То је у ствари допунска настава на српском је-
зику што подразумијева пар сати седмично за дјецу чији се 
родитељи одлуче за то, а на Удбини сва српска дјеца похађа-
ју матерњи језик. Уведена је и православна вјеронаука, прије 
пар година, на коју иде већи број српске дјеце, а наставу др-
жи парох коренички Никола Малобабић. Дјеца након основне 
школе иду у средњу школу, у зависности од успјеха. Они нај-
бољи у Ријеку, Загреб, док ови „средњи” ђаци  углавном иду 
у туристичке смјерове у Кореници, а неки опет изаберу други 
смјер у Госпићу. У основној школи обезбијеђен је превоз за 
сваког ученика из општинских средстава. Ко заврши средњу, 
иде на факултет, опет најчешће у Ријеку и Загреб. 

ПОВРАТАК ТРАЖИ ПРЕДУСЛОВЕ

Какву поруку можете упутити расељенима?
– Ниједна кућа није обновљена већ пет година. Највећа 
могућност за повратак припада људима средњих година 
који су у расељењу у лошој сутуацији. Они овдје треба да 
имају гдје да се врате и био бих најсрећнији када би се у 
свако од српских села вратили ти људи. У своје куће и на 
своју земљу. Много лакше би дошли и до посла, али онима 
којима су куће спаљене тешко је вријеме за повратак и 
здраворазумски их је не звати. Свако је добродошао и прије 
него што направи такав корак нека се обрати нама лично у 
општини. Упознаћемо га са стварним стањем, али крајња 
одлука биће на њему – реално расуђује Милан Узелац, 
замјеник начелника Општине Удбина, наводећи примјер 
да ових дана у Њемачку одлази младић који овдје има 700 
евра плату, породичну кућу и 250 оваца.
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АЛЕКСАНДАР ЈОВИЧИЋ НАЈМЛАЂИ ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ У СРБИЈИ И У ИСТОРИЈИ БЕОГРАДА

Александар Јовичић 
тренутно је најмла-
ђи предсједник оп-

штине у Србији. Лидер 
Омладине СНС-а дошао је 
на чело општине Палилу-
ла и тако постао најмла-
ђи предсједник општине у 
историји Београда. Управо 
његова животна прича мо-
же да послужи као најбољи 
примјер да су реални жи-
воти узбудљивији од било 
ког романа. 

Недавно се јавност упозна-
ла са његовом потресном жи-
вотном причом како је као че-
творогодишњи дјечак из род-
не Сребренице стигао у Борчу.

– Не волим да мислим о 
Сребреници јер сам тај рат 
доживио као двоструку тра-
гедију. С једне стране, због 
ратних страхота и страдања 
људи, а с друге, доживио сам 
да ми је управо тај рат разо-
рио породицу. Моја мајка ко-
ја је друге вјере, због прити-
ска средине и мржње према 
Србима коју је тада политика 
у Босни наметала свима ко-
ји нису муслимани, оставила 
нас је и није жељела да дође 
са нама у Србију. Ја прије вје-
рујем да није смјела из стра-
ха за своју породицу у Босни, 
али то на крају није ни било 
важно. Остао сам без дома. 
Мој отац и бака, са мном у 
наручју, и са двије торбе у 
које смо спаковали цио жи-
вот, дошли су 1991. године 
у Београд. Од тада живим у 
Борчи и заволио сам је као 
да сам се ту родио.
zzЈесте ли некада пожеље-
ли да се вратите у Сре-
бреницу? 
– Никада нисам сањао да 

се вратим у Сребреницу јер 
сам знао да је то немогуће, а 
некако су ми успомене које 
сам понео сувише тужне да 
бих уопште желио да их ево-
цирам. Као дјечак када сам 
дошао у Борчу, никада нисам 
маштао да се преселим у "круг 
двојке", желио сам да једног 
дана ја постанем неко ко ће 
да уради нешто више за свој 
крај и комшије. Нисам тада 
знао како, нисам знао ни шта 

је политика, али сам сањарио 
да некако постанем неко ко ће 
за њих да уради велике ствари. 
Можда звучи мало дјетињасто 
и смијешно, али тих својих дје-
чачких снова сјетио сам се са-
да када сам добио прилику да 
стварно урадим много добрих 
и корисних ствари за своје су-
грађане. Ето, дошло је врије-
ме да остварим оно о чему сам 
као дјечак сањао.
zzКолико Вас оптерећује 
чињеница да сте тренут-
но најмлађи предсједник 
општине у Србији али и 
најмлађи предсједник 
општине у историји Бео-
града?
– За мене је то у исто ври-

јеме и част и велика одго-
ворност. Добио сам огром-

но повјерење од странке и 
од лидера да водим највећу 
општину у Београду и зато 
је на мени да сада резулта-
тима оправдам указано по-
вјерење. Са политиком Алек-
сандра Вучића отворена је 
нова политичка ера у Срби-
ји. У њој младост није мана, 
већ предност.

Британски премијер Бен-
џамин Дизраели рекао је још 
тридесетих година деветнае-
стог вијека да су све велике 
ствари урадили млади. Сада 
је коначно Вучић то прими-
јенио у пракси и код нас и 
дао шансу младима. Очеку-
јем да на крају мог мандата 
сваки становник Палилуле 
може да изговори реченицу: 
„Палилула је наша кућа”, и 
да се заиста тако осјећа, без 
обзира на то да ли живи на 
Ташмајдану или у Борчи и 
Падинској скели.
zzУтисак је да је општина 
Палилула посљедњих го-
дина једна од најнасеље-
нијих градских општина. 
Како видите даљи развој 
ваше општине?  
– Општина Палилула се 

сваког дана развија и сви за-
једно, са градским предузе-
ћима и Градом, радимо на 
побољшању услова за жи-
вот наших грађана. Погото-
во оних са лијеве обале Ду-
нава, који припадају тзв. „ру-
ралној” Палилули. Због њих 
смо започели и изградњу во-
доводне мреже и канализа-
ције, асфалтирамо некате-
горисане путеве, уведена је 
расвјета у свим улицама а 
бројни други пројекти су у 
току. Дакле, свакодневно смо 
на терену.

zzKоје сте проблеме уочи-
ли као најприоритетније? 
– Проблема је много, сва-

кодневно нам на њих грађа-
ни указују. Лично сматрам  
да је увођење канализаци-
је и изградња дома здравља 
приоритет на лијевој обали.
zzСве општине покуша-
вају да анимирају инве-
ститоре да улажу у сво-
ју средину. Која су пред-
ности Палилуле у односу 
на друге?
– Близина Дунава, који је 

плован кроз Палилулу, инду-
стријска зона, близина ауто-
-пута и аеродрома преко но-
вог Пупиновог моста, мно-
го неискоришћеног земљи-
шта дуж Зрењанинског пу-
та погодног за изградњу фа-
брика и производних хала и 
магацина.
zzУ којој мјери су на Пали-
лули ријешени иинфра-
структурни проблеми и 
на чему ћете највише ра-
дити у предстојећем пе-
риоду?
– За ових годину и пар мје-

сеци колико водимо општину 
асфалтирали смо 9 километа-
ра атарских путева а започи-
ње се још 6 км, као и 32 не-
категорисане улице. До краја 
године у плану је још око 20, 
а до Нове године имамо план 
да асфалтирамо 32 улице, са 
чиме смо већ кренули. Радимо 
и на изградњи канализационе 
мреже. То је огроман и скуп 
пројекат. Педесет година ни-
ко није ништа урадио по том 
питању. Ми смо почели. Већ се 
уводи канализација у насеље 
Браћа Марић у Крњачи. Сре-
ђују се зелене површине, ура-
дили смо расвјету у свим дије-

ловима Палилуле који су би-
ли, такорећи, у мраку. Рекон-
струисали смо око 300 улаза 
стамбених зграда јер су усло-
ви за живот били небезбједни. 
zzКоје бисте манифестаци-
је на Палилули посебно 
издвојили?  
– Све наше акције су за 

наше суграђане. Свака је ва-
жна на свој начин. Пензионе-
ри имају бесплатне излете и 
дружења, бесплатне поправ-
ке у кући које смо омгући-
ли кроз акцију Хаус мајстор 
а која је, такође, намијење-
на претежно најстаријима и 
онима лошијег материјалног 
стања. Такође, много пажње 
посвећујемо дјеци. Обезби-
једили смо им течајеве бес-
платног пливања на Ташу, 
дјечије представе, курсеве 
страних језика, школе пле-
са, путовања на Крф за нај-
боље основце и средњошкол-
це... Новогодишње акције су 
лијепе, уз приредбу свако ди-
јете добије пакетић. Пред по-
лазак у школу првацима смо 
подијелили ранчеве и ком-
плетан школски прибор јер 
најмлађи Палилулци су нам 
апсолутни приоритет...
zzДа ли је Палилула иско-
ристила туристичке по-
тенцијале? 
– Није и радимо на томе. 

Чисти се Рукавац, урбанизује 
Ада Хуја, планирамо још мно-
го ствари везаних за природ-
ни потенцијал који имамо, по-
чевши од Парадајз острва па 
до бројних канала за пецање.
zzКолективни центар за из-
бјегла и расељена лица у 
Крњачи годинама је био 
уточиште многим људима 
са простора бившпе Југо-

славије. Да ли је и у којој 
мјери избјегличка попу-
лација утицала на развој 
општине?
– Људи који су дошли бје-

жећи од ратних страхота де-
ведесетих, па затим и са Ко-
сова и Метохије који су до-
шли 1999–2000, нису избје-
глице. Они више од двадесет 
година живе овдје. Дјеца су се 
родила овдје. Моја породица 
је пуком срећом избјегла по-
кољ и 1993. године. Успјели 
смо да се спасемо из Сребре-
нице. Мој покојни отац и ба-
ка живјели су овдје више од 
25 година, ја ево исто толико 
живим. Многе моје комшије, 
познаници, другови, имају ис-
ту причу. Ми се више не осје-
ћамо као избјеглице. Морали 
смо да прихватимо Београд, а 
и он је прихватио нас. Наравно 
да је свака кућа задржала не-
ке своје обичаје, Крајишници, 
Босанци, Личани итд. његују 
своје обичаје, фолклор, тра-
дицију. Али, то треба да раде 
сви, и углавном раде. Имате у 
Београду вече Врањанаца, Ча-
чана, Пријепољаца, итд.
zzСа којим сте градовима у 
братским односима и да 
ли осим културне сарад-
ње постоји и привредна?  
– У јуну смо започели 

процедуру братимљења са 
руским градом Обнинском, 
који је највећи научни и 
образовни центар у том ди-
јелу Русије, а прије пар дана 
дошла је иницијатива од по-
сланице италијанског парла-
мента Габријеле Карлучи за 
братимљење са једном рим-
ском општином па и то оче-
кујемо ускоро.

Т. ЋОРОВИЋ

Палилула је наша кућа, без обзира да ли 
живимо на лијевој или десној обали Дунава

НАУЧИО САМ ДА РАДИМ ОД МАЛИХ НОГУ

zzС обзиром на то да имате само 29 година, да ли је Вама 
политика први посао?
– Не. Радим од своје 15. године и поносан сам због тога. 
Тако сам васпитан. Одрастао сам уз баку која је била 
изузетна жена. Знате, то су оне строге али праведне 
босанске Српкиње. Она ме је васпитавала јер је отац 
морао много да ради да би нас издржавао. Биле су то оне 
несрећне деведесете када никада нисмо имали довољно 
пара за све. Бака ме је научила да није срамота радити, 
срамота је красти. И добро сам то запамтио. Чим сам мало 
ојачао, почео сам да радим: у ауто-радионицама, носио сам 
џакове на градилиштима, радио сам сезонске послове и 
често сам подизао терет који је био тежи од мене. Упоредо 
сам ишао у школу и био добар ђак. Радио сам и када сам 
уписао факултет. Искључиво својим трудом и марљивошћу 
напредовао сам до нивоа менаџера у једној озбиљној 
компанији. Политика је дошла касније, када сам имао 
22 године. Нисам хтио да сједим и кукам како је лоше, а 
било је лоше. Одлучио сам да дам свој допринос тиме што 
ћу активно да се залажем за промјене и за нешто боље. 
Имам тај борбени дух у себи јер, као што видите, од малих 
ногу борим се са животом. Никада не бјежим од проблема 
и не одустајем. Просто је било логично да се политички 
активирам.
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ДР  ПРЕДРАГ ТЕРЗИЋ ТВРДИ ДА ЗА НАЈПРОСТРАНИЈУ ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ  У УНУТРАШЊОСТИ СРБИЈЕ ДОЛАЗЕ БОЉИ ДАНИ

Рођени Краљевчанин 
Др  Предраг Терзић је 
најмлађи први човјек 

у историји града на Ибру. 
Докторирао је на Факултету 
политичких наука у Београ-
ду и своју енергију од првог 
дана усмјерио је на промје-
не које су се у досадашњем 
периоду највише одразиле 
на  већој бризи за младе, по-
себно у погледу образовања, 
културе и спорта. У свом ак-
тивизму градоначелник се 
радо одазива на све акције 
својих суграђана. Није нео-
бично видјети га и међу до-
бровољним даваоцима крви, 
ипак највећа брига је неза-
посленост  суграђана која је 
по његовом мишљењу усло-
вљена и лошим урбанистич-
ким планом. 

- Гдје можете да смјестите 
индустрију у Краљеву? Тамо 
гдје треба да буде индустрија 
су спорт и рекреација. Тамо 
гдје треба да се граде фабри-
ке је стамбено-пословни про-
стор. Нигдје производње! На-
ма су потребне фабрике. На 
томе предано радимо сваког 
дана, али да бисмо промје-
нили урбанистичке планове 
– потребни су нам мјесеци. 
У јулу смо донијели Закљу-
чак о утврђивању Приједлога 
одлуке о комуналном уређе-
њу града. Одлука о комунал-
ном уређењу града Краљева 
датира из 1998. године и об-
рађује односе који су архаич-
ни, а казнена политика није 
адекватна. Потребни су нам 
ефикасне комисије, ефика-
сно и ефективно Градско ви-
јеће, скупштина коју ћемо за-
казати одмах када треба, по-
требна је слога да нешто ура-
димо – каже за Српско коло 
градоначелник Терзић.
zzКоје сте потезе предузели 
за рјешавање ових про-
блема 
- Уложили смо 55 милио-

на динара својих средстава на 
реконструкцију сјеверне оби-
лазнице, која води од „Маг-
нохрома“ ка Кулагића ади у 
Адранима, у дужини од 1.100 
метара, као и реконструкци-
ју канализационе и водовод-
не мреже. Саобраћајница ће 
имати дупле траке – по двије 
у оба смјера, до кружног то-
ка, а од кружног тока, у овој 
фази, двије траке, до реали-
зације друге фазе пројекта, 
Ова обилазница има посебан 
значај јер са њом добијамо 
простор од 11 хектара који 
је атрактиван за будуће ин-

веститоре јер нам је ту главна 
индустријска зона. Очекујемо 
да ови радови буду готови до 
средине децембра. 
zzКолико је данас незапо-
слених Краљевчана?
– На евиденцији Фили-

јале Краљево, која обухвата 
град Краљево и општине Ра-
шка и Врњачка Бања, налази се 
17.127 лица, док је само у гра-
ду Краљеву 11.375 лица. Нај-
бројнија су лица са трећим и 
четвртим степеном стручно-
сти, али и нискоквалифико-
вана лица. Из буџета издваја-
мо 72 милиона динара на раз-
не видове социјалне помоћи. 
У граду Краљеву се број неза-
послених смањио за око девет 
одсто у односу на исти период 
прошле године. Ради се углав-
ном о проширењу капацитета 
постојећих производних пого-
на у Краљеву, а у наредном пе-
риоду очекујем отварање но-
вих производних погона, што 
је и суштина посла у области 
привреде јер производна мје-
ста покрећу и град и државу. 
zzКоји су највећи пробле-
ми?
– Град Краљево је по про-

странству највећа локална 
самоуправа у унутрашњости 
Србије и замислите колико 
је новца потребно за уређење 
локалних водовода, којих има 
скоро две стотине, колико за 
обнову предуге канализаци-

оне мреже, колико новца за 
одношење смећа са бројних 
локација... Ми смо, предви-
дјели 1,2 милијарде за инве-
стиције. Завршили смо нови 
павиљон за дјецу на планини 
Гоч. Нема довољно већих ин-
вестиција, а за то је крива и 
ранија власт. Улагало се тада 
и градило тамо гдје је брза за-
рада за градитеље и понешто 
остало за приватне џепове, а 
није било правих потеза по-
пут стварања бољег амбијента 
за инвестирање у привреди. 
zzУтисак је да се у овом  
тренутку доста тога гради. 
– Чешка компанија RC Re-

invest гради ритејл центра у 
Рибници, између Нове ха-
ле спортова и OMV пумпе.  
Инвеститор је за овај проје-
кат издвојио око 3,5 милиона 
евра. Изградња је предвиђена 
на површини од 5.000 m2, а у 
18 јединица ће бити смјеште-
ни многобројни интернацио-
нални модни брендови одје-
ће и обуће, забавни садржа-
ји, роба широке потрошње, 
„Макси“ супермаркет... 
zzБило је и неких мањих 
улагања? 
– Град је издвојио 20 мили-

она динара  и у току су радови 
на реконструкцији пешачке 
пасареле код жељезничке ста-
нице. Радови обухватају де-
монтажу старе пасареле и из-
градњу и постављање нове че-

личне конструкције. Надамо 
се да ће пасарела бити готова 
за 14. октобар и да ћемо ове 
године моћи да  заједно пре-
ђемо пасарелу и одамо по-
част свим стрељанима на ла-
герском гробљу. Веома је ва-
жна је изградња осам мостова 
у Гледићком крају и потпор-
ни зид.  Вриједност ових ра-
дова је 125 милиона динара, 
а финасирана су од стране  
ЕУ посредством Канцелари-
је за јавна улагања.  Помени-
мо и реконструкцију школе 
и изградњу водоводне мре-
же у Адранима. Уложено је 
и 9 милиона динара за радо-
ве на реконструкцији трото-
ара у Улици Војводе Путника. 
Први пут у Краљеву постоје 
тротоари који имају тактил-
ну стазу за слепе и слабови-
де особе.  Реконструисано је 
степениште поред Атлетског 
стадиона након што је старо 
степениште комплетно по-
рушено. Надамо се да је ово 
увод у будућу реконструкцију 
Aтлетског стадиона. У другој 
фази предвиђена је изградња 
рампе за инвалиде, која тре-
ба да буде одмах поред сте-
пеништа. Град је аплицирао 
код Министарства омладине 
и спорта за средства за рампу, 
која кошта 11милиона дина-
ра. Пројектом „Изградња ре-
креативног амбијента у Бо-
рићима“ уређена је трим ста-

за и постављена  теретана на 
отвореном. Завршена је ре-
конструкције Улице рибнич-
ких партизана у Рибници у 
коју је уложено 11 милиона 
динара.  

У склопу инвестиционог 
одржавања коловозне кон-
струкције у сврху подстица-
ја производно–привредних 
активности и развоја сеоског 
туризма, у Дедевцима је ас-
фалтирано 500 метара пута 
ширине 3,50 метара.
zzКако бисте оцијенили ста-
ње у пољопривреди?
– Краљево је посљедњих го-

дина повећало издвајања за по-
љопривреду, а сада годишње 
издваја 70 милиона динара за 
развој примарне пољопривред-
не производње. Наш Савјет за 
развој пољопривреде је сигур-
но један од најбољих у земљи, 
али смо кроз праксу примје-
тили да не издвајамо довољ-
но новца у односу на потребе 
и да је неоходно да у будућно-
сти обезбједимо стимулатив-
на средства и за млађе пољо-
привреднике, како за оне који 
су остали на селу, тако и за оне 
који на село желе да се врате. 
Међутим, треба имати на уму 
да је размак између Гледића 
на једној страни и Бзовика на 
другој страни изузетно велики, 
знатно већи од сто километа-
ра, тако да уопште није лако 
обезбједити средства за под-
стицај свима. Искрено се ра-
дујем што има још већи број 
људи који су заинтересовани 
за ова средства, што има до-
ста младих људи који желе да 
живе на селу и да се баве по-
љопривредом. Надам се да ће-
мо у будућности имати и више 
средстава, како бисмо могли 
да изађемо у сусрет свим по-
љопривредницима.
zzКакви су услови за развој 
спорта у Краљеву? 
– Веома смо поносни што 

је недавно наша кошаркашка 
репрезентација предвођена 
селектором Александром 
Ђорђевићем по први пут оди-
грала меч у Краљеву.  Приход 
од улазница за утакмицу на-
ших најбољих кошаркаша на-
мијењен је Регионалном ко-
шаркашком савезу за развој 
клубова и кошарке у Краљеву. 
Међутим, поред тога што из-

двајамо новац за наше клубо-
ве трудимо се да обезбједимо 
што боље услове за школски 
спорт. Недавно смо завршили 
фискултурну салу намијење-
ну ученицима Основне школе 
„Браћа Вилотијевић“ и сред-
ње Пољопривредно-хемијске 
школе „Др Ђорђе Радић“ чија 
је укупна вриједност  непуних 
75 милиона динара. Заједнич-
ка фискултурна сала, повр-
шине око 1.600 м2 је зидана 
осам година. Занимљиво је 
да пољопривредно-хемијска 
школе од 1882. године, када 
је основана, 135 година ни-
је имала фискултурну салу.
zzДа ли су унапређени усло-
ви здравствене заштите ?
– Захваљујући веома зна-

чајној новчаној донацији ње-
мачке хуманитарне организа-
ције „Fimshare e.V“, заврше-
на је адаптација Здравствене 
станице Ушће. У кречење фа-
саде, замјену мокрих чворо-
ва, набавку савременог ЕКГ 
апарата, инхалатора, за три 
лежаја за преглед пацијена-
та, као и рачунарске опре-
ме, уложено је 6.750 евра. 
Ова амбуланта покрива ве-
лику површину – Студени-
цу, Рудно, Мланчу, Гокчани-
цу – четири периферне ам-
буланте које гравитирају ка 
Ушћу, чији пацијенти, када 
оне не раде, долазе у Ушће. 
У амбуланти Ушће има око 
4.000 регистрованих пације-
ната. Урађена су и три веома 
значајна идејна пројекта - за 
амбуланте Витановац, Стубал 
и Рибница. У идућој години 
планирамо да значајно уна-
приједимо услове у краље-
вачком Дому здравља.
zzСа којим сте градовима у 
братским односима?
– Краљево је отворен град 

и са свима жели да успоста-
ви што дубљу сарадњу.  Са 
Марибором смо потписали  
Писмо о намјери, које подра-
зумијева заједнички наступ 
партнерских градова око ЕУ. 
Потписали смо Повеље при-
јатељства са канадским гра-
дом Нијагара Фолс, у марту 
смо угостили делегацију ру-
ског града Мичуринска, а у 
јуну смо били у посјети бје-
лоруској престоници Мин-
ску.  Т. ЋОРОВИЋ 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ПРОФИТАБИЛНА

Градоначелник Терзић веома је задовољан радом јавних 
предузећа.  
–  ЈКП „Путеви“ има добит од преко пет милиона динара,  
„Чистоћа“ има добит у износу од шест милиона динара, а 
„Топлана“ је остварила добит која износи преко осамдесет 
милиона динара и поред тога што су цијене гријања смањене.
Они имају одређене дугове из периода 2010, 2011. и 2012. 
године, који уопште нису мали, и износе сто тридесет 
шест милиона динара, тако да ће се добит из 2016. године 
употријебити за прерасподјелу дугова из претходних година. 
ЈКП „Водовод“ имао изузетно високу добит, да нема дуг који 
сваке године мора да отплаћује према KFV, а који ове године 
износи педесет два милиона динара и да је и поред тога успио 
да оствари добит, у износу од шест милиона динара.
Градоначелник је изнио податак да на територији града 
Краљева има чак 130 нелегалних водовода, па је Градско 
вијеће донијело Нацрт одлуке о општим условима за 
одржавање и коришћење јавног водовода у сеоским насељима.
- Замислите ситуацију у којој готово половина становника 
Краљева немa никакве гaрaнције да пије хемијски и 
бактериолошки исправну, једном ријечју здраву воду - 
појаснио је Терзић.

25.000 ИЗБЈЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Град Краљево је једна од локалних самоуправа која је 
добила средства за стамбено збрињавање лица избјеглих 
са територије Хрватске и Босне и Херцеговине – откуп 12 
сеоских домаћинстава са окућницом и њихову адаптацију 
и привођење намени.  Недавно су уручени уговори о 
реализацији петог и проширења четвртог потпројекта 
Регионалног стамбеног програма у Републици Србији 
одржаној у Клубу посланика у Београду. Ријеч је о уговорима 
који се односе на грант шеме - доделу пакета грађевинског 
материјала и куповину сеоских кућа са окућницом.
Процјењује се да је на територији Краљева боравило око 
25.000 избјеглих и расељених лица са територије бивше 
Југославије и Косова. Међу њима око  3.500 избеглих из 
Босне и Хрватске током деведесетих година.  У Краљеву је у 
једном тренутку било 28 избјегличких колективних центара
Захваљујући помоћи међународних организација, локалне 
самоуправе и Комесаријата за избјеглице, у Краљеву 
је на Берановцу за избјегле и расељене изграђено 200 
станова, око 20 домаћинстава је искористило програм за 
откуп сеоских домаћинстава, док је више од 100 породица 
искористило донације у грађевинском материјалу за 
изградњу својих кућа.      

За привредни препород Краљева 
потребан бољи урбанистички план
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ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ ДОНИРАЛА ВРИЈЕДАН АПАРАТ ДОМУ ЗДРАВЉА У ОСОЈАНУ

Боља здравствена заштита 
за повратнике у Осојану
Општина Обреновац до-

нирала је биохемиј-
ски анализатор Дому 

здравља у Осојану на КиМ, 
који ће, према ријечима ди-
ректорке тог дома здравља 
Драгане Пантић, много зна-
чити и у организацији слу-
жбе и у квалитету рада.

– С обзиром на то да нисмо 
били добро опремљени лабо-
раторијом која је веома важна 
за дијагностику и за даљи трет-
ман пацијената, Канцеларија 
за КиМ донирала нам је хе-
матолошки анализатор, који 
смо примили и почећемо да 
га користимо, а и општина Об-
реновац нам је помогла. Они 
су нам великодушно изашли 
у сусрет и набавили тај по-
требни апарат па смо им ве-
ома захвални – рекла је Пан-
тић приликом примопредаје 
анализатора.

ОБРЕНОВАЦ ПРИМЈЕР СВИМА
Према њеним ријечима, 

Дом здравља у Осојану има 
велики број пацијената, труд-
ница, хроничних пацијената, 
које су морали да возе до Ми-
тровице да би им биле урађене 
основне лабораторијске ана-
лизе, што, како оцјењује, нити 
је сигурно, нити добро.

– Тако да нам ово заиста 
много значи и у организацији 
службе и у квалитету рада као 
љекара. Дом здравља Исток 

пружа примарну здравствену 
заштиту у општинама Исток и 
Клина, гдје има пуно поврат-
ничких села, 13 у Клини и око 
10 у општини Исток. То је је-
дан прилично раштркан про-
стор, има више од 300 дома-
ћинстава, а заиста се трудимо 
да на ваљан начин пружимо 
здравствену заштиту – рекла 
је Пантић.

Директор Канцеларије за 
КиМ Марко Ђурић позвао је 
све општине у Србији да се по-
веду примјером Обреновца и 
да се укључе у борбу за помоћ 
нашем народу на КиМ.

– Захваљујем општини 
Обреновац и људима који су 
својим примјером показали 
како једна градска општина 
може да направи братимље-
ње са општином на КиМ и 
да то резултира добрим од-
носима, помоћи за наш на-
род и нечим што надилази 
саму материјалну вриједност 
донације, а то је топао људ-
ски однос упознавања са си-
туацијом на КиМ – рекао је 
Ђурић.

ЧУЧКОВИЋ: 
ПОМАГАЋЕМО И ДАЉЕ

Иницијатива општине Об-
реновац изузетно је значајна, 
хвале вриједна и треба је по-
држати, истиче Ђурић и сма-
тра да би наша снага била не-
мјерљиво већа уколико би се 
заједно удруженим снагама 
радило за КиМ.

Предсједник општине Об-
реновац Мирослав Чучковић 
каже да је његова општина 
од 2012. збратимљена са оп-
штинама Осојане и Прилуж-
је на КиМ, те да у Обренов-
цу имају велику жељу и циљ 

да посебно Србима јужно од 
Ибра помогну, што су и кроз 
низ конкретних пројеката ре-
ализовали.

– Највећа ствар која је 
урађена је фискултурна сала 
у Прилужју, а за Дом здравља 
у Осојану донирали смо овај 
апарат за анализу крви, који 
омогућава да наш народ ква-
литетније живи, попут свих 
нас у централној Србији – ре-
као је Чучковић.

– Централна жеља јесте 
– наглашава Чучковић – да 
се на тај начин донацијама 
омогући да рад Канцелари-
је на КиМ буде олакшан и 
са тим активностима ће се и 
наставити.

Чучковић каже да општина 
Обреновац води све малишане 
са територије њене општине, 
њих 3.200, на бесплатно ље-
товање и зимовање, на Тару и 
Гоч, а са њима ће, како каже, 
ићи и малишани из братских 
општина са КиМ.

– И на тај начин ћемо упот-
пунити нашу сарадњу са брат-
ским општинама јужно од Ибра 
– сматра Чучковић. С. К.

МАРИЋ: СРБИЈА НАСТАВЉА ПОДРШКУ 
ПРИШТИНСКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ

21. 9. 2017. Помоћник директора Канцеларије за КиМ Љу-
бомир Марић изјавио је да ће Србија наставити да на 
све начине да подржава рад Приштинског универзите-
та са привременим сједиштем у Косовској Митровици, 
свјесна његове незамјењиве улоге за опстанак српског 
народа у покрајини и значаја који увелико превазила-
зи локалне оквире.
Марић је, отварајући Међународни научни скуп Наука 
без граница, на којем учествује и значајан број универ-
зитетских професора и научника из иностранства, ре-
као да у ери глобализације и брисања граница између 
држава, економија и цивилизација, наука има отворе-
нији простор за размјену идеја него икада у историји.
Деканка Филозофског факултета у Косовској Митро-
вици Мирјана Лончар Вујновић објаснила је да је циљ 
скупа унапређење науке кроз размјену идеја и нова 
сазнања, уколико је потребно и спајањем дисциплина 
која су можда до јуче сматране неспојивим или преви-
ше удаљеним.
У оквиру скупа одржана су четири пленарна излагања, 
30 сесија у три групе, а за госте је организовано упо-
знавање са историјским и духовним благом овог под-
небља, посјета манастирима Бањској и Соколици, са 
циљем упознавања, умрежавање и размјене искуста-
ва више од 260 учесника.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КИМ: СТРАДАЛИ  СУ 
ПРЕДАНИ БОРЦИ ЗА ПРАВА СРБА НА КИМ

15. 9. 2017. – Канцеларија за Косово и Метохију се са вели-
ком тугом и жаљењем опрашта од градоначелника Ра-
нилуга Градимира Микића и предсједника Скупштине 
општине Ранилуг Саше Алексића, који су данас изгуби-
ли живот у трагичној саобраћајној несрећи.
Микић и Алексић су били дугогодишњи предани бор-
ци за права и добробит Срба у општини Ранилуг, и наш 
народ на Косову и Метохији је њиховим одласком из-
губио двојицу надарених политичара и посвећених бо-
раца за националне интересе.
Ненадокнадив губитак двојице сабораца за српску ствар 
оставља нас у болу, али ријешене да се додатним снага-
ма заузимамо за интересе Срба на Косову и Метохији.
Упућујемо породицама трагично настрадалих изразе 
саосјећања и најискренијег саучешћа.

Дјеца са КиМ у десетодневној посјети Суботици
Педесетак ученика са Косова и Ме-

тохије посјетило је своје вршњаке у 
Суботици у оквиру традиционалне ма-
нифестације Дјеца с Косова у школским 
клупама Суботице, коју већ десет годи-
на организује хуманитарна организаци-
ја Дјечја радост из Гњилана у сарадњи 
са ОШ Соња Маринковић из Суботице. 
Дјецу је дочекао и замјеник директора 
Канцеларије за КиМ Душан Козарев.

Послије двочасовног чекања на ад-
министративном прелазу Јариње, педе-
сетак ученика основних школа из Ко-
совског Поморавља и Бабиног Моста, 

стигло је у Суботицу гдје су их дочека-
ли њихови домаћини и вршњаци из ОШ 
Соња Маринковић.

У сарадњи са хуманитарном орга-
низацијом Дјечја радост из Гњилана, 
породице из Суботице су и ове године 
домаћини дјеци из најугроженијих сре-
дина са Косова и Метохије. Том при-
ликом организован је богат културно-
-умјетнички програм.

– Захвални смо и организаторима и 
добрим домаћинима, породицама које 
ће угостити дјецу из енклава, која, на-
жалост, од рођења не могу да се крећу 

слободно, не могу да се осјећају безбјед-
но, не могу да остварују елементарна 
цивилизацијска права у сред Европе у 
21. вијеку. Забринути смо због чиње-
нице у свјетлу овога што видимо да се 
дешава посљедњих дана, да се малтре-
тирају седамдесетпетогодишњи људи, 
само зато што желе да се врате на сво-
ју земљу, само зато што желе да обиђу 
гробове својих предака и да нешто по-
ново изграде на својим имањима. Та-
кви људи се налазе на мети оних који 
се нецивилизацијски понашају, да би 
их застрашили и спријечили опстанак 
нашег народа, одрживи развој између 
Срба и Албанаца на Косову и Метохи-
ји, али и повратак људи, који све ин-
тензивније размишљају да или проведу 
старост на Космету или чак да заснују 
породицу и увећају број нашег живља у 
јужној покрајини. Оваквим поступцима 
се шаље порука да нису безбједни, да је 
могуће да су на неким тајним оптужни-
цама, на неким потјерницама, да треба 
да се осјећају несигурно ако покушају 
да закораче на КиМ – рекао је Козарев.

Канцеларија за Косово и Метохију 
је и ове године подржала ову хумани-
тарну акцију иако су се малишани из 
наше јужне покрајине суочили са број-
ним проблемима на путу до Суботице.

ПАЦИЈЕНТИМА СКРАЋЕН ПУТ 70 КИЛОМЕТАРА

Предсједник привременог органа општине Исток Малиша 
Ђурић рекао је да је донација општине Обреновац доказ да 
је Србија и њена влада свакодневно присутна на простору 
КиМ, те да свакодневно олакшава услове живота на КиМ.
– Овај апарат био је неопходан да пацијенти не би путовали 
70 километара до Косовске Митровице. Хвала општини 
Обреновац и мислим да је то примјер и другим општинама 
да посјете неко мјесто на КиМ и помогну. То је добар примјер 
и нама је много пута довољна и морална подршка, тако да, 
када нам неко дође, не мора ништа да нам донира и сам 
долазак нама много значи да истрајемо да останемо на 
просторима КиМ – рекао је Малиша Ђурић.

РАСВИЈЕТЛИТИ СУДБИНУ НЕСТАЛИХ

21. 8. 2017. Пре 19 година, код Ораховца су нестали нови-
нари Ђуро Славуј и Ранко Перенић, а породице и даље 
немају никакву информацију о њиховој судбини, што је 
велика мрља на образу оних који се на Косову и Мето-
хији старају о успостављању владавине права.
Захваљујући упорности колега новинара, на мјесту њи-
ховог нестанка стоји спомен-плоча као одговор и упозо-
рење свима онима који вјерују да је заташкавање зло-
чина чин патриотизма и да је ријешеност оних који тра-
же правду кратког вијека.
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МАРКО ЂУРИЋ НАКОН СУСРЕТА СА ЗАМЈЕНИКОМ ПРЕДСЈЕДНИКА РУСКЕ ДУМЕ

Дипломатска борба против 
самопроглашеног Косова 
незамислива је без  Русије
Директор Канцеларије 

за Косово и Метохију 
Марко Ђурић састао 

се у Москви са Петром Тол-
стојем, замјеником предсјед-
ника руске Думе задуженим 
за међународну сарадњу.

Ђурић и Толстој нагла-
сили су значај продубљива-
ња односа Србије и Русије, 
на основама братске сарад-
ње и пријатељства, који су 
карактерисали односе двију 
држава и народа кроз чита-
ву историју.

Ђурић је изразио задо-
вољство оствареном држав-
ном сарадњом Србије и Ру-
сије и захвалио на подршци 
унутрашњем дијалогу о Косо-
ву и Метохији који је покренут 
на иницијативу предсједни-
ка Александра Вучића. Дија-
лог за циљ има окупљање свих 
друштвених снага ради јачања 
капацитета Србије да се бори 
за своје националне интересе.

Истичући да је успјешна 
борба против чланства само-
проглашеног Косова у ме-
ђународним организација-
ма незамислива без подршке 
Русије, Ђурић је званичника 
руског парламента упознао 
са током дијалога Београда 
и Приштине и чињеницом 
да Срби у привременим ин-
ституцијама самоуправе пр-
ви пут од 1999. године има-
ју ефективну моћ и утицај.

Према његовим ријечима, 
Србија ће наставити да чува 
своју војну неутралност и да, 
његујући традиционално и 
искрено пријатељство, про-
дубљује све видове сарадње 
са Руском Федерацијом, због 
чега је суочена са великим 
притисцима од стране држа-
ва које Русију не доживљава-
ју као партнера.

– Државне институције 
Србије имају јасан мандат 
од народа да чувају и уна-
пређују братске односе са 
Руском Федерацијом, а кон-
станта наших односа према 
Русији никада и ни у каквим 
околностима неће се мијења-
ти – нагласио је Ђурић.

Он је истакао да је парла-
ментарна група за односе са 
Русијом далеко најбројнија 
у Народној Скупштини Ср-
бије, што је још један од по-
казатеља карактера односа 
двију држава.

На састанку је било рије-
чи и о припреми деклараци-
је за очување српског иден-
титета, културе, језика и пи-
сма, за чије спровођење ће, 
према Толстојевим ријечи-
ма, Србија имати пуну по-
дршку руске Думе.

Толстој је истакао да је Ру-
сија увијек била раме о ко-
је Србија може да се осло-
ни, и да ће зато и у будућно-
сти имати подршку Москве 

у настојањима да заштити 
свој суверенитет на Косову 
и Метохији.

Замјеник предсједника 
руске Думе је рекао да ће у 
предстојећем периоду би-
ти настављено продубљи-
вање међупарламентарне 
сарадње, са циљем зашти-
те територијалне цјелови-
тости Србије и стабилности 
на Балкану.

– Наставићемо да његује-
мо топле односе Србије и Ру-
сије, јер они су за нас веома 
важни – поручио је Толстој.

Састанку је присуствовао 
и амбасадор Србије у Руској 
Федерацији Славенко Тер-
зић. С. К.

ПРЕДСТАВНИЦИ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЈЕТЕ 
ПОСЈЕТИЛИ ШКОЛЕ НА СЈЕВЕРУ КОСОВА

5. 9. 2017. Основним школама на сјеверу Косова Метохије 
представници Министарства просвјете Србије и Канце-
ларије за Косово и Метохију уручили су лаптоп рачуна-
ре и ранчеве за најугрожније ученике.
Помоћница министра просвјете, науке и технолошког 
развоја за високо образовање Весна Мандић и замје-
ник директора Канцеларије за Косово Метохију Жељ-
ко Јовић у Косовској Митровици посјетили су основне 
школе Бранко Радичевић и Свети Сава.
Основна школа Бранко Радичевић једина је школа на 
простору Косова и Метохије која ће ове године има-
ти електронски дневник који треба да олакша рад на-
ставника и запослених, али и да омогући родитељима 
да прате рад и успјехе своје дјеце.
Директор Основне школе Бранко Радичевић Иван За-
порожац рекао је да је увођење електронског дневни-
ка наишло на добар пријем код наставног кадра, као и 
код родитеља и ђака. Свакој школи поклоњено је по 10 
лаптоп рачунара, неколико комплета лектире и ранче-
ви за најугроженије ученике. С. К.

 
ОТВОРЕНА СТУДЕНТСКА ПОЛИКЛИНИКА  
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

5. 9. 2017. У Косовској Митровици свечано је отворен За-
вод за здравствену заштиту студената Универзитета у 
Приштини са привременим сједиштем у том граду, а по-
моћница министра за развој и високо образовање Весна 
Мандић каже да се отварањем студентске поликлинике 
доприноси развоју овог дјела Србије. Средства за из-
градњу, адаптацију и опремање нове студентске поли-
клинике обезбиједили су Министарство просвјете, на-
уке и технолошког развоја, Канцеларија Владе Србије 
за Косово и Метохију и Студентски центар Приштина.
– Изненађени смо брзином којом је овај пројекат завр-
шен јер тендер је расписан у априлу. Високошколске 
установе кроз кадар који ће бити ангажован на поли-
клиници имају прилику да допринесу развоју – нагла-
сила је Мандић.
Јовић је рекао да је студентска поликлиника још једна 
установа која ће нам помоћи да одбранимо наш суве-
ренитет и наша права.
Директор Студентског центра Приштина Јово Поповић 
захвалио је Министарству што брине о здрављу студе-
ната и што је омогућило изградњу објекта, као и Кан-
целарији за КиМ, која је куповином неопходне опреме 
допринијела унапријеђењу здравствене његе студена-
та, али и других грађана који ће имати могућност да до-
бију здравствене услуге у овој установи. С. К.

MЛАДИ ИЗ КОСОВСКОГ ПОМОРАВЉА И ОСОЈАНА ПОСЈЕТИЛИ АЛБАНИЈУ И УВЈЕРИЛИ СЕ ДА ЈЕ НАКОН ВЛАДАВИНЕ ЕНВЕРА ХОЏЕ ПРАВОСЛАВЉЕ ВАСКРСНУЛО

Владика Анастасијус: Сваки пети становник Албаније је православне вјере
Током недавног боравка у 

Албанији, а у циљу упо-
знавања живота православних 
хришћана у тој земљи, група 
младих Срба из Косовског По-
моравља и Осојана у Метохи-
ји, предвођена игуманом ма-
настира Драганца, оцем Ила-
рионом, имала је пријем код 
архиепископа тиранског Ана-
стасијуса. 

Он је направио право чудо 
у обнови православља у Алба-
нији, након што је током ви-
шегодишњег режима Енвера 
Хоџе православна као и дру-
ге званичне вјере у Албанији 
била забрањена, а цркве нај-
већим дијелом потпуно уни-
штене.

ИЗГРАЂЕНО 150 ЦРКАВА
– У Албанији током 24 го-

дине није била дозвољена би-
ло каква појава религиозног, 
односно вјерског живота. Из-
градили смо 150 цркава и об-
новили смо 160. Неке од ста-
рих споменика смо такође об-
новили. Није постојала литур-
гија преведена на албански 
језик. Учинили смо посебан 
напор да се духовне и цркве-
не књиге преведу на албански 
језик – рекао је архиепископ 
тирански Анастасијус. Он је 
при том нагласио да у Пра-
вославној цркви Албаније по-
стоје њени чланови различи-
тог порекла. 

– Већина су Албанци. Има-
мо Грке на југу, имамо Србе и 
једну групацију која себе на-
зива Власима. Наше правило 
је да је сваки члан цркве који 
је канонски крштен да је он 
заправо пуноправни члан цр-
кве. Ми личимо мало на бал-
кански мозаик – рекао је ар-
хиепископ Анастасијус. Иста-
као је да већина становништва 
Албаније нису хришћани и да 
православни чине од 20 до 22 
процента популације. 

– Наша улога јесте да иси-
јавамо свјетлост Христову у 
свакој животној ситуацији  у 
којој се нађемо – рекао је ар-
хиепископ Тирански и додао 
је да „постоје многи  који нису 

рођени у православним поро-
дицама, али су слободно одлу-
чили да се приклоне право-
славној цркви”. 

Говорећи о томе како је као 
Грк дошао у Албанију рекао је 
поред осталог:

– Био сам професор на 
Атинском универзитету на 
Катедри за историју религи-
је.  Такође, био сам изабран 
за модератора за евангелиза-
цију на свјетском нивоу, ко-
ја је организована од стране 
Свјетског савјета цркава. У то 
вријеме сам примио телефон-
ски позив из Васељенске па-
тријаршије и они су рекли да 
осјећају одговорност за цркве 
које су у проблемима и пи-

тали се да ли могу да дођем 
овдје у Албанију као егзарх, 
то јест изасланик патријар-
ха, као нека врста амбасадо-
ра. Када сам дошао овдје, ви-
дио сам да је ситуација потпу-
на пропаст. Није било цркве, 
није било свештенства, није 
било икакве вјерске структу-
ре, чак није било остало ни до-
кумената из прошлости. Тада 
смо уложили напор и почели 
да посјећујемо градове и села 
и ми смо тада свједочили да 
смо слободни. Дрзнули смо 
се да имамо вјеру и наду и да 
постоји могућност и да треба 
поново да се открије љепота 
православне вјере.

Одговарајући на питање 

шта ће се десити када њега 
не буде било више, рекао је да 
постоји нова генерација епи-
скопа и свештеника и да је то 
од почетка био његов сан.

РАДИКАЛНИ ИСЛАМ 
ПРИЈЕТИ АТЕИСТИМА

– Они ће наставити рад 
пошто ја овдје завршим сво-
ју мисију – нагласио је архие-
пископ тирански Анастасијус 
и додао да Православна црква 
има дужност према цијелом 
свијету, не само према малим 
заједницама.

– Атеистичко друштво ће 
увијек бити под пријетњом ра-
дикалног ислама. И овдје  по-
стоје као и на Косову поједин-

ци који се боје – рекао је ар-
хиепископ Анастасијус и до-
дао да зна да се и Срби и Грци 
питају зар постоје православ-
ни Албанци? 

– Наравно да постоје пра-
вославни Албанци и сви ми 
морамо да будемо заједно. 
Нама је потребно много ви-
ше мира и много више пошто-
вања једних за друге. Такође, 
и за друге који имају другачи-
је идеје и религије. Никада не 
треба да се ради о конфлик-
ту, него треба да се ради о ра-
зумијевању и помирењу. Тру-
димо се да активно учествује-
мо у овом друштву – истакао 
је архиепископ Анастасијус. 
Додао је да у Тирани при цр-
кви Христовог васкрсења по-
стоји културни центар.

– Ми то нудимо другима 
и то је отворен прозор за дру-
ге заједнице које нису право-
славне. Наша мисија је да иси-
јавамо и да свједочимо љубав 
Божју и да никога не видимо 
као непријатеља. Немојте ми-
слити да смо  идеалисти, ми 
смо веома реалистични – на-
гласио је владика Анастасијус. 

Након разговора с њим 
група младих Срба с Косова 
и Метохије имала је прили-
ку да погледа документарни 
филм који свједочи о раду ар-
хиепископа Тиранског и оно-
ме шта је он урадио од када је 
дошао у Албанију.  С. И.

 » Млади са Косова и Метохије код архиепископа Анастасија у Тирани
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У разговору за ТВ Храм ар-
хиепископ Михаловско 

Кошички Георгије је истакао 
да је прва емоција кад је до-
шао на овај простор био не-
описив бол са питањем како 
је могуће да овако нешто мо-
же да приреди човјек човјеку. 

– Једини одговор може се 
пронаћи у вјери и Христу Ва-
скрслом. Ми не прославља-
мо жртве геноцида, него но-
вомученике који су поста-
ли витезови кроз Васкрслог 
Христа. Када то спознамо он-
да се осјећај бола претвара у 
осјећај наде – рекао је влади-
ка Георгије и додао да се мо-
ли да се Јасеновац више не 
деси ниједном народу. 

Он је рекао, гледајући тра-
гове рата на цркви у Пакра-
цу, да се боји да су много ве-
ћи ожиљци остали у људским 
срцима. 

Архиепископ Георгије је за 
ову прилику владици Јовану 
поклонио икону Светог Кири-
ла и Методија и објаснио сим-
болику и везу српског, словач-
ког и чешког народа. 

– Свети Кирил и Методи-
је су наш свесловенски по-
нос. Дошли су на позив Све-
тог Кнеза Растислава велико-
моравског равноапостолног 
на простор данашње Чешке и 
Словачке, који је у то вријеме 
био Кнежевина Велика Мора-
ва. Кад су прогнани од стране 
насљедника Кнеза Светог Ра-
стислава краља Светоплука, 
њихови ученици су се рази-
шли ширећи вјеру по Балкану 
и то је наша нераскидива веза 
– рекао је владика Георгије и 
осврнуо се на историјске дога-
ђаје који нису ишли у прилог 
православнима. 

– У Чешкој је дошло до ка-
толичења и латинизирања на-
рода. Својевремено су Чеси 

постали протестанти и захва-
љујући рекатолизацији и ху-
ситском покрету чешки на-
род је изгубио вјеру. Поста-
ли су агностици 70%, има не-
што католика и лутерана, кал-
виниста... 

Епископ Георгије је иста-
као велику улогу СПЦ у обно-
ви православља на простору 
данашње Чешке, Словачке и 
у Прикарпатске Русије. 

– Православље је у Чешкој 
обновљено захваљујући вели-
ком труду чешког светитеља 
владике Горазда. Он  је био 
католички свештеник, али је 
хиротонисан за православ-
ног епископа у Београду. Био 
је једна од првих жртава на-
цистичке Њемачке – рекао је 
владика Георгије и подсјетио 
на Светог Јустина Поповића, 
који је у своје вријеме био иза-
бран за епископа у Прикарпат-
ској Русији, али је по савјету 
преподобног Симеона Дајбаб-
ског ту улогу одбио. 

– Код нас су боравили мно-
ги српски епископи Иринеј 
Ћирић Бачки, Јосиф Битол-
ски и многе личности Српске 
православне цркве – рекао је 
епископ Георгије, који је у Че-
шку понио дио моштију Све-
тих Јасеновачких великому-
ченика.  С. К.

У МАНАСТИРУ РОЂЕЊА СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА У ЈАСЕНОВЦУ ОБИЉЕЖЕН ПРАЗНИК СВЕТИХ НОВОМУЧЕНИКА ЈАСЕНОВАЧКИХ

Владика Јован: Велика субота нигдје се тако 
не осјећа као овдје и на гробу Господњем!

 АРХИЕПИСКОП МИХАЛОВСКО КОШИЧКИ ГЕОРГИЈЕ

Нераскидиве везе  
чешког и српског народа

СРПСКИ АУШВИЦ
Замјеник предсједника 
Одбора за дијаспору 
и Србе у региону у 
Скупштини Србије 
Миодраг Линта је истакао 
да је Јасеновац „српски 
Аушвиц и мјесто највећег 
страдања српског народа у 
геноцидној НДХ”.
– Српски народ није 
страдао само у Јасеновцу 
већ у десетинама других 
концетрационих логора и 
хиљадама мјеста широм 
НДХ – рекао је Линта и 
додао да су од завршетка 
Другог свјетског рата 
комунистичке власти 
водиле политику заборава 
и ћутње о геноциду 
над српским народом и 
спријечиле да се попишу 
српске жртве а хрватски 
народ прође процес 
денацификације.
– Српски народ има 
националну и моралну 
обавезу да не заборави 
своје жртве – поручио је 
Линта.

ИГУМАН ПАВЛЕ ПОСТАО АРХИМАНДРИТ
Владика Јован рукоположио је протосинђела Павла 
(Радусиновића) – игумана манастира Ораховице у чин 
архимандрита, зажељевши му благослов и истрајност у 
старању о светињи ораховачкој и њеном братству.

Хрватска полиција вјернике СПЦ без икаквог 
објашњења задржала на граници пуна два сата
Вјерници који су путова-

ли aутобусима из Србије 
заустављени су на Гранич-
ном прелазу Бајаково, гдје 
су без икаквог објашњена 
задржани више од два часа 

од стране хрватске гранич-
не полиције.

Због тога су у Манастир 
Светог Јована Крститеља сти-
гли пред сам крај литургије.

Огорчење поступком хр-

ватске полиције нису криле 
Снежана Будисављевић, Ми-
ра Милутиновић и Славица 
Антић, које су допутовале из 
Старих Бановаца. 

Како нам је испричао је-

реј Слађан Видаковић, вјер-
ници из Старих Бановаца 
упутили у 3 сата ујутро да 
би у Јасеновац стигли тек око 
10.30 часова. 

– Хрватска полиција се 
према нама опходила корект-
но, али је чињеница да смо два 
сата беспотребно стајали на 
граници – рекао нам је отац 
Слађан, а слично искуство 
нам је испричао и генерални 
секретар Удружења Срба из 
Хрватске Милојко Будимир, 
и чланови Чувара Христовог 
гроба, који су такође стигли 
на сам крај литургије.  

Вјерници из Старих Бано-
ваца предвођени свештени-
ком Слађаном Видаковићем 
запалили су свијеће и помо-
лили се Јасеновачким ново-
мученицима и у подножју ка-
меног цвијета.   

ТЕКСТ И ФОТО:  
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

У суботу 9. септембра 
2017. године у Мана-
стиру Рођења Светог 

Јована Крститеља у Јасе-
новцу одржана је централ-
на прослава поводом пра-
зника Светих новомучени-
ка јасеновачких, који се по 
црквеном календару оби-
љежава 13. септембра. Ја-
сеновачки логораши 1941. 
године били су приморани 
да сруше стару цркву сагра-
ђену у осамнаестом вијеку, 
па је садашњи манастир об-
новљен 2.000 године. 

Свету архијерејску ли-
тургију предводио је митро-
полит Смоленски Исидор. 
Уз саслужење архиеписко-
па Михаловског Кошиског 
Георгија и више архијереја 
Српске православне цркве. 

Епископ пакрачко-сла-
вонски Јован истакао је да 
је празник Светих новому-
ченика јасеновачких једин-
ствен у православљу.

– Ми смо чувари Јасенов-
ца за сав наш народ, цркву 
али и цијело човјечанство ко-
је овдје може да се увјери да 
се Велика субота нигдје та-
ко не осјећа као овдје и на 
гробу Господњем – рекао је 
владика Јован, описујући да 
се осјећа како ће из свакога 
метра земље сваког тренут-
ка да васкрсну сви они који 
су у њу похрањени.

– Ово је прије свега мје-
сто светиње, мјесто молитве 
по ријечима које је упутио 
блаженопочивши патријарх 
Герман септембра 1984. го-
дине када је освјештао ово 
свето мјесто са седморицом 
архијереја и рекао: „Браћо, 
ми праштати морамо јер смо 
хришћани, а заборављати не 
смијемо јер је памћење оно 
прво чему нас учи Свето пи-
смо – подсјетио је владика 
Јован, а потом поменуо тро-
струки завјет владике Нико-
лаја. 

– Прво каже да се не све-

тимо јер „ко се освети тај се 
не посвети”. Друго, да се сје-
ћамо својих страдалника. И 
треће, да произносимо њихо-
во име по цијелом свијету да 
се никоме не догоди ово што 
се њима догодило – поручио 
је владика Јован.  

Митрополит Смоленски 
Исидор рекао је да су народ 
и црква дужни да се моле за 
свете новомученике јасено-
вачке да се такво зло никада 
не би поново догодило.

Литургији су, између оста-
клих, присуствовали и срп-
ски члан Предсједништва 
БиХ Младен Иванић, амба-
садор Србије у Загребу Мира 
Николић, замјеник Одбора за 
дијаспору и Србе у региону 
Миодраг Линта.

На гробној хумци поред 
каменог цвијета у оквиру 
централне прославе светих 
новомученика јасеновачких 
освештани су славски колач 
и жито.

 » Чувари Христовог гроба поклонили су барјак владици славонском Јовану

 » МОЛИТВА ИСПОД КАМЕНОГ ЦВИЈЕТА: Миодраг Линта са вјерницима из Старих Бановаца и оцем Слађаном Видаковићем
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У ХРАМУ ПОДИГНУТОМ 1910. ГОДИНЕ СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА НАЈВЕЋЕГ КРАЈИШКОГ СЕЛА У ОПШТИНИ ИНЂИЈА

Нови Сланкамен прославио Преображење
Храм Светог Прео-

бражења Господњег 
у Новом Сланкамену 

(oпштина Инђија) просла-
вио је своју славу на исто-
имени велики хришћански 
празник 19. августа. 

Славски колач свечано су 
ломили домаћин и старјеши-
на храма, отац Радомир Сандо 
и кум славе Зоран Коралија у 
присуству предсједника Скуп-
штине општине Инђија Ми-
лана Предојевића, предсјед-
ника Мјeсне заједнице Нови 
Сланкамен Драгана Кривоши-
је, народног посланика Мио-
драга Линте, свештених лица 
и мјештана овог, како кажу, 
„крајишког села”. 

Осим црквених, обичај  да 
се на сеоским славама прире-
ђују и други програми, као ва-
шари, зборови па рингишпил, 
музика и други садржаји, по-
себно занимљиви за дјецу, ни-
је ни овдје промакао.

ОТАЦ РАДОМИР ДУША СЕЛА
Литургију су служили 

поред оца Радомира Санда 
и протојереј oтац Војислав 
Билбија, отац Лука Симић и 
отац Слађан Видаковић.

Како је објаснио aрхи-
јерејски намјесник прото-
јереј Борис Милинковић, 
Храм Преображења Господ-
њег саграђен је 1910. године, 
а недавно је обновљен. 

– Отац Радомир Санда је 
душа овог села. Од почетка 

своје службе 35 година је ов-
дjе и има одличну комуни-
кацију са народом. Ништа 
се без њега не дешава у селу 
–  подвукао је Милинковић.

На празник Преображења 
освјештава се грожђе, чиме 
почиње сезона његовог кон-
зумирања.

Како нам је објаснио 
предсједник МЗ Нови Слан-
камен Драган Кривошија 
око 85% процената станов-
ништва чине људи који су 
углавном досељеници или 
су протјерани са простора 
Крајине, oдносно Славоније, 
Баније, Кордуна, Лике, Дал-
мације и један дио из Босне.

– Наша мјесна заједница 
броји око 3,5 хиљаде станов-
ника који се углавном баве 
пољопривредом, највише во-
ћарством, а један дио ради 
у фабрикама у Инђији, тако 
да нам развој наше општи-

не, који је услиједио посли-
је деведесетих, веома значи, 
а надамо се да смо и ми сво-
јим радом допринијели томе 
– рекао је Кривошија и додао 
да у овом мјесној заједници 
постоји основна школа, а не-
што ново је и вртић, који је, 
на опште  задовољство, пре-
пун, тако да ће се вјероват-
но његов капацитет ширити.

Када је друштвени и кул-
турни живот у питању, Криво-
шија је истакао да се у Новом 
Сланкамену одржавају повре-
мено и различите манифеста-
ције, постоји КУД „Ђорђе На-
тошевић”, спортско друштво, 
ФК Дунав, а ослањају се на су-
сједни Стари Сланкамен који 
је туристичко мјесто са пре-
лијепом природом уз Дунав. 

– Дани брескве посебно су 
занимљива манифестација ко-
ја се одржава у јулу, када је 
највећи род брескве. Тада се 
промовишу наши производи 
и произвођачи, а буде и кул-
турно-умјетнички програм – 
завршио је Кривошија који се 
и сам, као већина становни-
ка, доселио у Нови Сланкамен 
ратних деведесетих у стару ку-
ћу за коју је замијенио своју у 
родној Славонији и свој живот 
овдје почео из почетка.

ВРИЈЕДНИ ДОМАЋИНИ
Предсједник Скупшти-

не Општине Инђија Милан 
Предојевић нагласио је да су 
мјештани овог села изузет-
но вриједни и радни људи, 
свјесни да само радом могу 
да опстану на било ком про-
стору и као примјер навео је 
земљорадничке задруге, чије 
су хладњаче за воће тренут-

но празне, што је доказ да је 
све извезено.

– Инђија је била мјесто на-
сељено њемачким становни-
штвом до послије Другог свјет-
ског рата када су ове миграци-
је започете. Посебно Бешка и 
Ново Сланкамен, који су два 
највећа села у нашој општини, 
а њу чини 50 хиљада станов-
ника, од чега је већина дошла 
западно од Дрине и Саве – ре-
као је Предојевић и истакао да 
је индустрија у овој општини 
базирана на самим ободима 
мјеста Инђија. 

– Оно што сваком селу 
овдје фали јесте нека мања 
фабрика прерађивачког ти-
па, да би и они који не иду 
на њиву, могли да се запо-
сле, и на томе ћемо радити 
– рекао је Предојевић и до-
дао да је циљ да мјештани у 
овом селу имају бољу здрав-
ствену заштиту и боље шко-
ловање, кроз модернизовање 
амбуланти и школa у пунoм 
капацитету. 

Предојевић је посебно 
истакао „пројекат финан-
сијског стимуланса младим 
брачним паровима кроз који 
је општина повећала прима-
ња породиљама, дупло за пр-
во дијете, док свако треће ди-
јете прима бонитет за вртић”. 

– То је наш допринос за 
повећање наталитета и аде-
кватније услове за одгајања 
дјеце – закључио је Предоје-
вић. ВЕСНА ВУКОВИЋ

У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ СЈЕЧЕН СЛАВСКИ КОЛАЧ УОЧИ СЕОСКЕ СЛАВЕ

У Мјесној зaједници Нови Сланкамен (општина 
Инђија) 18. августа 2017. године сјечен je слав-
ски колач уочи сеоске и храмовне славе – Пре-
ображење. Свечаном чину присуствовали су 
свештеник Радомир Сандо, представници оп-
штинске власти Инђија на челу са предсједни-
ком Скупштине Миланом Предојевићем, пред-

ставници јавних институција у општини Инђија, 
предсједник Мјесне заједнице Нови Сланкамен 
Драган Кривошија заједно са члановима Са-
вјета, као и народни посланик и предсједник 
Савеза Срба из региона Миодраг Линта.  Међу 
гостима је био и предсједник Мјесне заједнице 
Стари Сланкамен Никола Мацура. 



СРПСКО КОЛО август 2017. 18  ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 

Kомеморација за 1.368  жртава  
у селу Слобоштина, код Пожеге
Kомеморативним скупом 

у селу Слобоштина (оп-
штина Брестовац) код Поже-
ге чланови Удружења анти-
фашистичких бораца и ан-
тифашиста Пожега присје-
тили су се 1.368 српских жр-
тава, углавном жена, дјеце и 
стараца, које су своје животе 
трагично завршили у пет бу-
нара у селу Слобоштина рије 
75 година, 16. августа 1942. 
године. Страдали цивили би-
ли су становници Слобошти-
не и околних села и насилно 
доведени Срби с подручја Ко-
заре. Из Концентрационог 
логора Јасеновац, као испо-
моћ за ликвидације, дошла је 
усташка казнена експедици-
ја под командом монструма 
Макса Лубурића, која је од-
мах почела масакр над наве-
ним Србима.

Комеморација је и ове го-
дине одржана у мјесту гдје су 
српске жртве бачене у буна-

ре и гдје је некад о томе свје-
дочио велики споменик мај-
ке с дјететом у наручју, а да-
нас срушени споменик, те на 
мјесту гдје су жртве покопа-
не у масовним гробницама. 
И на тој локацији је срушен 
споменик. Мјесто с гробни-
цама су прије неколико годи-
на обновили пожешки анти-
фашисти и уредили и огра-
дили простор. На та трагична 
збивања, али и небригу шире 
заједнице да се достојно уре-
ди ово мјесто гдје је страда-
ло толико много невиних Ср-
ба, подсјетила је предсједни-
ца наведеног удружења Ката 
Хољевац и потпредсједник 
Удружења Милан Радовић. 
Окупљенима на комемора-
цији обратио се и Фрањо Ха-
булин, предсједник Савеза 
антифашистичких бораца и 
антифашиста Хрватске, те 
народни посланик у Хрват-
ском Сабору Милорад Пу-

повац, који је уједно најавио 
обнову овог и других споме-
ника антифашистичке борбе.

Комеморацији су прису-
ствовали и Драгана Јецков, 
други народни посланик у 
Хрватском сабору из реда 
Срба; Мирослав Грозданић, 
замјеник пожешко-славон-
ског жупана; Никола Ивано-
вић, замјеник градоначелни-
ка Града Пакраца; чланови 
антифашистичких удружења 
из Пакраца, Липика, Дарува-
ра, Загреба, Вуковара, Босне 
и Херцеговине, те мјештани 
околних села.

У порушеној цркви у Сло-
боштини пожешки парох 
Александар Бијелић предво-
дио је молитву за душе стра-
далих Срба. Пригодну поему 
Пет бунара аутора Мате Хо-
дака, која говори овом стра-
вичном страдању, рецитова-
ли су Казимир Симеуновић 
и пожешки глумци. С. К.

Oбиљежено страдање Срба у селима 
Кусоње, Драговић и Чакловац 
У селу Кусоње код Пакра-

ца, 13. августа 2017. го-
дине, у организацији Вијећа 
српске националне мањине 
града Пакраца обиљежено 
је страдање мјештана села 
Кусоње, Драговић и Чакло-
вaц у Другом свjетском ра-
ту. На тај дан 1942. године 
синхронизованом акцијом 
усташких снага убијено је на 
звјерски начин 520 мjешта-
на наведених и околних села 
и непознати број избјеглица 
са Козаре. 

Тијела убијених и полужи-
вих жена, дјеце и стараца баче-
на су у два бунара у мjесту Кусо-
ње, док су остали живи спаље-
ни у оближњој Цркви Св. Геор-
гија. Према подацима Мјесног 
одбора Кусоње убијено је 64 
дјеце, док је 360 мушкараца и 
жена одведено у логоре из ко-

јих се већина никада није вра-
тила. Обиљежавање је почело 
окупљањем код споменика у 
центру села гдје су се Милан 
Козловић, предсједник Мје-
сног одбора Кусоње и Никола 
Ивановић, предсједник Вије-
ћа српске националне мањине 
Града Пакраца и замјеник Гра-
доначелнице Града Пакраца 
обратили окупљеном народу 
и положили вијенце. Испред 
Гeнералног конзулата Срби-
је у  Вуковару вијенац је по-
ложио генерални конзул Ми-
лан Шапић. 

Затим је формирана ко-
лона која је кренула према 
два бунара гдје су свештени-
ци одржали помен жртвама. 
Након помена на бунарима 
служeнa je литургијa у Хра-
му Светог великомученика 
Георгија у Кусоњама.

На комеморацији и поме-
ну страдалима присуствова-
ли су још конзул Наташа Ка-
лезић, градска вијећница у 
Вијећу Града Пакраца Мир-
сада Поповић Дамјановић, 
предсједник Вијећа српске 
националне мањине Града 
Липика Дарко Дерењ, пред-
сједница Удружења антифа-
шистичких бораца и антифа-
шиста (УАБА) Града Пакра-
ца Мирјана Билопавловић с 
делегацијом, те чланови мје-
сних одбора, мјештани Кусо-
ња и околних села. 

Окупљени су посебно по-
здравили једног од ријетких 
преживјелих свједока злочи-
на у Кусоњама Стојана Да-
мјановића. Поред Кусоња, 
помени за августовске жр-
тве одржани су у Торњу, Де-
рези, Брашенцима и Јапаги.

Молитвено сјећање на страдале 
Србе у селу Бранешци, код Пакраца
Благословом преосвештеног владике па-

крачко-славонског Јована, 11. августа 
ове године, на гробљу у Бранешцима код 
Пакраца, извршен је молитвени помен по-
страдалим мјештанима овог села и расе-
љеним српским цивилима са Козаре, ко-
ји су 1942. године, њих око сто двадесет, 
мученички пострадали и покопани у се-
оско гробље.

Том приликом освештање постављеног кр-
ста на мјесту стратишта и помен служио је 
парох пакрачки, протојереј-ставрофор Ђор-
ђе Теодоровић. Отац Ђорђе обратио се оку-
пљенима преносећи благослов преосвеште-

ног владике Јована и говорећи о страдању 
мјештана и Козарчана на данашњи дан при-
је седамдесет и пет година, те важности мо-
литвеног сјећања на њих. 

У селу код обновљеног споменика оку-
пљенима се обратио господин Никола Ива-
новић, замјеник градоначелнице Града Па-
краца. Затим су положени вијенци.

По попису становништва 1991. године, на-
сељено мјесто Бранешци имало је 305 станов-
ника од чега 296 Срба.  По попису становни-
штва 2011. године Бранешци су имали свега 
48 становника.  

 СЊЕЖАНА СТАНИШИЋ

Помен за српске жртве у  
селу Дереза, код Пакраца 
Moлитвеним поменом 4. августа 2017. го-

дине у селу Дереза, код Пакраца, над два 
бунара – мјесту страдања мјештана овог села 
– обиљежена је 75. годишњица страдања. По-
мен су служили протојереј-ставрофор Лука 
Босанац, парох Даруварски, протојереј-ста-
врофор Ђорђе Теодоровић, парох Пакрачки 
и протојереј-ставрофор Драган Гаћеша, па-
рох Слатински. По први пут ове године мо-
литвени помен је служен и код спомен оби-
љежја учесницимима НОБ-а из Дерезе. По-

ред мјештана присуствовали су и политич-
ки представници српске заједнице Мирослав 
Грозданић, замјеник жупана у Пожешко-сла-
вонској жупанији, Никола Ивановић, замје-
ник Градоначелнице Града Пакраца, Дарко 
Дерењ, предсједник Вијећа српске нацио-
налне мањине у Граду Липику, Вељко Џаку-
ла, предсједник Вијећа српске националне 
мањине у Пожешко-славонској жупанији и 
Мирсада Поповић Дамјановић, вијећница у 
градском вијећу Града Пакраца.  С. К.

   Крвави славонски август 1942. године запо-
чео је 2. августа  у селу  Кричке, У селима То-
рањ и Дереза поред Пакраца 4. августа уста-
ше су довеле 65 мјештана села Доња Обријеж, 
те им у шумарку неколико стотина метара иза 
храма Светог великомученика Пантелејмона, 
на свиреп начин одузели овоземаљске живо-
те, а њихова измучена тијела бацили у иско-
пану раку. Истог дана у селу Дереза, мучки је 
убијено и у два бунара бачено 250 мјештана.
Након само седам дана, 11. августа недалеко 
од Дерезе у селу Бранешци, усташе су изврши-
ле нови покољ мјештана овог села и Козарча-
на који су бјежећи од покоља у Поткозарју ми-
слили да своје уточиште налазе у Славонији.
Сутрадан, након Бранежаца, 12. августа стра-
дање је задесило и село Јапагу код Пакраца. 
Већи број мјештана овог села доведен је код 
сеоског бунара где су мучки убијани, а њихо-
ва тијела у исти бацана. Недалеко од тог стра-
тишта налази се још један бунар, гробница у 
којој је убијено око педесеторо козарачких 
жена са децом.

Ова Голгота није заобишла ни село Кусоње 
код Пакраца. Сутрадан 13. августа, раном зо-
ром усташе су упале у село, те мјештане Кусо-
ња и Драговића одвеле до храма Светог ве-
ликомученика Георгија. 
Од храма је највећи дио њих одведен до два 
оближња бунара гдје су убијани и бацани у 
исте. Један дио њих затворен је у саму цркву 
која је потом запаљена. Преко 400 душа тог 
дана изгубило је живот.
Истог дана усташе су починиле стравич-
не злочине и у селима  Горња и Доња Шу-
метлица.
Само три дана касније, 16. августа страдање 
се пренијело и на Слобоштину код Пожеге, 
гдје су усташе похватале и убиле 1.368 људи, 
од тога педесеторо дјеце у доби од шест мје-
сеци до четрнаест година. 
Тог дана, измучени народ су доводили у дво-
риште сеоског храма Светог Николаја гдје су 
их звјерски убијали, а мртва тијела бацали у 
околних пет бунара. Посљедњу групу затво-
рили су у храм и живе спалили.  С. К.

СРПСКО СТРАДАЊЕ У ЗАПАДНОЈ СЛАВОНИЈИ У ГЕНОЦИДНОЈ НДХ
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НАВРШИЛО СЕ 22 ГОДИНЕ ОД ИЗЛАСКА 21. КОРДУНАШКОГ КОРПУСА ИЗ ТОПУСКОГ

Кордунаши сачували голе животе
Парастос жртвама Кордуна 

из августа 1995. г. служен 
је 13. августа у Храму Св. Ћи-
рила и Методија у Бусијама. 
Вијенац на споменик испред 
храма положили су органи-
затори скупа, представници 
Удружења бораца, потомака и 
пријатеља Кордуна и Завичај-
ног клуба Кордунаша у прису-
ству тадашњих бораца 21. Кор-
дунашког корпуса, који се за-
једно са 25.000 цивила нашао 
у окружењу непријатеља.

Парастос су служили про-
тојереј Милорад Никшић и 
свештеник Храма Св. Ћирила 
и Методија отац Мићо Ристић.

На Сједници, која је одр-
жана након парастоса, при-
суствовали су чланови управ-
ног одбора оба удружења.

Предсједник Удружења 
бораца Кордуна Ђуро Шка-
љац и Петар Шаула, пред-
сједник Завичајног клуба 
Кордунаша, отворили су са-
станак на тему евоцирања ус-
помена на август 1995. г.

Један од чланова прего-
варачког тима у Топуском 
1995. Слободан Благојевић 
обратио се са помијешаним 
осјећањима туге и поноса, 
како је рекао на почетку.

– Тужан сам јер смо зау-
вијек напустили своја огњи-
шта. Тужан сам што са нама 
нису више наши другови са 
којима смо дијелили и добро 
и зло кроз четири године ра-
та: Драган Ковачић, Милош 
Пајић Лупа, Миле Пекеч, Че-
до Булат, и многи други – на-
вео је Благојевић и додао да 
је „поносан што је члан кор-
дунашког народа, који је и у 
овом рату деведесетих по-
казао изузетну храброст, не-
поколебљивост, али и први 
пут у историји зрелост и му-
дрост”. 

– Наглашавам ову мудрост 
јер смо увијек кроз историју 
битке добијали оружјем, а гу-
били све након битке за тзв. 
„зеленим столом”. Овај пут 
смо први пут кроз преговоре 
сачували животе наших људи, 
избјегли покољ и страдање на-
рода Кордуна. Нека наша дје-
ца буду та која ће донијети суд 
о исправности наших одлука и 
поступака – закључио је Благо-
јевић, који је у то вријеме био 
предсједник општине Војнић.

Окупљенима се обратио и 
тадашњи командант корпу-
са пуковник Вељко Босанац, 
који је смијењен другог дана 

након почетка борбених деј-
става, али је остао до краја са 
народом и својим саборцима. 

– По други пут међу Кор-
дунашима, што ми је посеб-
но драго – нагласио је Боса-
нац, видно понесен емоција-
ма приликом сусрета са дав-
но познатим лицима.

Бојана Вучић била је дије-
те-свједок дешавања и у ко-
лони на Жировцу напустила 
је свој завичај. 

– Колона је бомбардова-
на, били смо изгурани из ко-
лоне, и неколико дана смо 
чекали да би прошла војна 
техника. Као млад човјек ко-
ји треба да настави даље, ми-
слим и увијек ћу говорити 
својим пријатељима да су бо-
љи они који су дали предност 
људима, а не техници. Хвала 
свима који су људе спашава-
ли – завршила је она.

Сједницу је закључио Ђуро 
Шкањац наглашавајући да ће 
ускоро изаћи из штампе књига 
коју припрема Удружење бо-
раца Кордуна: Зборник радова 
ратних дешавања на Кордуну 
’90–95, која описује дешавања 
око самог изласка са Кордуна, 
свједочења људи који су били 
у Топуском, учесника у пре-
говорима. Дакле, право ста-
ње ствари и све фактограф-
ске чињенице.

– Такође, припрема се и 
монографија Кордуна, ко-
ју Завичајни клуб Кордуна-
ша припрема у сарадњи са 
Институтом савремене исто-
рије на чијем је челу проф. 
др Момчило Павловић – ре-
као је предсједник Завичај-
ног клуба Кордунаша Петар 
Шаула. ВЕСНА ВУКОВИЋ

ФУНКЦИОНЕРИ НИСУ БИЛИ СА НАМА

Миле Шапић је навео да ће жалити ако истина не добије своје 
епилог, како и зашто се све то десило. 
– Многи се и данас питају да ли је окружење око Топуског била 
случајност. Свједоци смо да многих војних генерала, високих 
политичара и други тадашњи функционери нису били са нама. 
Питање је да ли би некоме одговарало да се на Кордуну десио 
злочин над српским народом у окружењу? Књига-зборник 
радова Рат на Кордуну 1990–1995 г., која се сада налазу у фази 
штампања, даће одговоре на нека од ових питања и других 
дешавања у окружењу – подвукао је Шапић.

Пајић: Унпрофор касно схватио да
је и њихова команда у опасности 
Тошо Пајић, који је у то вријеме био ми-

нистар унутрашњих послова РС Крајине 
и  шеф преговарачког тима, подсјетио се тог 
8. августа када су у Топуском остали у окру-
жењу, а једини излаз је био, како је он рекао, 
да се купује вријеме и да се иде на прегово-
ре са Хрватима, очекујући да ће неко реаго-
вати и пружити помоћ из државног врха Р. 
Српске и Р. Србије.

– Стицајем необјашњених околности до 
дан данас, Банијски корпус са народом је 
отишао, евакуисао се, у Р. Српску, а да о то-
ме нису обавијестили ни војно, ни политич-
ко руководство Кордуна. Одласком Баниј-
ског корпуса одсјечена је свака веза са те-
риторијама гдје  живе Срби. Ни данас 
не знамо зашто. Ми нисмо знали шта 
нас је снашло јер смо до тог момен-
та са Србијом имали контакт преко 
Банијског корпуса, а онда смо би-
ли препуштени сами себи – рекао 
је Пајић и додао да је Кордунашима 
и њиховом војном и политичком 
руководству остало само да 
започну преговоре и да 
купују вријеме у ишче-
кивању и надању да ће 
стићи нека помоћ. 

– Пуковник Чедо-
мир Булат и ја смо 

отишли на прве преговоре, најприје у ко-
манду Унпрофора да им објаснимо нашу си-
туацију у којој се налазимо и преко њих сту-
пимо у контакт са Главним штабом хрватске 
војске. У контактима смо договорили обо-
страну обуставу дејстава. На састанку пред-
ставници Унпрофора и Европске заједнице 
нису схватили што смо им појашњавали да 
се и они такође налазе у опасности заједно 
са нама уколико дође до напада Хрватске 
па и муслиманске стране – рекао је Пајић и 
подсјетио да је за вријеме трајања преговора 
неколико официра Унпрофора нестало, ко-
ји су потом захваљујући „нашој полицијској 
акцији пронађени и враћени команду УН”. 

– Тада је њихова команда схватила да су 
и они у опасности као и ми сви други 
у окружењу, те прихватили да блиско 
сарађују у тражењу заједничког мир-
ног рјешења. Данас са ове временске 
дистанце сва стручна јавност процје-
њује да је то било најбоље рјешење 

што се могло десити. Преовладала 
је зрелост, мудрост, храброст и 

одлучност да се спасу људски 
животи и не догоди трагедија 
несагледивих посљедица тј. 
људских жртава – закључио  
је Пајић.

 ВЕСНА ВУКОВИЋ

СВЕЧАНА СЈЕДНИЦА ПОВОДОМ ОБИЉЕЖАВАЊА ДАНA ФОРМИРАЊА ЛИЧКИХ БРИГАДА

Личани су кроз историју увијек били 
на страни револуционарних снага
Свечана сједница поводом 

обиљежавања Дана фор-
мирања личких бригада (1, 2, 
3) и промоције приручника 
6. Личка у завршним опера-
цијама за ослобођење земље 
одржана је 12. августа у Дому 
РВИ у Београду у организа-
цији Удружења бораца, пото-
мака и поштовалаца НОР-а, 
6. Личке пролетерске диви-
зије Никола Тесла и 35. Лич-
ке ударне дивизије.

Овај програм реализован 
је као дио пројекта Његова-
ње традиције ослободилачких 
ратова Србије, првенствено 
НОР-а, 1941/45, 6. и 35. Лич-
ке дивизије, а уз финансијску 
подршку Града Београда и 
Секретаријатa за социјалну 
заштиту, речено је у уводном 
дијелу Сједнице.

Генерал у пензији Андри-
ја Рашета, предсједник Удру-
жења бораца, потомака и по-
штовалаца НОР-а, нагласио 
је важност оваквих сједни-
ца због сјећања и евоцира-
ња успомена на НОБ и ње-
не успјехе.

– Обнављање памћења 
нам је потребно да не забора-
вимо шта се дешавало, а ако 
не преносимо на млађе биће 
заборављено. Ако се обиље-
жава Косовска битка и дру-
ге, зашто заборављати битке 
у НОБ-у? Кроз приручник 
који смо сада издали моћи 
ће се видјети детаљан бор-

бени пут 6. Личке пролетер-
ске дивизије Никола Тесла – 
рекао је Рашета.

Осврћући се 75 година 
уназад, на период од настан-
ка ових бригада (1, 2 и 3) па 
до уласка у дивизију, Рашета 
је подсјетио шта је претходи-
ло њиховом оснивању.

– Краљевина СХС се још 
1940. године спремала за рат. 
Дошло је до Тројног пакта, а 
пошто се народ с тим није сло-
жио, тај пакт је срушен, а Ју-
гославија је бомбардована. За-
тим је 1941. године створена 
НДХ, када је дошло до терора 
над Србима, Јеврејима и Ро-
мима. Већ 1941. створене су 
прве партизанске јединице, а 
1942. г. Народноослободилач-
ки покрет чинило је 150.000 
бораца – навео је Рашета.

Вељко Жигић, аутор и 
уредник приручника, гово-
рећи о бригадама, првој, дру-
гој и трећој, које су основане 
1942. године истакао је да је 
за све три заједничко то што 
су проглашене пролетерским 
и све три одликоване су Ор-
деном народног хероја, а та-
кође и све три су имале жен-
ске одреде.

– Што се тиче 1. Личке 
бригаде, њена специфич-
ност је што је формирана у 
Тоболићу, на Кордуну, 8. ју-
ла 1942. године. Када је 3. 
Личка у питању, она је осно-
вана септембра 1942. године 

у Могорићу, чији је први ко-
мандант био Милан Купре-
шанин. Посебно се прослави-
ла у вријеме десанта на Др-
вар 1944. године када је омо-
гућила Врховном штабу да се 
безбједно извуче из Дрвара, 
гдје се налазио и маршал Ти-
то. Тада је у 15-часовној бор-
би сломила непријатеља, ко-
ји је био у техничкој пред-
ности. Успјесима те бригаде 
доста су допринијели борци 
из Србије током операције 
ослобођење Београда 1944. 
године – рекао је Жигић. 

Он је још додао да су се 
„Личани кроз историју увијек 
борили на страни прогресив-
них снага, а револуционар-
на идеја, правда, праведност, 
слободарски дух преносе се 
са кољена на кољено”.

Када је антифашизам у 
питању, Жигић је подвукао 
да то „није идеолошко увје-
рење, нити политичко, већ 
дубоко људско опредјељење 
за мир и слободу, а окренуто 
је против расизма, национа-
лизма и мржње”. 

Највећа тековина антифа-
шистичке борбе је побједа у 
Другом свјетском рату над нај-
већим злом у историји, наци-
стичком Њемачком и њеним 
савезницима. Иако је фаши-
зам побјеђен тада, он као иде-
ологија, нацизам такође, није 
престао да живи. Данас у Евро-
пи и у региону постоје јаки де-
сничарски и националистич-
ки покрети. Постоје истори-
чари који заговарају тезу да 
НДХ није фашистичка творе-
вима, и самим тим да усташе 
нису фашисти, већ „борци за 
слободу”. 

– Против тога се треба бо-
рити истином, и само исти-
ном, и зато смо издали ове 
брошуре, да ми и наши по-
томци колико-толико схва-
тимо значај НОР-а, 6. Личке 
дивизије и значај антифаши-
стичке борбе за развој демо-
кратског друштва у цјелини 
– закључио  је Жигић. 

 ВЕСНА ВУКОВИЋ

ВИШЕ СМО БИЛИ ГЛАДНИ НЕГО СИТИ

На Свечаној сједници говорио је и 94-годишњи Милан 
Шашић, првоборац и учесник НОР-а, носилац Партизанске 
споменице 1941. године.
– Рат наметне разне судбине, више смо били гладни него 
сити, углавном нисмо имали довољно оружја и многе жртве 
смо претрпјели – присјетио се Милан, који је био у 2. Личкој 
бригади, коју је чинило 10 хиљада бораца, од тога је 4 хиљаде 
погинуло, а десеторица су проглашени народним херојима.
Говорећи о оперативним акцијама 2. Личке, он је рекао 
да је „било доста могућности али и пропуста старјешина, 
поготово у акцији на Удбинама. 
– Једно је сигурно: зачеци устанка су настали захваљујући 
Комунистичкој партији, која је једина имала снагу да позове 
на устанак и мобилизацију народа – закључио је Шашић.

 » Генерал Андрија Рашета,  Милан Шашић и Вељко Жигић



ТЕКСТ И ФОТО: ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

Годину дана било је по-
требно Удружењу Ср-
ба из општина Босан-

ске Крајине у Федерацији 
БиХ да реализује идеју от-
кривања спомен-обиљежја 
племенитој Мис Ирби.  То 
је био разлог због кога су 
чланови Удружења крену-
ли на пут ка завичају, који 
је потрајао пуних 14 часова. 

Након преласка границе 
са БиХ приближавајући се 
родном крају расло је и ра-
сположење међу путници-
ма комбија, који је уступио 
Комесаријат за избјеглице и 
миграције Републике Србије. 

Мада је Титова пећина би-
ла једно од најчешћих обила-
жених мјеста у бившој нам 
земљи, утисак писца ових ре-
дова је да својом љепотом ви-
ше плијени извор Басташице, 
ријеке која се недуго одатле 
улијева у оближњи Унац. 

ТИТОВА ПЕЋИНА
Да бисмо обишли и упо-

знали прелијепу околину, по-
бринуо се наш домаћин Ду-
шан Дујо Грубор, одводећи 
нас до самог извора ове ри-
јеке, која се, како смо касније 
сазнали, подземним канали-
ма повезује са пећином Ле-
деница. Да све није као при-
је, увјерили смо се врло бр-
зо. Некадашњи мотел у непо-
средној близини је затворен, 
туристима ни трага, а призо-
ри све један од другог љепши.

Настављамо ка Дрвару, 
обилазимо и Титову пећину, 
уз причу о нападу на Дрвар, 
о херојском подвигу Милке 
Боснић, која је скинула ћебе 
са нашег тенка како га не би 
уништили Нијемци, а затим 
по ријечима генерала Ми-
лана Грубора, бива покоше-
на куршумима непријатељ-
ке војске. 

На овом мјесту 14. маја 
1944. године, основана је и 
не баш превише у народу по-
пуларна ОЗНА. Излазимо из 
спомен-парка остављајући 
иза себе још увијек видљи-
ве дијелове њемачких једри-
лица, оних истих које су 25. 
маја 1944. године прекриле 
небо над Дрваром. 

Видјели смо и урушени 
споменик борцима НОР-а, 
чији је аутор отац чувеног ре-
жисера Дарка Бајића. У одно-
су на онај велелепни споме-
ник у центру Дрвара, који је 

разрушен и уништен до не-
препознатљивости, судбина 
овога је у много бољем ста-
њу. Уз невелика финансијска 
улагања овај у Ресановцима 
би врло брзо могао да доби-
је некадашњи изглед, што је 
према ријечима Уроша Ву-
кобрата и један од наредних 
циљева Удружења.

НЕПРАВДА ИСПРАВЉЕНА 
НАКОН 140 ГОДИНА

Пут ка пећини Ледени-
ца и мјесту откривања спо-
мен-обиљежја води нас пре-
ма Личкој Калдрми, а након 
проласка кроз засеок Бајиће 
скрећемо уским путем ка пе-
ћини Леденица. Многе звани-
це су већ стигле, а ишчекују-
ћи остале, дивили су се љепо-
ти овог мјеста.

Драган Дивјак, предсјед-
ник Удружења Крајишника, 
поздравио је званице:

– Могуће је и након 140 
година исправити историј-
ску неправду и одати призна-
ње великој и племенитој Аде-
лини Паулини Ирби, која се 
максимално трудила да по-
могне овом народу овдје – 
рекао је Дивјак, показујући 
спомен-плочу у њену част. 

Удружење ће се залагати 
за очување историје, тради-
ције, културе српског наро-
да и инсистирати да овдје Ср-

би не буду народ другог ре-
да, већ равноправан са свим 
осталима. Потребно је под-
стицати економски развој 
овог подручја и управо на то-
ме ће Удружење у свом да-
љем раду настојати да се по-
дижу мањи погони, али и да 
се што више користе богати 
природни ресурси овог краја 
– истакао је Дивјак и потом 
дао ријеч предсједнику Од-
бора за очување и подизање 
споменика Урошу Вукобрату.

– Одајемо почаст племе-
нитој Енглескињи Мис Ир-
би, која је у тешким време-
нима босанског устанка 1875 
– 1878 године у овим пећи-
нама обилазила избјегли на-
род. Народ је побјегао у ове 

пећине да се сакрије, а пле-
менита мис Ирби долазила 
је до тих људи, доводила ље-
каре, доносила храну и све 
што се могло у то вријеме –  
истакао је Вукобрат, додају-
ћи да су Ресановци тада били 
спаљени до темеља и да им је 
била потребна таква помоћ. 

– Мис Ирби је са ових про-
стора одвела многу дјецу у 
Книн и села Далматинске За-
горе, оснивајући тамо девет 
школа гдје су се она описме-
њавала, што је у то вријеме 
био немјерљив допринос ра-
звоју писмености српског на-
рода – рекао је Вукобрат и 
подсјетио да је мис Ирби била 
оснивач и Женске гимназије 
у Сарајеву, што није било ни-
мало лако у времену у коме је 
владало мишљење да женска 
дјеца не треба да се школују. 

– Женска гимназија и да-
нас носи њено име, а Сарајево 
и Београд су се по једну град-
ску лицу частили именом ове 
хумане жене. Нажалост, ми 
овдје ништа о њој нисмо зна-

ли. Нити нам је ко причао, 
нити нас је ко учио, нити нам 
је ко говорио о њеном хума-
нитарном раду. Иако је про-
шло толико година, дошло је 
вријеме да се отварањем овог 
споменика одужимо тој вели-
кој и племенитој жени – за-
кључио је Вукобрат.

НЕ ЗАБОРАВИТИ 
ГОЛУБА БАБИЋА

Он је подсјетио присутне 
и на војводу Голуба Бабића, 
вођу устанка у периоду 1875–
1878 године, рекавши да сма-
тра да би и њему требало по-
дигнути спомен-обиљежје јер 
је и тај дио српске историје 
на овим просторима остао 
непознат. 

Прије 38 година рекон-
струисана и освјетљена пе-
ћина Леденица изнад које се 
налази ово спомен-обиљеж-
је, свечано је отворена и пре-
дата на управљање локалној 
самоуправи, како би се под-
стакнуо туризам у овом крају. 

– Ту се налазила једна 

плоча у бронзи, која је, на-
жалост, уништена, па је само 
срећним околностима сачу-
ван модел по коме је ливена, 
а касније тај модел искори-
шћен да се, сада у мермеру, 
на истом постаменту са спо-
мен-обиљежјем о мис Ирби, 
постави плоча са натписом 
какав је био и приликом отва-
рања Леденице 9. септембра 
1979. године – закључио је 
Вукобрат.

ПРЕД КУЋОМ 
ГАВРИЛА ПРИНЦИПА

Душко Радун, начелник 
општине Босанско Грахово, 
рекао је да је локална самоу-
права прије годину дана сре-
дила прилаз пећини, а потом 
се захвалио свима који су до-
шли да увеличају овај дан. 

Част да открије обновље-
ну плочу испред пећине Ле-
деница у Ресановцима при-
пала је предсједнику Одбо-
ра Удружења за очување и 
подизање споменика и на-
челнику општине Босан-
ско Грахово Душку Радуну. 
Својим присуством отвара-
ње спомен-плоче Аделини 
Паулини Ирби увеличали 
су Марија Милић, савјетни-
ца Младена Иванића, члана 
предсједништва БиХ, Злат-
ко Хујић, начелник општине 
Босански Петровац, Милан 
Грбић, начелник општине 
Петровац–Дринић и Милка 
Иванковић, начелница оп-
штине Источни Дрвар, као 
и мјештани околних општи-
на и села Ресановци.

Чланови Удружења оби-
шли су потом Грахово и спо-
мен-кућу Гаврила Принципа. 

Испред родне куће Гаври-
ла Принципа љубазно су нас 
дочекали његови рођаци, са 
којима је, након обиласка 
спомен-дома, направљена и 
заједничка фотографија.

Наредној јутра чланови 
Удружења посјетили су Бо-
сански Петровац да би при-
суствовали устоличењу вла-
дике бихаћко-петровачког 
Сергија. 

Драган Дивјак и Милан 
Грубор искористили су при-
лику да се  у разговору са на-
челником Радованом Марко-
вићем упознају са проблеми-
ма општине Гламоч. Била је 
то прилика да се представ-
ници Удружења састану и са 
Миладином Драгичевићем, 
савјетником за обнову, ре-
конструкцију и одрживи по-
вратак расељених и избјеглих 
лица и односе са невладиним 
сектором и вјерским заједни-
цама предсједника Републи-
ке Српске Милорада Додика. 

Упознали су га са својим ра-
дом и активностима и затра-
жили неке конкретне ствари 
на којима би могао да им по-
могне. Прије свега, то се од-
носило на електрификацију 
одређених повратничких се-
ла у Федерацији и рјешавању 
још неких проблема везаних 
за свакодневни живот поврат-
ника и оних који нису ни на-
пустили ове просторе.

По завршетку литургије и 
устоличењу владике Сергија, 
чланови Удружења препуни 
позитивних утисака  крену-
ли су пут Београда. 
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ЧЛАНОВИ ДЕЛЕГАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА

Делегацију Удружења Срба из општина Босанске Крајине у 
Федерацији БиХ предводио је предсједник ове организације 
Драган Дивјак. Осим њега у тродневној посјети Босанском 
Грахову, Дрвару и Босанском Петровцу били су Урош 
Вукобрат, Босиљка Илић, Тома Николић, Слободан Калабић, 
Душан и Милан Грубор.

ОТКРИВЕНО СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈЕ ИСПРЕД ПЕЋИНЕ ЛЕДЕНИЦА У РЕСАНОВЦИМА У ОПШТИНИ БОСАНСКО ГРАХОВО 

Крајишници памте племениту Мис Ирби   

 » Представници удружења испред куће Гаврила Принципа

 » Споменик борцима НОР-а у Ресановцима  » Обилазак пећине Леденица
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 У СТРИЧИЋИМА КОД БАЊАЛУКЕ ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ 52. КОЧИЋЕВ ЗБОР 

Рогове укрстило 30 љутих мегданџија
Традиционалном бор-

бом бикова за награ-
ду Јаблан у Стричићи-

ма код Бањалуке завршен 
je 52. Кочићев збор, којем 
је присуствовало више де-
сетина хиљада посјетилаца. 
Осим бројних становника 
Српске у пишчевом родном 
селу окупили су се гости и 
из Србије, Хрватске и дру-
гих земаља, а главне зви-
језде на зборишту били су 
узгајивачи бикова и њихове 
мегданџије. Док су поносни 
власници приводили крају 
припреме за борбу, „пада-
ле” су и опкладе ко ће ко-
га надјачати. На кориди је 
био и прошлогодишњи по-
бједник Радомир Шкрбић 
из Мркоњић Града.

– За борбу сам довео два 
бака, а оба сам назвао Медо-
ња. Трудићемо се свим сила-
ма да одбранимо прво мјесто 
– рекао је Шкрбић, чији би-
кови имају по 950 килограма.

Његове Медоње су имале 
јаку конкуренцију јер су бор-

бе трајале два дана. У суботу 
је било 14, а у недјељу 16 бор-
би, са укупно 30 учесника. За 
разлику од Шкрбићевих, бик 
Стојана Гајића из Хан Кола 
први пут се такмичио на ко-
риди и ушао у финале.

– Не очекујем да мој поби-
једи јер нема искуства у бор-
бама, али да очекујем неку 
од награда – рекао је Гајић.

Бика Пероњу довео је Вла-
димир Окулић из Шипова.

– Организација је одлич-
на. Планирам сваке наред-
не године да долазим овдје, 
па можда мој Пероња „из-
боде” неку од награда – ка-
зао је он.

Жељу за побједом подгри-
јао је и наградни фонд који је 
ове године повећан, па је по-
бједник у тешкој категорији 
добио 3.000 КМ, а у средњој 
категорији 2.000 КМ. Међу 
публиком која је из свег гла-
са навијала за своје фаворите 
било је и припадница љепшег 
пола, а једна од њих, Маја Ву-
јић из Бањалуке, рекла је да 

сваке године долази на збор 
и да се увијек добро проведе.

– Ово је прелијепа мани-
фестација која окупља вели-
ки број људи и радо долазим 
сваке године – истакла је она.

У Кочићеву част одржан је 
низ културно-забавних мани-

фестација, а служен је и па-
растос и положени су вијен-
ци на споменик палим бор-
цима Војске РС у протеклом 
рату. Добитник овогодишње 
Кочићеве награде за животно 
дјело је књижевник Коља Ми-
ћевић, док је награда Змијањ-

че припала Ани Мирјани Бр-
дар, ученици осмог разреда 
из Брезичана код Приједора.

Испред Основне шко-
ле Петар Кочић у Стричи-
ћима одржан је културно-
-умјетнички програм Кочи-
ћевог збора, којем је прису-
ствовао предсједник РС Ми-
лорад Додик, предсједник 
Народне скупштине Недељ-
ко Чубриловић и други го-
сти. Додик је нагласио да му 
је драго да је овдје са људи-
ма да подијели успомену на 
Петра Кочића. Пред бројним 
посјетиоцима Додик је иста-
као да српском народу Кочи-
ћеве ријечи и данас треба да 
буду путоказ.

– Кочићев сабор је при-
лика да се окупе умјетни-
ци и да се најбољима међу 
њима додијеле награде. Ма-
нифестација траје данима у 
Бањалуци и Београду, а за-
вршава се овдје у Стричићи-
ма народним зборовањем – 
рекао је Додик.

Вијенце на споменик па-
лим борцима положили су у 
име Владе РС министри Зо-
ран Тегелтија и Миленко Са-
вановић.

– Овдје се слобода лако гу-
била, а тешко добијала. Пе-
тар Кочић је цијели живот 
био прожет бригом за слобо-
ду, али није је дочекао – ис-
такао је Савановић.

МАЦАН ПОСТАО ЈАБЛАН

На збору су профитирали власници бикова побједника: 
Горан Кесић из Бјелајца, Рамиз Шабић из Санице и 
Александар Станчевић из Граца код Мркоњић Града. 
Титулу Јаблан у тешкој категорији освојио је Кесићев и 
Шабићев бик Мацан, а у средњој категорији Станчевићев 
бик Голубић. Побједници су освојили награду од 3.000, 
односно 2.000 КМ, али је најбитније да је вриједност 
бикова шампиона на тржишту порасла за бар 50%, што ће 
власницима донијети профит од неколико хиљада евра.

ОБНОВА СПОМЕНИКА ПАЛИМ БОРЦИМА

Градоначелник Бањалуке Игор Радојичић је послије 
полагања вијенаца на споменик погинулим борцима изјавио 
да су у градском буџету обезбијеђена средства за санацију и 
комплетну реконструкцију споменика за 44 погинула борца 
Војске Републике Српске у Стричићима.
– Спомен-обиљежје подигнуто је деведесетих година и 
заслужује темељну обнову и реконструкцију. Надам се да ће 
53. Кочићев збор бити дочекан са обновљеним спомеником у 
Стричићима – рекао је Радојичић.

 » ПОДРШКА ИЗ СРБИЈЕ: Захваљујући Покрајинском Фонду за пружање помоћи избjеглим, прогнаним и расељеним лицима из Војводине је на  
Мањачу стигло десет аутобуса, а са једним од њих стигли су чланови Савеза удружења сјевернобачког огруга из Суботице  

ЗАХВАЉУЈУЋИ УДРУЖЕЊУ СРБА ХЕРЦЕГОВАЦА И ПРИЈАТЕЉА У СРБИЈИ ЗА ДЕСЕТАК ДАНА У АВГУСТУ У ХЕРЦЕГОВИНИ СКУПЉЕНА 231 ДОЗА КРВИ   

ХЕРЦЕГОВЦИ ИЗ НОВОГ САДА „ПРОБУДИЛИ ХЕРОЈЕ” У СТАРОМ ЗАВИЧАЈУ
Послије неколико врло успјешних акција 

давања крви које су током протеклих го-
дина у Новом Саду организовали млади из 
Удружења Срба Херцеговаца и пријатеља у 
Србији на ред је дошла и велика акција да-
вања крви у Херцеговини, која је носила на-
зив Пробуди хероја у себи. 

У периоду од десетак дана акција је ре-
ализована у Требињу, Билећи, Гацку, Неве-
сињу и Фочи гдје је укупно прикупљено 231 
доза крви, а у самим акцијама учествовало 
је више од 320 давалаца крви. 

Како истиче Бојан Миленић, један од ко-
ординатора акција припреме, договори око 
организовања ове акције почеле су још у мају. 

– Нисмо били у могућности да организу-
јемо у Љубињу и Берковићима, али су се на 
наше акције одазвали и даваоци из тих мје-
ста – каже Миленић. 

Акција Пробуди хероја у себи започета је у 
Билећи 4. августа и та акција је реализована 
у сарадњи са Активом давалаца крви при Цр-
веном крсту Општине Билећа уз помоћ Дра-
га Шаренца, предсједника Удружења добро-
вољних давалаца Српске. 

Акцијом је испред Удружења руководила 
Јелена Радмиловић уз допринос студената из 
Билеће који су чланови Удружења у Новом 
Саду. Посебну захвалност Удружење је ука-

зало  Милану Вуковићу, који је учествовао и 
у акцији у Новом Саду. На акцију се одазва-
ло укупно 58 особа, углавном младих, док 
је послије љекарских прегледа крв дало 38.

У сарадњи са Борачком организацијом оп-
штине Невесиње 8. августа организована је 
акција давања крви у Невесињу и том при-
ликом прикупљено је 27 доза крви од укупно 
36 пријављених за ову акцију. Допринос ор-
ганизацији ове акције дале су чланице Удру-

жења Милица и Ивана Шиповац као и Ми-
лица Радојичић.

Да важе за једне од највећих хуманиста, ка-
да су у питању акције давања крви, и овога пу-
та су то доказали на дјелу Гачани, који су се у 
великом броју одазвали на акцију давања крви 
која је организована 10. августа у сарадњи са 
ДДК Гацко, чији је предсједник Мирослав Хр-
го Вуковић. Љекарски преглед је прошло 145 
људи од којих је њих 115 дало драгоцјену крв. 

– Под слоганом Дјела, а не ријечи наста-
вљамо путем доброте јер од тога нема ни-
шта љепше и боље – рекао је  Марко Никче-
вић, један од координатора акције за Гацко. 

У сарадњи са ДДК Ристо Шпуран при ГОЦК 
Требиње 14. августа организована је акција до-
бровољног давања крви у Требињу, гдје су при-
купљене 32 дозе драгоцјене течности од укуп-
но 46 људи колико се одазвало на акцију. Ак-
цијом је у име Удружења  руководила Миља-
на Иванишевић.  

Велика акција давања крви завршена је у 
Фочи 15. августа акцијом коју је организова-
ла група Делије Фоча и том приликом при-
купљено је 19 доза од укупно 32 пријавље-
них давалаца крви. 

Удружење се захвалило Активу ДДК Град-
ске управе Требиње, Активу ДДК ЈГП, Активу 
ДДК Електропривреде РС, младима Црвеног 
Крста Требиње те Свислајону на спонзорству 
за акцију у Требињу, као и Удружењу ДДК Ра-
довиње из Љубиња који су дошли на акцију у 
Требиње и даваоцима крви из Берковића који 
су дошли у Невесиње. Посебну захвалност су 
изразили свим запосленим у Служби за транс-
фузијску медицину болница у Требињу, Неве-
сињу и Фочи, а посебно др Драгану Шаренцу 
и др Максиму Брењу. Наредна акција давања 
крви заказана је за 24. 11. 2017. у Новом Саду.

 » Наредна акција биће посвећена херојима митровданске офанзиве: Херцеговци испред просторија Удружења у Новом Саду 
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ОКУПЉАЊЕ КОД СЛАВОНСКЕ ПОЖЕГЕ

Илиндански сабор у Стријежевици
Традиционално обиљежавање Светог Илије 

и ове године уприличено је у селу Стрије-
жевица на западном дијелу Пожешке котли-
не, а окупило се више стотина људи из овог 
краја, те других подручја укључујући и ино-
странство (Њемачка, Србија, Босна и Херце-
говина…), међу којима је било и оних који 
су због ратова расељени са овдашњих више-
вјековних огњишта.

Пакрачки парох протојереј-ставрофор 
Ђорђе Теодоровић служио је литургију на те-
мељима Цркве Св. Илије, срушене у Другом 
свјетском рату. Овај крај по територијалној 

подјели Православне цркве припада паро-
хији Пакрац. Након литургије славље је на-
стављено народним весељем под шатором. 
Зборови оваквог типа су од великог значаја 
за српски народ на овим просторима, јер се 
тако окупља, јача и његује традиција на сво-
јим вјековним огњиштима. 

По попису становништва 1991. године, у 
селу Стријежевица је живјело 88 становни-
ка, од чега су сви били српске национално-
сти. По попису становништва 2011. године, 
село је имало свега 9 становника. 

 СЊЕЖАНА СТАНИШИЋ

Петровдан прослављен у Слатини
У цркви светих апостола 

Петра и Павла у Слати-
ни 12. јула ове године про-
слављен је Петровдан. Вели-
ки број вјерника окупио се у 
дворишту храма у средишту 
Слатине, граду у којем је до 

1991. године живјело 4.270 
или 34,4 посто Срба, а данас 
их је само 1.250 или 9,1 по-
сто. За више стотина вјерни-
ка литургијско славље и литију 
предводио је протојереј-ставро-
фор Јован Шаулић, парох ме-

диначки, којему је саслуживао 
Драган Гаћеша, парох слатин-
ски, који је у обраћању вјерни-
цима, и православне и католич-
ке вјероисповјести, нагласио ка-
ко је ово прва прослава Петров-
дана на којој је присутан градо-
начелник Слатине, захваливши 
Денису Острошићу на пажњи 
као и на помоћи при органи-
зацији прославе.

У културном дијелу про-
грама, организована је Прва 
Петровданска смотра фол-
клора на којој су наступили 
пододбори Просвјете из Во-
ћина, Пакраца, Силаша, Бо-
боте и Слатине. 

Пригодне пјесме читале 
су Милена Богатић Шалер и 
Вера Кнежевић. Након кул-
турно-умјетничког програ-
ма за све госте послужен је 
ручак, а потом је услиједи-
ло народно весеље.

 СЊЕЖАНА СТАНИШИЋ

У ДАЛМАТИНСКОМ СЕЛУ ЖЕГАР ПРОСЛАВЉЕН  ПЕТРОВДАН

Отворена играоница Свети Сава
На празник светих апостола Петра и Па-

вла, 12. 7. 2017. године, служена је све-
та литургија у храму светог великомученика 
Георгија у далматинском селу Жегару, надо-
мак Обровца. Овај велики празник, уједно и 
слава нашег села, окупио је многе наше зе-
мљаке из расијања који током љетњег пери-
ода обиђу своја огњишта, гробове предака и 
помоле се Господу. Након свете Литургије, у 
организацији СНВ Обровац приређен је ру-
чак за све присутне. Разломљен је и освећен 
је славски колач и жито у част светих апо-
стола. Овај велики празник ове године оби-
љежио је и један веома лијеп, а за овај крај 
и много значајан догађај. У вечерњим сати-
ма приређено је отварање Дјечије играони-
це Свети Сава у Парохијском дому у Же-
гару. Много труда, рада, средстава, а прије 

свега воље уложено је да се парохијска кућа 
и двориште преуреди у мјесто гдје ће се мо-
ћи окупљати наши малишани. У реализаци-
ји овог пројекта учествовали су хуманитар-
на организација Срби за Србе, ЦО Обровац, 
завичајно удружење Жегар у срцу, удружење 
Love из Италије и парохијани који су добро-
вољним радом завршили грађевинске радове. 

Урађена је фасада, игралиште, купати-
ло, подови, кречење, фарбање столарије… 
Играоница има сврху окупљања наше дје-
це бар једном седмично. Циљ дружења је да 
кроз игру и забаву, дјеца уче ћирилично пи-
смо, православну вјеронауку, и тиме очува-
ју свој идентитет, који је у оваквим друштве-
ним околнистима под константним ударима 
и негирањем. Жегар живи!

МИЛОШ УШЉЕБРКА / ДРАЖЕН ЈАКОВЉЕВИЋ

Преображење у селу Рајић код Новске
У  Западној Славонији, при 

Пакрачкој епархији, село 
Доњи Рајић, од 1995. године 
Рајић, слави Преображење. 
Српско становништво тај дан 
обиљежава као сеоску славу. 
Постоје подаци да је на ула-
зу у двориште цркве Светог 
Преображења стајала плоча 
са натписом од 1863. године и 
да је ту службовао свештеник 
Душан, односно да се цркве-
на слава славила и прије тога.

У Другом свјетском рату, 
1942. године, црква је сру-
шена, да би 1985. године 
била саграђена нова. У по-
сљедњим ратним збивањи-

ма, 1995. у акцији „Бљесак“, 
црква је претрпјела оштеће-
ња. Обновљена је и освећена 
2002. и од тада се у њој врши 
служба. Цркву и њено двори-
ште одржавају мјештани по-
вратници. Храмовна слава 
и празник Преображења Го-
сподњег молитвено су про-
слављени у парохији рајић-
кој и ове године, 19. августа. 
С вjерним народом овог села, 
њиховом родбином и прија-
тељима са којима заједнич-
ки прослављају овај празник, 
свету Литургију служио је па-
рох Окучански протојереј-
-ставрофор Драган Антонић.

Након причешћа Светим-
Даровима, у којима су уче-
ствовали скоро сви окупље-
ни, по завршетку свете Ли-
тургије освештано је гро-
жђе, славски колач и жито, 
а затим је у дворишту ис-
пред храма за све присут-
не уприличено послужење 
и празнично дружење.

На попису становништва 
из 1991. године мјесто Ра-
јић имало је 1.424 становни-
ка, 56,5% Срба, 36% Хрвата 
и 7,5 % осталих. Према по-
пису из 2011. године у Раји-
ћу је остало 875 становника.

ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ

Oбиљежени Свети Петар и Павле  
у Ступовачи (општина Кутина)
Слатина, Северин, Кати-

нац, Даруварски Бресто-
вац, Ступовача су само нека 
од бројних мјеста на подруч-
ју западне Славоније гдје 
Српска православна црква 
обиљежава Свете апостоле 
Петра и Павла, који се тради-
ционално прославља 12. јула.

И ове године свечано је 
било у Ступовачи (општина 
Кутина) које се налази на 
подручју Мославине. Све-
ту литургију предводио је 
гост из Републике Српске 
протојереј-ставрофор па-

рох шиповски отац Радо-
слав Станковић. Саслужи-
вали су и домаћин, парох 
ступовачки Далибор Петко-
вић, отац Љубиша Миодра-
говић, парох нарћански те 
Славимир Гвојић парох из 
Велике Бршљанице.

Вјерни народ је са својим 
свештеницима учинио тро-
краки опход око храма по-
свећеног Светом Димитрију 
те је потом преломљен слав-
ски колач и прелито кољи-
во. Отац Радослав у својој 
бесједи говорио је о значају 

ових апостола по кршћан-
ску цркву.

У вечерњим сатима тра-
диционално се окупља велик 
број младог свијета гдје уз 
музику и плес обиљежавају 
празник посвећен апостоли-
ма Петру и Павлу.

На попису становништва 
1991. године, насељено мје-
сто Ступовача је имало 500 
становника, oд чега 380 Ср-
ба или 76 посто. На попису 
становништва 2011. године, 
Ступовача је имала 440 ста-
новника. ВСНМ ББЖ

Прослава Ивањдана у Негославцима
У петак 7. јула 2017. године, 

у храму Рођења светог Јо-
вана Крститеља у Негослав-
цима (недалеко од Вуковара) 
служена је Света Литургија по-
водом Храмовне славе.  Ли-
тургију је служио протојереј-
-ставрофор Драгомир Жива-
нић, парох негославачки, а на 
литијском ходу и у славском 
обреду учешће су узели још 
протојереј Ђорђе Ковачевић, 
парох мирковачки, и јереј Ми-
лош Кузмановић, парох оро-
личко-чаковачки, који је из-
нио пригодну празничну бе-
сједу окупљеном вјерном на-

роду.  Након Литургије слав-
ска кума, Анастасија Ангелов 
са породицом, припремила је 

послужење за присутне. За на-
редну годину кумство је преу-
зела Јелена Радулов.
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Скуп Славонаца у Манастиру 
успенија Свете Ане код Даруварa
У понедељак, 7. августа 

2017. године, са вјерним 
народом и свештеним кли-
ром наше епископије моли-
твено је прослављена хра-
мовна слава Манастира ус-
пења Свете Ане у Доњој Ври-
јеској код Дарувара.

Света Ана је мајка пресве-
те Богогорице и 7. августа се 
слави њено успеније. По бла-
гослову владике пакрачко-
-славонског Јована, уз саслу-
жење протојереја Драгана Га-
ћеше, пароха слатинског, и 
јереја Ђорђа Остојића, свету 
литургију служио је протоје-
реј-ставрофор Лука Босанац, 
парох даруварски. Већи број 
присутних причестио се све-
тим тајнама Христовим, а по 
завршеној молитви освешта-
но је славско жито и пресје-
чен славски колач. 

Отац Лука окупљенима се 
обратио пригодном бесједом 
преносећи благослове пре-
освештеног владике Јована, 
честитајући празник и гово-

рећи о значају цркве Хри-
стове и важности окупљања 
у нашим светињама.

Радост празника увеличало 
је оживљавање светиње дола-
ском сестринства у посљедњих 
неколико мјесеци које чува-
ју светињу Манастира успења 
Свете Ане, молећи се Господу 
да светиња све више заживља-
ва и бива посјећена.

У поподневним часови-
ма са вјерним народом и го-
стима, вечерње богослужење 
служио је протојереј-ставро-
фор Лука Босанац, парох да-
руварски. Након свете литур-
гије традиционално је одржа-
но народно весеље. Неколико 
стотина западнославонских 
Срба дружило се до касних 
вечерњих сати.

Манастир Свете Ане је ма-
настирска црква која се на-
лази у Доњој Вријеској неда-
леко Дарувара. Манастирска 
црква подигута је 1412. годи-
не у изразито готском стилу. 
Ктитор је Бенедикт Нелепић 

за католички монашки ред 
Павлина. 

Када су они напустили 
манастир, на рушевине до-
лази патријарх Арсеније Чар-
нојевић, а пакрански мона-
си (предвођени игуманом 
Нићифором Јовановићем) 
и 1730. године обнављају за-
пустјели манастир. Када су 
цркву уредили, они су се по 
дозволи грофа Локателија, 
команданта Славоније, 1731. 
године уселили у манастир.  

Године 1733. одлуку гро-
фа Локателија потврдио је и 
Дворски ратни савјет. Међу-
тим, и касније су слиједили 
спорови, како са Павлинима 
тако и са даруварском вла-
стелом Јанковић. 

Koначно,1860. године, до-
бијен je судски спор са Јанко-
вићима и манастиру је враће-
но све што је одузето, те да-
ровано још 828 јутара шуме. 
1904. године обновљена је ма-
настирска црква, а 1906. угра-
ђен нови иконостас.  С. К.

У МАНАСТИРУ ОРАХОВИЦА У ЗАПАДНОЈ СЛАВОНИЈИ ПРОСЛАВЉЕНО ПРЕОБРАЖЕЊЕ

Рукоположен ђакон Милан Јовић 
Преображење је празник 

који се посебно обиље-
жава у манастирима и мје-
стима западне Славоније. 
Поводом празника Преобра-
жења Господњег у Манастиру 
Ораховица, чији је храм по-
свећен Светом Николи, Свету 
архијерејску литургију слу-
жио је владика Јован, епи-
скоп пакрачко-славонски, са 
свештенством епархије. Ли-
тургији је присуствовао за-
мјеник градоначелника Па-
краца из реда Срба Никола 
Ивановић са сараднцима. На 
светој литургији је обављено 
рукоположење Милана Јови-
ћа у ђакона.

Владика Јован у бесје-
ди је присутнима говорио 
о Богу који својим проми-
слом још у Старом завје-
ту узводи пророка Мојси-
ја на гору Тавор, гдје му се 
обраћа и даје старозавјет-
ни закон, показујући тиме 
праслику Цркве, а затим и 
о самом Преображењу пред 
ученицима на Таворској го-
ри када у Новом завјету с 
Мојсијем показује и Илију 
пророка, наговјештавајући 
тиме своје страдање на кр-
сту, Васкрсење и слику цар-

ства небеског. Указујући на 
ово, владика је навео и при-
мјер сличног догађаја из на-
шег времена из кога исијава 
васкрсење и вијенац славе у 
царству Христовом – Свете 
новомученике српске, по-
страдале прије седамдесет 
и пет година током Другог 
свјетског рата на Козари и 
у Јасеновцу, као и у Пакрач-
ком и Пожешком крају то-
ком Крвавог августа 1942. 
године.

У поподневним часовима 
у Медарима код Нове Гради-
шке приређен је обред по-

свећења грожђа у дворишту 
парохијског дома а у бли-
зини у рату срушене цркве. 
Обред посвећења су предво-
дили оци Огњен Тенџерић и 
Драган Антонић уз саслуже-
ње ђакона Милана Томаше-
вића и Милана Јовића. Дру-
жење вјерног народа помогла 
је и новоизабрана начелни-
ца општине Драгалић Ранка 
Милојковић, којој су у по-
сјету дошли замјеник градо-
начелника Пакраца Никола 
Ивановић, замјеник начел-
ника општине Окучани Си-
ниша Мартиновић и српски 
вијећник у општини Окучани 
Миленко Ећимовић и други.

Преображенским свеча-
ностима у Далмацији, Лици, 
Кордуну, Банији и западној 
Славонију осим сталних ов-
дашњих становника, у знат-
но већем броју присуство-
вали су избјегли и прогнани 
Срби. Како из Србије и Репу-
блике Српске, тако и широм 
свијета. Међу њима био је и 
знатан број оних који су ро-
ђени у избјеглиштву, као и 
оних који су у црквене порте 
довели своју дјецу да виде и 
осјете одакле им сежу поро-
дични коријени. БОРО РКМАН

ПРОСЛАВЉЕНО ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ У МАНАСТИРУ КРКА

ВЛАДИКА ФОТИЈЕ: Крка је као магнет  
који окупља вјернике из цијелог свијета
Несумњиво и ове године 

највећи број вјерника, по 
слободној процjeни преко пет 
хиљада, окупио се у манасти-
ру Крка у Далмацији 19. авгу-
ста да прослави велики хри-
шћански празник Преобра-
жење Господње. 

Традиционално, као и свих 
година до сада, увертира у 
Преображење била је вечер-
ња молитва и народно весе-
ље под шаторима на платоу 
испод манастира, уз Јандрино 
јато и Митра Мирића.  

Свету архијерејску литур-
гију служили су његово пре-
освештенство епископ ново-
грачаничко-средњезападно-

амерички Лонгин, епископ 
франкфуртски и све Њемач-
ке  Сергије и епископ далма-
тински Фотије. 

Након свете службе епи-
скоп Фотије срдачно је по-
здравио све присутне гово-
рећи о важности овог светог 
мјеста за вјернике у Далма-
цији, али и шире. 

– Ова светиња је као маг-
нет, она окупља наше право-
славне вјернике са свих кра-
јева свијета и за њу су многи 
људи везани. Неко се овдје 
вјенчао и крстио дјецу, неко 
се исповиједао и Богу мо-
лио и на тај начин смо сви 
ми преображавали своје ду-

ше и везивали се за ову све-
тињу. Манастир постоји од 
1345. године и свједочи не-
побједиву истину православ-
не вјере. Први монаси овдје 
су дошли из свете земље и 
ту су трагали за таворском 
свјетлошћу – рекао је Епи-
скоп Фотије. 

Присутнима се након тога 
обратио епископ Сергије, ко-
ји је нагласио важност овога 
празника за сав вјерни народ. 

– Чули смо у светом Је-
ванђељу како се Господ попе 
на високу гору са тројицом 
својих ученика, Петром, Ја-
ковом и Јованом да покаже 
да су божанске славе и виси-

не управо ту, а да бисмо се и 
ми попели до њих потребно 
нам је много труда. Као што 
ми данас гледамо Сунце које 

нас грије, тако су они видјели 
несвакидашњу и нестварну 
свјетлост дату нам од Госпо-
да. Сви ми који смо живје-
ли у сјенци гријеха и својих 
слабости имамо могућност 
да управо кроз овај празник 
осјетимо ту топлину Божан-
ске свјетлости и љубави која 
треба и нас да озари – ријечи 
су епископа Сергија.

Литургији су присуствова-
ли бројни политички и дру-
ги јавни представници Срба 
у Хрватској на државном и 
локалном новоу: др Милорад 
Пуповац предсједник СДСС-а, 
Саша Милошевић, в. д. пред-
сједника СНВ-а, саборски за-
ступник Борис Милошевић, 
начелници општина Кистање, 
Ервеник и Бискупија – Горан 

Рељић, Предраг Бурза и Ми-
лан Ђурђевић те бројни други. 
Литургијско славље увеличао 
је и шибенско-кнински жупан 
Горан Паук са својом замје-
ницом Ањом Шимпрага, те 
генерални конзули Републи-
ке Србије у Ријеци и Вукова-
ру Горан Петровић и Милан 
Шапић.  

У изјави за РТС предсјед-
ник СДСС-а др М. Пуповац је 
нагласио да смо „сада у тре-
ћем периоду у којем тражимо 
поново инспирацију за снагу, 
када је повратак застао, када 
се поново атакује на српску 
заједницу, када се поново ата-
кује на могућности нормал-
ног живота, на могућности да 
стварамо будућност за себе у 
Хрватској.  БОРО РКМАН
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Огњиште и данас окупља Крајишнике 
Отварањем изложбе 

слика Срба из регио-
на и представљањем 

нових књига у фоајеу Дома 
културе у петак 11. августа 
започелo je 8. Крајишко вече 
у Барајеву, а недуго затим 
настављенo у великој сали 
пригодним културно-забав-
ним програмом. Изложбу 
је отворила сликарка Ан-
ка Куколеча, док је 8. зави-
чајно вече прогласио отво-
реним народни посланик 
Миодраг Линта, замјеник 
предсједника Одбора Скуп-
штине Србије за дијаспо-
ру и Србе у региону. Осим 
њега, својим присуством 
скуп су увеличали свеште-
ници Видо Милић и Горан 
Ракић, предсједник Коали-
ције удружења избјеглица 
Миле Шапић, предсједник 
Завичајног удружења Бани-
јаца, потомака и пријатеља 
Баније из Београда Миро-
слав Ковјанић, предсједник 
Удружења Егзодус деведесе-
тих Вукашин Тишма, пред-
сједник Удружења Подргр-
меч из Житишта  Душко Ко-
чалка и др.

Љубитељи умјетности 
окупили су се већ у смирај 
дана како би присуствова-
ли свечаном отварању изло-
жбе и представљању нових и 
промоцији неких већ изда-
тих књига, чија је тематика 
углавном везана за завичај.

ГУСЛЕ МОЈЕ СВЕТЕ
Пригодним ријечима 

изложбу је отворила сликар-
ка Анка Куколеча захвалив-
ши се колегама Милици Ми-
лошевић, Невенки Бошко-
вић, Зорици Николић и Не-
дјељку Вуксану, који су зајед-
но са њом изложили своје ра-
дове. На тај начин обогатили 
су, не само културни живот 
избјеглих и расељених, већ и 
домицилног становништва, 
јер ће и они имати прилику 
да уживају у њиховим дјели-
ма. Са доста емоција Анка је 
подсјетила и на издате књиге 
свог супруга Адама Куколе-
че, нагласивши са колико је 
он емоција и љубави писао 
о својој Банији, да би, како 
је рекла, „остали трагови да 
смо тамо бивствовали”. Сво-

је обраћање завршила је сти-
ховима пјесме њеног, прошле 
године упокојеног супруга 
Умјесто цвијећа и упаљених 
свијећа.

Гусле, српски народни ин-
струмент, уз који су одраста-
ле многе генерације из „на-
ших завичаја”, као неизбје-
жна пратња пјесмама пре-
ношених са кољена на коље-
но, опјевавајући нашу богату 
историју по сијелима и пре-
лима, представио је у својој 
књизи Гусле моје свете Слав-
ко Јекнић. Овај гуслар, пје-
вач, пјесник и књижевник, 
своје умијеће показао је не-
што касније у културно-за-
бавном програму.

ПУТ КА СТАРОМ ОГЊИШТУ
– Стари кажу када чу-

вамо сјећање на некога, он 
ће вјечно живјети. Ми овом 
манифестацијом показује-
мо да чувамо коријене, да 
чувамо традицију, да чува-
мо једни друге, јер само та-
ко знаћемо ко смо и одакле 
смо. Вечерас уз традицио-
налне пјесме обновићемо 
сјећање на нашу Крајину на 
наше Косово и Метохију и 
нека у срцима свију нас и 
даље живи сваки грумен на-
ше родне груде. 

Овим ријечима водитељ-
ка Данијела Станисављевић, 
у име Дома културе Барајево, 
поздравила је присутне госте 
и публику која је готово до 
посљедњег мјеста испунила 
салу овог лијепог културног 
стјецишта.

Након што је поздравио 
присутне Јован Добријевић, 
предсједник Управног одбора 
удружења Ново огњиште, по-

себно је истакао сарадњу са 
локалном самоуправом оп-
штине Барајево и изразио за-
хвалност фирмама Аутоко-
мерц и Ексим Трејду из Бео-
града без чије помоћи реа-

лизација овог програма не 
би била могућа. 

– Предлажем да сви за-
једно кренемо на пут до на-
шег старог огњишта, да раз-
горимо још неугаслу ватру, 
напунимо празан котао на 
веригама, ведрим и топлим 
емоцијама, да чувамо на-
ше обичаје, српску културу, 
српски језик, српско писмо и 
идентитет ма гдје били – за-
вршио је своје обраћање До-
бријевић најављујући наста-
вак програма.

ИСТОРИЈА КАО НАУК
У име Одбора за дијаспо-

ру и за Србе у региону Скуп-
штине Србије домаћине и 
госте поздравио је Миодраг 
Линта, народни посланик и 

замjеник предсjедника овог 
одбора. Захвалио се домаћи-
нима на истрајном раду, на 
томе што су наставили тра-
дицију завичајних вечери и 
што се труде да дају свој до-
принос очувању крајишке 
културе, традиције и обичаја.

– Преко милион Срба у 
ратовима деведесетих је про-
тjерано са подручја данашње 
Хрватске и Федерације БиХ, 
а преко 200 хиљада Срба и 
других неалбанаца са Косо-
ва и Метохије. Наш народ је 
крајем 20. вијека доживио 
библијску трагедију, голго-
ту невиђених размјера, али 
наш народ није клонио ду-
хом. Наставио је да се бори 
под новим околностима у Ср-
бији, у Српској, у трећим зе-

мљама. У свему томе српски 
домаћин успиjева да се ску-
ћи и да обезбиједи егзистен-
цију за себе и своју породицу. 
Наравно да у овим тешким 
временима то није лако, али 
када је Крајишницима би-
ло лако у њиховој историји. 
Историји ратовања, истори-
ји страдања, историји гено-
цида, историји етничког чи-
шћења. Управо захваљујући 
тој тешкој и несрећној исто-
рији, ми смо се очеличили, 
опстали и настојимо да све 
оно што је најбоље прено-
симо на своју дјецу и унуке 
– истакао је Линта на крају 
свог обраћања прогласивши 
8. завичајно вече отвореним. 

ТЕКСТ И ФОТОГРАФИЈЕ:  
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

СЈЕЋАЊЕ НА МАРИЈАНУ БОРКОВИЋ
Минутом ћутања одата је почаст Маријани Борковић, жени 
која је оставила велики траг у свим видовима културе, а 
посебно када је у питању чување и његовање традиције 
Крајине.
– Тешка и неизљечива болест није јој дозволила да настави 
хумани рад, не само у Барајеву него у цијелом региону. 
Маријана Борковић је била жена херој, мајка, бака, колега, 
књижевник, сликарка, пјесникиња, вођа пјевачке групе Уна, 
а пренијела је славу српских и крајишких пјесама од Европе, 
преко Канаде до Аустралије – рекла је на самом почетку 
програма водитељка Данијела Станисављевић, позивајући 
присутне да минутом ћутања одају почаст некадашњој 
предсједници удружења Ново огњиште.

УЧЕСНИЦИ 

У културно-забавном дијелу 
програма учествовали 
су гуслар Славко Јекнић, 
мушка пјевачка група 
Удружења Подрмеч из 
Житишта, пјевачи Драган 
Комазец, Зоран и Драган 
Шуша, група Тромеђа. 
Своје пјесме говорили су 
пјесници Рајко Срдић и 
Жељка Вранешевић, а 
изванредним извођењем 
изворних народних пјесама 
истакла се женска пјевачка 
група Академског друштва 
Нови Београд. Након 
наступа, све њих је великим 
аплаузима испратила 
публика уживајући у 
њиховим ријечима, 
пјесмама и вјештинама.

ОД ЈУНИОРА ДО ВЕТЕРАНА: Одржана 25. јубиларна Србијада у Чикагу
Јубиларни 25. пут Срби са сјеверноаме-

ричког континента састали су се 2. и 3. 
септембра 2017. године на манифестацији 
под називом Србијада. Првенствено фудба-
ла ради, али и ради дружења, упознавања, 
забаве, српске музике, фолклора, тради-
ције и уживања у српским специјалитети-
ма и пићима више хиљада Срба и њихових 
пријатеља окупили су се на имању недале-

ко од Чикага. Повод је одржавање турнира 
у фудбалу на којем је учествовало скоро 50 
екипa из свих већих градова САД и Канаде 
у којима постоје бројније српске заједни-
це. Неки су, само за ову прилику, дошли и 
са другог краја Америке прешавши и не-
колико хиљада километара.

Дводневно цјелодневно такмичење у фуд-
балу, чији је домаћин био Спортски клуб Ује-

дињени Срби из Чикага, одржавало се у не-
колико категорија од пионира, сениора, па 
до ветерана. На крају су славили фудбалери 
Српског спортског клуба Карађорђе из Кли-
вленда, америчке савезне државе Охајо, ко-
јима је ово четврта побједа у посљедњих пет 
година на овој, како је многи већ називају, 
„највећој српској спортској манифестацији 
у Сјеверној Америци”.

Генерални конзулат у Чикагу имао је свој 
штанд на Србијади и посјетиоци су имали 
прилику да разговарају са представницима 
Конзулата и добију одговоре на питања из 
конзуларне надлежности. 

Наредна Србијада одржаће се првог ви-
кенда септембра 2018. године у Кливледну, 
а домаћин ће бити овогодишњи побједник 
ССК Карађорђе.  С. ДАНЧУО
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Сјећање на Стојана Јанковића - јунака кога 
су се Турци плашили, а Млечани поштовали 

У храму Светог Ђорђа 
на Чукарици 26. ав-
густа 2017. године на 

помену поводом 330 година 
од смрти најславнијег срп-
ског ускока Стојана Јанко-
вића окупили се поносни 
потомци и чувари успоме-
на на овог храброг јунака. 

Поред домаћина окупља-
ња Марка Стегњаје и већег 
броја људи поријеклом из 
Равних котаре и Буковице  
на парастосу, који је служио 
протојереј Витомир Костић, 
уз саслужење ђакона Саве 
Топаловића, присуствовали 
су и замјеник предсједника 
Одбора за дијаспору и Србе 
у региону у Скупштини Ср-
бије Миодраг Линта и пред-
сједник Документационо ин-
формационог центра „Вери-
тас“ Саво Штрбац.

ТРЕБАО ДА БУДЕ  
ВОЂА СРБА У УГАРСКОЈ

Након помена пригод-
ним ријечима окупљенима 
се обратио протојереј Вито-
мир Костић рекавши да је 
ово девето окупљање како се 
одржава парастос српском 
великашу Стојану Јанкови-
ћу и његовим прецима и по-

томцима који су се борили 
и положили своје животе за 
свој народ, за своју  отaџбину.

- Прије пар година нађох 
изјаву у штампи господи-
на Срђана Воларевића гдје 
је нашао један извор да је у 
оно вријеме патријарх срп-
ски Арсеније трећи Чарно-
јевић стидљиво послао јед-
ну поруку да би Стојан тре-
бало да буде вођа свих Срба, 
који су се налазили и у Мле-
тачкој републици и у Угар-
ској. Не зна се поуздано да 
ли је ова порука до њега сти-
гла, а читајући мало даље ја 
сам нашао податак да је па-
тријарх био у вези са Стоја-
новим братом Завишом- ре-
као је протојереј Костић до-
дајући да присутни сигурно 

много више знају о Стојану 
Јанковићу од њега јер поти-
чу из тих крајева. 

ХРВАТИ ГА СВОЈАТАЈУ
Напоменуо је да је добро 

што обраћају пажњу на сво-
је претке јер само тако чува-
мо успомену на њих, а има 
и покушаја да их присвоји 
Хрватска држава и народ. 
Тим пре што у родном се-
лу Јанковог оца у Митрови-
ћима код Зеленграда обиље-
жавају дан Митровића, што 
по њему није чудо јер Хрва-
ти својатају и Николу Теслу, 
Руђера Бошковића и друге 
познате Србе.

- Нажалост и данас вели-
ки број Срба по Хрватској не 
смије да се изјасни да је срп-

ског рода и да је православ-
не вјере. Не требамо се пла-
шити никада и нигдје рећи ко 
смо и шта смо. Треба најви-
ше своје да волимо и да ци-
јенимо, а туђе да поштујемо. 
Ако то и тако будемо учини-
ли  српско име ће стајатати 
и постојати у овим тешким 
временима и на овим про-
сторима - рекао је протоје-
реј Витомир Костић и додао 
да је његов утисак да српски 
народ, нажалост, никада ни-
је био несложнији и  да ни-
када нисмо имали више не-
пријатеља. 

- На овоме простору су-
кобљавају се интереси исто-
ка и запада, а нас шака пра-
вославаца се нашла ту да 
пркосимо и једнима и дру-
гима, а нама је само намје-
ра и задатак да чувамо сво-
ју вјеру коју смо добили од 
наших предака да је сачу-
вамо до краја вијека и сви-
јета-  закључио је Костић.

Након помена на зајед-
ничком ручку новинар Миле 
Совиљ подсјетио је присутне 
на лик и дјело једног од нај-
већих јунака који је нашем 
народу подарила Буковица и 
Равни котари.  ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

У Мутилићу, надомак Удбине, обиљежена слава Преображења Господњег
Испред порушеног храма, 

чија реконструкција је по-
чела ове године, протојереј 
Милош Орељ, парох дрежнич-
ки, и протонамјесник Нико-
ла Малобабић, парох коре-
нички, извршили су освеће-
ње славског колача, кољива 
(жита), као и преображењ-
ског грожђа, касније подје-
љеног вјерном народу при-
сутном овом узвишеном чи-
ну. Домаћин славе била је Та-
тјана Чанковић, а за наредну 
годину славски домаћин биће 
Милан Узелац. Након тога, у 
организацији Вијећа српске 
националне мањине општи-
не Удбина и СКД „Просвјета“ 
пододбор Удбина, организо-
ван је богат културно-умјет-
нички програм и турнир у ма-
лом фудбалу.

ХИЉАДУ ЉУДИ НА СЛАВИ
На овај свети празник оку-

пио се велики број Мутилића-
на расијаних широм свијета, 
како би се бар на један дан ту 
сабрали и подсјетили драгих 
лица, минулих времена, али 
и обичаја које чува ово личко 
село. Осим Мутилићана, на 

збору је био присутан вели-
ки број људи из Удбине, окол-
них села и граничнх општина 
Плитвичких Језера, Грачаца, 
Ловинца, Доњег Лапца, као и 
гостију из Дрежнице. Више 
од хиљаду њих су својим при-
суством увеличали овај скуп, 
што представља импозантан 
број узимајући у обзир да по 
посљедњем попису из 2001. 
године село Мутилић броји 
једва шездесетак људи, а ци-
јела општина Удбина око 1800 
становника.

Обиљежавање славе поче-
ло је освећењем славског ко-
лача, кољива и преображењ-

ског грожђа, испред разру-
шеног храма Преображења 
Господњег саграђеног давне 
1745. године, а спаљеног за 
вријеме Другог свјетског рата.

Пригодним ријечима оку-
пљеном вјерницима обратио 
се протојереј Милош Орељ, 
парох дрежнички, истакавши 
да је Преображење господње 
један од првих и најзначајни-
јих празника које црква сла-
ви, посветивши га сјећању на 
догађај Христовог преображе-
ња на гори Тавор, када он на-
јављује своје страдање и сла-
ву. Отац Милош се осврнуо на 
порушени храм најављујући 

његову реконструкцију и из-
разио наду да ће се у скорије 
вријеме у самом храму слу-
жити свечана литургија.

СУЗЕ ЗА ЗАВИЧАЈЕМ
У културно-умјетничком 

дијелу програма учествова-
ли су, поред домаћина из Уд-
бине и гости из Коренице и 
Дрежнице. Како и доликује 
програм су отворили дома-
ћини пјевачком групом ко-
ја наступа већ 14 година под 
окриљем СКД” Просвјета” по-
додбор Удбина. Ова група је 
својим наступима на бројним 
манифестацијама локалног, 

регионалног и државног ка-
рактера потврдила свој ква-
литет, а програм је отворила, 
како би него Личким ојканом.

Српско културно умјет-
ничко и духовно друштво 
“Ђурђевдан” из Дрежнице 
разгалило је душе присутних 
пјесмама, колима и играма 
од њиховог локалног нивоа 
до Косова и Метохије. Посли-
је тога чуо се и звук тамбу-
рице у изведби Рајка Вејно-
вића, затим пјесма „Суза Ко-
сова“ у изведби Николине из 
Дрежнице, као и многе друге 
игре и пјесме.

Својим наступом посебан 

утисак су, као и увијек, остави-
ли они најмлађи. Дјевојчице 
и дјечаци из Коренице игро-
казом “Личко удварање” и ре-
цитацијом о Лици и њеним 
љепотама. Давид Годеч гово-
рио је стихове пјесме Николе 
Корице “Дедин повратак” на-
писане непосредно пред овај 
празник. Дио стихова наве-
дене пјесме: “Живот га је од-
вукао у крајеве неке нове, ал 
се није навикао јер завичај 
стално зове. Вратио се сада 
ипак при крају живота свога, 
да проведе ту остатак свог бо-
равка земаљскога”, измамили 
су сузе присутнима. 

Програм је завршен зајед-
ничким колом свих учесника, 
али и великог броја народа ко-
ји је на бини радо заиграо са 
њима. На Турниру у малом 
фудбалу прво мјесто припа-
ло је домаћину Удбини испред 
Грачаца и Доњег Лапца.

Након званичног програ-
ма, уз звуке крајишке музике, 
настављено је народно весе-
ље, а госте је, до раних јутар-
њих часова, пјесмом забавља-
ла пјевачка група “КУД Кра-
јина” Београд. ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА СЕ БОРИО ЗА СЛОБОДУ 
Познати вођа Морлака у борбама против 
Турака у Кандисјком рату од 1645-
1669. године, Јанко Митровић из 
Жегара имао је три сина. Стојан, 
један од њих, се са браћом у 
Морејском рату 1666. године 
борио као врло млад истакавши 
се војничком и организационом 
способношћу. У овим биткама је 
стекао углед међу саборцима, а Турци су 
га једном заробили и одвели у тамницу у Цариград, одакле 
је након 14 мјесеци побјегао и вратио се у свој завичај. 
Млечанима је било јако важно да народ пружа отпор 
Турцима и спријечава ширење ислама на запад. Млетачка 
република подржава и помаже тај отпор. Након Кандисјког 
и Морејског рата као награду за ратне подвиге Млечани 
додјељују Стојану Јанковићу наслов: КАВАЉЕРЕ ДИ САН 
МАРКО 1670. године и утврду СЕД-ДИ-ИСЛАМ. Стојан 
имање добива у Лено са обавезом да настани долину и 
обрађује земљу. Тада многе породице из кршке Буковице 
силазе у Равне котаре. Мушкарци настављају ратовање, 
док жене, дјеца и старчад заснивају насеље. Након смрти 
Јураја Поседарског, дужд Кантарини поставља Стојана 1681. 
године за поглавицу свих Морлака са звањем сердара. Овај 
неуморни ускок је између осталог судјеловао у заузимању 
сињске тврђаве 1686. године. Погинуо је у бици, очекујући 
помоћ, на Дувањском пољу 26.08.1687. године. По предању, 
сахрањен је у цркви у насељу Будим, близу Ислама Грчког. 
Његов брат Илија у цркви у Жегару, а Завиша у Цркви 
Светог Ђорђа у Биљанима Горњим. Клокотуша и мноштво 
мањих извора омогућавали су да та здрава и богата земља 
допринесе развоју и напретку села у каснијим раздобљима 
без рата. Кула и црква Светог Ђорђа доприносе културном 
и духовном напретку тог краја.  Кула Јанковић се налази 
на мјесту додира три религије и двије цивилизације, на 
тромеђи Османлијског царства, Хабзбуршког царства и 
Млетачке републике. Имала је немирну историју која је 
донијела разна искуства и различите погледе на свијет. А да 
је православље заступљено на том простору име данашњег 
села Ислам Грчки свједочи о томе.

МИНУТ ЋУТЊЕ ЗА РАЈКА ЛЕЖАЈИЋА
Присутни су минутом ћутње одали почаст Рајку Лежајићу, 
предсједнику Скупштине Републике Српске Крајине, 
редовном учеснику овог окупљања, као и свим осталим 
Крајишницима преминулим у протеклих годину дана. Марко 
Стегњаја упознао је присутне да је већ раније за наредног 
домаћина овог окупљања изабран Душан Лакић, а на самом 
скупу проф. Миленко Лакић акламацијом је изабран за 
домаћина друге године. » Др Стеван Вукша (лијево) и домаћин Марко Стегњаја (крајње десно)
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– Добро је што је хрватски 
примијер Андреј Пленковић 
најавио одлагање примјене 
Закона о порезу на некрет-
нине на неодређено вријеме 
који представља нови облик 
отимања српске имовине – 
каже предсједник Савеза Ср-
ба из региона Миодраг Лин-
та и додаје да би на тај начин 
стамбени објекти протјера-
них Срба у којима не живе 
стално били третирани као 
куће за одмор и викендице 
на које би плаћали до три пу-
та више пореза од садашње 
комуналне накнаде. Такође, 
протјерани Срби би плаћали 
порез и на срушене куће и 
локале у хрватским градови-
ма и на крајишком подручју. 

Наведене законске одред-
бе су још један доказ да хр-
ватска држава не одустаје од 

политике цементирања ет-
ничког чишћења Срба од-
носно није спремна да узме 
у обзир ратне околности и 
потребу да поштује људска 
права свих њених државља-
на без обзира на националну 
и вјерску припадност. Линта 

апелује на Европску унију да 
затражи од Хрватске да при-
ликом измјена и допуна За-
кона о порезу на некретни-
не узме у обзир да су Срби 
били присиљени да напусте 
своје куће и станове и да је 
неправедно да плаћају порез 

као да су добровољно оти-
шли у Србију, Српску и тре-
ће земље. Из Хрватске је про-
тјерано око 500.000 Срба, а 
трајно се вратило свега њих 
50.000 углавном старије жи-
вотне доби. 

Линта сматра да би поре-
ска стопа на имовину про-
тјераних Срба требала да бу-
де најнижа могућа, а да вла-
сници десетина хиљада сру-
шених српских кућа и лока-
ла буду ослобођени плаћања 
пореза на некретнине. 

Многи протјерани Срби у 
Србији и Српској живе у те-
шкој социјално-економској 
ситуацији и нису у могућно-
сти да плаћају велике порезе 
за своју имовину у Хрватској. 
У случају да не плате порез, 
Хрватска ће им одузети њи-
хову имовину.

ПРОУСТАШКЕ СНАГЕ ЗНАЈУ КО ЈЕ КРИВ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ХРВАТСКОЈ

Срби дежурни кривци за све, па и за пожаре
– У Хрватској се у посљед-

њих мјесец дана додатно раз-
буктава мржња према Срби-
ма јер их дио хрватских ме-
дија, јавних личности и велик 
број Хрвата на друштвеним 
мрежама неосновано опту-
жују да намјерно подмећу 
пожаре – оцјењује предсјед-
ник Савеза Срба из региона 
Миодраг Линта. 

Све више се ствара атмо-
сфера да је сваки Србин по-
тенцијални пироман што мо-
же довести до физичког об-
рачуна са преосталим Срби-
ма и напада на њихову имо-
вину. Очигледно да проуста-
шке снаге у Хрватској настоје 
да трагедију коју су изазвали 

пожари искористе за додат-
но ширење антисрпске хи-
стерије с циљем да преоста-
ли Срби у страху за своју бе-
збједност и безбједност своје 
имовине донесу одлуку да се 
иселе или асимилују. 

Проусташке снаге и ве-
лики дио Хрвата не узимају 
у обзир чињеницу да je овог 
љета било више од 200 пожа-
ра и да се досада за свега де-
сетак њих зна узрок. 

Такође, у Хрватској се 
недовољно истиче да је се-
дам пожара у Дубрави код 
Шибеника крајем јула на-
мјерно подментула 51-годи-
шња Хрватица, која је ухва-
ћена, као и да су велики по-

жар у селу Бргуд код Бен-
ковца, у коме већином жи-
ве Срби, подментуле двије 
Хрватице из разлога међу-
националне мржње. Наме-
ће се по себи питање да ли 
проусташке снаге намјерно 
изазивају пожаре да би мо-
гли поново оптужити Србе 
да мрзе Хрвате и да хоће да 
униште Хрватску?

Линта апелује на Европ-
ску унију да пошаље јасну по-
руку хрватским властима да 
је неприхватљиво да се траге-
дија коју су изазвали пожари 
користи у јавности да се Ср-
би поново проглашавају де-
журним кривцима и да се ко-
лективно оптужују да су те-

рористи који воде специјал-
ни рат против Хрватске. У 
осталим чланицама Европ-
ске уније није допуштено да 
се вријеђају и омаловажава-
ју припадници националних 
мањина.

Такође, Линта апелује на 
Европску унију да пошаље 
јасну поруку хрватским вла-
стима да у разумном року 
спроведу професионалну и 
непристрасну истрагу и утвр-
де праве узроке бројних по-
жара у Хрватској тј. да ли су 
изазвани намјерно или слу-
чајно из непажње од стране 
појединаца или група или су 
неки други узроци гдје није у 
питању људски фактор.

И ОВА ХРВАТСКА ВЛАСТ ВОДИ ПОЛИТИКУ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ НАЦИФАШИСТИЧКЕ НДХ

27. 8. 2017. – Изјава хрватског министра 
правосуђа Дражена Бошњаковића 
да спомен-табла са усташким по-
здравом „За дом спремни” остаје у 
Јасеновцу јер нема законских осно-
ва за њено уклањање јесте крунски 
доказ да и ова хрватска власт во-
ди политику рехабилитације наци-
фашистичке НДХ – тврди Миодраг 
Линта, предсједник Савеза Срба из региона. 
– Јасно је као дан да је темељ идеологије ХДЗ-а, од његовог 
оснивања, ревизија историје и скандалозан покушај изјед-
начавања партизанског и усташког покрета причом о два то-
талитаризма, што у суштини значи рехабилитацију овог дру-
гог. У ту сврху хрватски премијер Андреј Пленковић је у мар-
ту ове године основао. тзв. Савјет за суочавање са прошло-
шћу, који чини 18 академика, историчара, правника и других 
јавних личности, који треба да у року од годину дана да своје 
препоруке. Ако се узме у обзир да се већина чланова наве-
деног савјета  противи забрани усташког поздрава „За дом 
спремни”, а тиме и уклањању неприхватљиве спомен-та-
бле у Јасеновцу, али и других сличних табли у Сиску, Кутини 
и др., јасно је какве ће бити препоруке. Основано је претпо-
ставити да ће Савјет  дати свој стручни легитимитет сканда-
лозној тези да су југословенски социјализам и усташтво исто.
Линта апелује на Европску унију, САД и Њемачку да ко-
начно пошаљу недвосмислену поруку хрватским власти-
ма да је неприхватљиво да се у једној европској држави 
рехабилитује нацифашизам. Хрватска све више поста-
је фактор нестабилности у региону и негативан примјер 
профашистичким покретима у Европи и шире. Да је ста-
ње у Хрватској постало алармантно и да Хрватска све ви-
ше клизи у фашизам, показује недавно научно истажива-
ње јавног мњења, спроведено у оквиру пројекта Говор мр-
жње у Хрватској. Наиме, забрану усташког поздрава „За 
дом спремни” подржава свега 45% грађана Хрватске док 
би комунистичке симболе кажњавало њих чак 70%. Да-
кле, наведено истраживање потврдило је оно што је јасно 
и очигледно свима тј. да већина Хрвата има позитивно 
мишљење о злочиначкој НДХ и да усташе сматра борци-
ма за слободу, а не највећом љагом и срамотом у истори-
ји хрватског народа. За већину Хрвата данашња Хрватска 
је у суштини насљедник злогласне НДХ, што и потврђују 
бројне чињенице везане за протјеривање пола милиона 
Срба, некажњавање злочина против Срба и систематско 
отимање српске имовине.

СУЧИЋЕВА ИЗЈАВА  ДА  „СРБИЈА ШИРИ ЗЛО” 
ПОТПИРУЈЕ ХРВАТСКИ НАЦИОНАЛИЗАМ    

29. 8. 2017. Изјаву помоћника министра хрватских бра-
нитеља Стјепана Сучића да је на Хрватску тобоже из-
вршена великосрпска агресија и да је бивша ЈНА оку-
пирала хрватске територије, као и да све зло у региону 
долази из Србије предсједник Савеза Срба из региона 
Миодраг Линта оцјењује као неријатељску.
– Наведена непријатељска изјава Сучића није ништа 
неочекивано са хрватске стране нити представља било 
какво изненађење. Сучић је на тематској конференцији 
о несталима у Загребу само рекао оно што су јавно из-
јављивали сви хрватски званичници од Фрање Туђма-
на па све до актуелне хрватске предсједнице Колинде 
Грабар Китаровић, актуелног хрватског премијера Ан-
дреја Пленковића и актуелног предсједника Хрватског 
сабора Гордана Јандроковића – каже Линта и додаје да 
је јасно да Хрватска води непријатељску политику пре-
ма Србији, с циљем да скрене пажњу са стварних узро-
ка оружаних сукоба деведесетих година прошлог вије-
ка тј. да је тзв. домовински рат био у суштини агресор-
ски и злочиначки, а не одбрамбени и ослободилачки 
рат; да цементира етничко чишћење Срба; да легали-
зује отимачину српске покретне и непокретне имовине 
и да избјегне суђење припадницима хрватске војске и 
полиције за бројне злочине над Србима.
Бројне чињенице јасно потврђују неоспорну тезу да је про-
усташки режим Фрање Туђманa извршио агресију на Ју-
гославију и Србе у Хрватској, с циљем стварања етнички 
чисте хрватске државе, што је аргументовано доказао и 
први хрватски министар полиције Јосип Бољковац у сво-
јој књизи Истина мора изаћи ван. Mит о великосрпској 
агресији један од саставних елемената усташке идеоло-
гије, која Србе сматра реметилачким фактором и препре-
ком стварању хрватске државе. Очигледно је да је сваки 
хрватски званичник који износи непријатељске изјаве о 
великосрпској агресији у суштини присталица усташтва 
и усташке идеологије. Да је усташтво важан темељ да-
нашње Хрватске, показују бројне чињенице: у  хрватским 
школама користе се уџбеници у којима се велича улога 
усташа и поричу злочини над Србима; преостале живе 
усташе и домобрани примају пензије у Хрватској од 1993. 
године; хрватски званичници редовно иду у Блајбург на 
поклоњење убијеним усташким злочинцима; у хрватској 
војсци користе се чинови и називи јединица из НДХ; по-
дижу се спомен-плоче убијеним усташама и ХОС-овцима 
са усташким поздравом „За дом спремни”…

ЛИЦЕМЈЕРНО ОДБИЈАЊЕ ГРАДОНАЧЕНИКА ДУБРОВНИКА ДА СЕ ФОТОГРАФИШЕ СА ЗАМЈЕНИКОМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ТРЕБИЊА

Франковићу, ко ће да се извини Србима из Дубровника
Предсједник Савеза Срба из 

региона Миодраг Линта 
оцјењује као срамно и лице-
мјерно одбијање градоначе-
ника Дубровника Мате Фран-
ковића да се фотографише са 
замјеником градоначелника 
Требиња Мирком Ћурићем 
са образложењем да Дубров-
ник никада неће успоставити 
сарадњу са Требињем све док 
се званичници Требиња тобо-
же не извине грађанима Ду-
бровника због наводног напа-
да на овај град у протеклом 
рату. Добро је познато да су 
хрватске паравојне снаге 25. 
августа 1991. године прве на-
пале базу ЈНА у Которском 
заливу и биле поражене. Хр-
ватски паравојници су стари 
град користили као одбрам-
бене зидине, а хотеле и бол-
нице као војне објекте за ар-
тиљеријске нападе на ЈНА, 
знајући да ће ЈНА да одго-
вори на ватру бранећи живо-
те својих људи. Тадашњи но-
винар Вашингтон поста који 
је извјештавао из Дубровни-
ка Петер Мас је рекао да је 
стари град претрпио незнат-

на оштећења и да је избро-
јао свега 15 гелера, негира-
јући бесрамну лаж са хрват-
ске стране да је на Дубровник 
тобоже пало 1.500 граната. 
Оно што је сигурно јесте да 
је ЈНА могла уништити град 
да је хтјела. Петер Мас је по-
сјетио Дубровник неколико 
мјесеци послије борби и за-
текао је град, како је сам ре-
као, у савршеном стању што 
негира хрватске лажи о ве-
ликој штети од гранатирања 
старог градског језгра.

Линта истиче да би гра-
доначеник Дубровнка Мато 
Франковић требало, ако има 

имало части и морала, да се 
извини својим некадашњим 
суграђанима српске наци-
оналности који су масовно 
протјерани из Дубровника и 
којима је насилно отета или 
уништена њихова имовина, 
а дио њих је брутално уби-
јен. У Дубровнику је већ при-
је рата у великој мјери извр-
шено етничко чишћење Срба 
односно протјерано је пре-
ко 80% предратног станов-
ништва српске национално-
сти. Хрватски паравојници су 
сваку ноћ насилно упадали у 
српске куће и станове, а Ср-
би су најчешће имали десет 

минута времена да узму нај-
основније ствари и да неста-
ну. О трагедији дубровачких 
Срба писао је у својој књизи 
Дубровник адио некадашњи 
атлетичар и правник Васиљ-
ко Вукоје, који је био приси-
љен отићи из града јер му је 
насилно отет стан. Тезу о ма-
совном етничком чишћењу 
Срба у Дубровнику најбоље 
потврђују резултати пописа 
становништва. 

Према попису из 1991. го-
дине у Дубровнику је живјело 
4.342 или 9% Срба. Тај број 
је сигурно далеко већи јер се 
1.026 лица изјаснило као Ју-
гословени, а познато је да су 
већину од тог броја сачиња-
вали Срби,. Срби су се у зна-
чајном броју налазили и у 
рубрици „остали” у којој је 
било уписано чак 5.839 ста-
новника. Тако се може по-
уздано тврдити да је тада у 
Дубровнику живјело више од 
6.000 Срба. По попису ста-
новништва из 2011. године у 
Дубровнику је живјело свега 
1.164 Срба или једва петина 
од предратног броја. 

ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА НЕКРЕТНИНЕ МОГАО БИ БИТИ НОВО СРЕДСТВО ПРИТИСКА НА ПРОТЈЕРАНЕ СРБЕ

Хрватски закон о порезу на 
некретнине представља нови 
облик отимања српске имовине
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Предсједник Савезa 
Срба из региона Ми-
одраг Линта oцјењу-

је да изјава члана Предсјед-
ништва БиХ и предсједни-
ка СДА Бакирa Изетбего-
вићa дa се односи Србије и 
БиХ, као и односи Срба и 
Бошњака поправљају ни-
је тачна. Главни разлог је-
сте неспремност Бакира 
Изетбеговића да се одрек-
не ратне политике чији су 
циљеви укидање Републи-
ке Српске, стварање уни-
тарне БиХ и инсистирање 
да Србија и Срби признају 
геноцид у Сребреници. Ба-
кир Изетбеговић одбија да 
призна право српском на-
роду у Републици Српској 
да 9. јануар слави као свој 
празник; не одустаје од иде-
је да се укине име Републи-
ке Српске; и даље заступа 
лажне тезе да је не само у 

Сребреници него и на дру-
гим мјестима извршен ге-
ноцид над Бошњацима, као 
и да је Србија одговорна за 
тобожњи геноцид у Сребре-
ници. Такође, Изетбеговић 
негативно реагује на леги-
тимну иницијативу Срби-
је и Републике Српске да 
донесу заједничку Декла-
рацију о заједничком на-
ционалном дјеловању, чи-

ји циљ је опстанак српског 
народа кроз очување наци-
оналног и културног иден-
титета и која није уперена 
против ниједног народа у 
региону и шире.

Линта истиче да централ-
но мјесто политике Бакира 
Изетбеговић и његове СДА 
заузима филозофија да су 
Бошњаци жртве и ослободи-
оци а Срби злочинци и агре-

сори. Умјесто ратне политике 
Бошњаци треба да се окрену 
садашњности и политици до-
говора и споразумјевања са 
српским народом. То значи 
да Бакир Изетбеговић и дру-
ги бошњачки политичари не 
треба да траже да се пробле-
ми у БиХ рјешавају намета-
њем од стране западних сила 
и Канцеларије Високог пред-
ставника већ да се рјешења 
налазе кроз дијалог са поли-
тичким представницима Ср-
ба и Хрвата. Нажалост, Бакир 
Изетбеговић и његова СДА 
немају храбрости да се пре-
стану бавити прошлошћу и 
бесмисленим оптужбама на 
рачун Србије и Републике 
Српске за непостојећи гено-
цид и агресију, што је јасан 
знак да не желе трајни мир 
и стабилност у региону нити 
помирење између српског и 
бошњачког народа.

ПОДРШКА ИНИЦИЈАТИВИ АНДРИЈЕ МАНДИЋА ДА СРБИ ДОБИЈУ СТАТУС КОНСТИТУТИВНОГ НАРОДА У ЦРНОЈ ГОРИ

Режим води антисрпску политику у Црној Гори
– Лицемјерна је и нетач-

на изјава посланика Демо-
кратске партије социјалиста 
Предрага Секулића да Срби 
у Црној Гори нису дискри-
минисани, да нису грађани 
другог реда и да дијеле суд-
бину свих грађана Црне Го-
ре – каже предсједник Са-
веза Срба из региона Мио-
драг Линта. 

Он oцјењује да бројне чи-
њенице јасно показују да ре-
жим Мила Ђукановића води 
антисрпску политику, чији 
циљ је да се број Срба у Црној 
Гори смањи на занемарљив 
број испод 3%. Да би оства-
рио наведени циљ, Ђукано-
вићев режим прогони српски 
језик и ћирилицу из јавног 
живота и Српску православ-
ну цркву као темељ духовних 

и традиционалних вриједно-
сти српског народа у Црној 
Гори. Такође, Ђукаковићев 
режим систематски онемогу-
ћава запошљавање Срба у ор-
ганима државне управе, про-
свјети, здравству, правосу-
ђу и полицији иако Срби, по 
попису становништва, чине 
29% становништа, а у прак-
си знатно више. 

У школским програми-
ма и уџбеницима историје 
у Црној Гори Срби се трети-
рају као једини кривци за сва 
негативна дешавања на про-
стору бивше Југославије у 20 
вијеку.

Линта даје пуну подршку 
иницијативи предсједника 
Нове српске демократије и 
члана предсједништва Де-
мократског фронта Андри-

је Мандића да кроз измјену 
Устава Црне Горе Срби до-
бију положај конститутив-
ног народа; да се српски је-
зик и ћирилица дефинишу 
као службени језик и писмо; 
да се обезбиједи пропорци-
онална заступљеност Срба 

у свим државним институ-
цијама у складу са резулта-
тима пописа становништва 
и да се омогуће специјалне 
везе Црне Горе са Србијом. 
Наведене измјене Устава су 
кључни предуслов да се пре-
кине хегемонија национал-
них Црногораца и успостави 
равноправност црногорског 
и српског народа и свих ње-
них грађана. 

Зато је потребно да пред-
ставници црногорског на-
рода схвате да само страте-
шки договор путем дијалога 
са представницима српског 
народа може довести до тога 
да Црна Гора постане истин-
ски стабилна држава, што је 
предуслов њеног економског 
и сваког другог развоја и на-
претка.

ИЗВЈЕШТАЈ СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТА ПОТВРДА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ЗЛОЧИНАЧКЕ НДХ 

17. 8. 2017. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг 
Линта оцјењује да извјештај америчког министарства 
спољних послова тј. Стејт департмента о вјерским сло-
бодама за 2016. годину у Хрватској  представља још 
једну потврду рехабилитације злочиначке НДХ и јача-
ња антисрпских осјећања. У извјештају се наводи низ 
примјера који се односе на умањивање или негирање 
злочина геноцида, као што је филм Јакова Седлара Ја-
сеновац –Истина, величање усташког режима, некажње-
ног коришћења усташког поздрава „За дом спремни” 
на спортским догађајима, концертима Марка Перкови-
ћа Томпсона и шире, напада на имовину Српске право-
славне цркве и игнорисање њеног захтјева за поврат-
ком имовине; говора мржње у медијима, проусташких 
изјава појединих хрватских министара. Процес реха-
билитације усташтва наставио се још већим интензи-
тетом и у 2017. години.  Један од посљедњих примје-
ра ширења мржње према Србима десио се на дербију 
хрватског фудбала Динамо – Хајдук у Загребу 6. августа 
ове године. Навијачи Динама су, између осталог, узвики-
вали „Убиј, убиј Србина!” и пјевали: „Ми Хрвати не пи-
јемо вина, него крви Србина из Книна.” Прошло је већ 
10 дана, а хрватска полиција није никог ухапсила ни-
ти је поднијела кривичне пријаве за злочин из мржње.
Линта истиче да није довољно да Стејт департмент само 
објављује извјештаје, већ је крајње вријеме да САД поша-
љу јасну поруку хрватским властима да ће се суочити са 
санкцијама ако коначно не започну бескомпромисну бор-
бу против рехабилитације злочиначке НДХ и сталног ши-
рења мржње према Србима и свему што је српско. Да је 
стање у Хрватској постало алармантно и да Хрватска све 
више клизи у фашизам, показује недавно научно истажи-
вање јавног мнења, спроведено у оквиру пројекта Говор 
мржње у Хрватској. Наиме, забрану усташког поздрава „За 
дом спремни” подржава свега 45% грађана Хрватске, док 
би комунистичке симболе кажњавало њих чак 70%. Да-
кле, наведено истраживање је потврдило оно што је јасно 
и очигледно свима тј. да већина Хрвата има позитивно 
мишљење о злочиначкој НДХ и да усташе сматра борци-
ма за слободу, а не највећом љагом и срамотом у истори-
ји хрватског народа. За већину Хрвата данашња Хрватска 
у суштини је насљедник злогласне НДХ, што и потврђују 
бројне чињенице у вези са протјеривањем пола милиона 
Срба, некажњавањем злочина против Срба и системат-
ским отимањем српске имовине.

ЕВРОПСКА УНИЈА БИ ТРЕБАЛО ДА ОСУДИ СЕПАРАТИСТИЧКУ ПОЛИТИКУ СУЛЕЈМАНА УГЉАНИНА

Неразумна одлука Бошњачког националног 
вијећа да афирмише план о отцјепљењу Рашке 
Предсједник Савеза Срба из регио-

на Миодраг Линта oцијенио је као 
сулуду и неразумну одлуку Бошњач-
ког националног вијећа да обиљежи у 
Новом Пазару 100 година од доноше-
ња тзв. Сјеничке декларације, којом су 
Муслимани усљед Првог свјетског рата 
тражили од окупаторске Аустроугарске 
да се Рашка област или Санџак отцијепи 
од Србије и припоји Босни и Херцего-
вини. Угљанин и Бошњачко национал-
но вијеће већ дуже вријеме воде отво-
рену сепаратистичку политику, чији је 
циљ оцјепљење шест општина у Срби-
ји (Нови Пазар, Тутин, Сјеница, При-
јепоље, Нова Варош и Прибој) и шест 
општина у Црној Гори (Пљевља, Бије-
ло Поље, Беране, Андријевица, Плав 
и Рожаје) и њихово припајање тобоже 
Босни и Херцеговини, односно Феде-
рацији БиХ. 

Наведена сепаратистичка и антидр-
жавна политика Бошњачког национал-
ног вијећа на челу са Сулејманом Угља-
нином је веома опасна јер шири непо-
вјерење између Срба и Бошњака, про-

изводи нестабилност и може нанијети 
велику штету припадицима бошњачке 
националне мањине у Србији.

Линта позива Европску унију и ОСЦЕ 
да јасно и недвосмислено осуди сепа-
ратистичку политику Бошњачког наци-
оналног вијећа и Сулејмана Угљанина 
као опасну, авантуристичку и неприхва-
тљиву јер је супротна европским прин-

ципима мира, стабилности, међусоб-
ног повјерења и немијењања граница. 
Нажалост, већина чланица Европске 
уније је већ једном направила катасто-
фалну грешку признајући једнострану 
проглашену независност лажне државе 
Косово, која је фактор нестабилности у 
региону западног Балкана јер крши те-
мељне европске вриједности.

НОШЕЊЕ ЗАСТАВЕ СА УСТАШКИМ 
ПОЗДРАВОМ „ЗА ДОМ СПРЕМНИ” 
УОБИЧАЈНО ПОНАШАЊЕ У ХРВАТСКОЈ

17. 8. 2017. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг 
Линта оцијенио је одлуку сплитских ХОС-оваца и њи-
хових пријатеља да плове Неретвом носећи заставу са 
нацифашистичким натписом „За дом спремни” сасвим 
уобичајеним и законитим понашањем у Хрватској. Хр-
ватска је држава у којој 27 година траје процес рехаби-
литације злочиначке НДХ и њених симбола. Усташки по-
здрав „За дом спремни” интегрални је дио грба Удруже-
ња добровољаца ХОС-а, које је уредно регистровано још 
1998. године у Канцеларији за општу управу Града За-
греба, а 2003. године уписано у Регистар удружења при 
Министарству управе Хрватске. Опште је познато да су 
јединице ХОС-а биле саставни дио Хрватске војске, која 
је под усташким поздравом „За дом спремни” реализо-
вала злочиначки пројекат стварања хрватске државе са 
што мање Срба. Због тога је била и очекивана скандало-
зна одлука хрватске Владе да нема законског основа да 
се уклони спомен-плоча убијеним ХОС-овцима са уста-
шким поздравом „За дом спремни”, која је у новембру 
прошле године постављена у Јасеновцу. Главни разлог 
је то што законска регулатива не предвиђа санкције за 
усташки поздрав „За дом спремни”.
Линта истиче као смијешне и лицемјерне интервенци-
је хрватске полиције, која је одузела заставу ХОС-овци-
ма са усташким поздравом „За дом спремни” или када 
приводи лица који узвикују „За дом спремни” или када 
подноси прекршајне пријаве против проусташког пје-
вача Томпсона или других лица због тобоже ремећења 
јавног реда. У Хрватској нема политичке воље нити дру-
штвене сагласности да хрватска држава законски јасно 
дефинише да је усташки поздрав „За дом спремни”, под 
којим је убијено стотине хиљада Срба у НДХ, кривично 
дјело с циљем изазивања и распиривања национал-
не, вјерске и расне мржње, као и да предвиди високе 
затворске и новчане казне за појединце и групе који га 
узвикују, исписују на објектима, носе на заставама или 
га користе на разне друге начине. Главни разлог јесте 
да су први хрватски предсједник Туђман и ХДЗ рехаби-
литовали усташтво након доласка на власт 1990. године.

УМЈЕСТО РАТНЕ ПОЛИТИКЕ БОШЊАЦИ ТРЕБА ДА СЕ ОКРЕНУ САДАШЊОСТИ И СПОРАЗУМЈЕВАЊУ СА СРПСКИМ НАРОДОM

Изетбеговић није спреман да 
се одрекне ратне политике
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Oчишћена православна гробља  
на подручју пакрачких села
У организацији Вијећа срп-

ске националне мањине 
и Парохије пакрачке у јулу 
је организовано низ радних 
акција с циљем кошења и кр-
чења православних гробаља 
на подручју пакрачких се-
ла. Акције су организоване 
у Бранешцима, Торњу, Кра-
гују, Бучју, Доњим Граховља-
нима, Дерези и низу других 
села. Средства су обезбијеђе-
на из градске управе за уре-
ђење гробаља. Замјеник гра-

доначелника Града Пакра-
ца Никола Ивановић позвао 
је некадашње мјештане па-
крачких села који сада живе 
у иностранству да помогну у 
уређењу гробаља и похвалио 
све оне који су из иностран-
ства до сада помогали уз же-
љу да се њихов број повећа.  

Поред тога важно је да 
се преостали мјештани под-
стакну да још квалитетније 
одржавају гробља, црквишта, 
просторе око друштвених до-

мова и споменика. Парохи-
ја пакрачка и Вијеће српске 
националне мањине Града 
Пакраца позивају све бив-
ше мјештане пакрачких се-
ла да се сјете својих села и 
својих покојника, те помог-
ну барем симболичним при-
лозима одржавање гробаља. 
Пошто је народа све мање у 
многим селим, потребно је 
улагати још више напора да 
се наша гробља држе уред-
нима.  С. К.

ПОДИЗАЊЕ ЧАСНОГ КРСТА ВИСИНЕ 20 МЕТАРА НА РАВНОМ БРДУ У РАТКОВУ

ТИХИ СТРАЖАР НАД МАЊАЧОМ 
И ПРАВОСЛАВНОМ ВЈЕРОМ
Годинама је Мањача запостављана и систе-

матски уништавана. Власти су долазиле 
и пролазилe, а Мањача би утихнула у своју 
чамотињу и постајала све тиша и тужнија. 

Зато смо одлучили да је вријеме да се са 
нама почне уздизати сва љепота Мањаче. 
Све почиње са малим кораком па тако смо 
и ми учинили тај мали корак као дијете ко-
је тек прохода. 

Одлучили смо да подигнемо часни крст у 
срцу Мањаче на Равном Брду у Раткову. Крст 
висок 20 метара биће споменик и тихи стра-
жар над Мањачом и православном вјером.

Часни крст je важан да би нас увијек опо-
мињао ко су нам били преци, ко смо ми и ко 
треба да нам буду потомци, наши насљед-
ници.

Биће то споменик свим нашим прецима 
који су на њој живjели, одржавали је, орали 
и сијали њена брда тежачким рукама обра-
ђивали и хранили своју дjецу. Која су живо-
те за отаџбину давали кад је то требало све 
до наше браће у задњем рату гдjе се истин-
ски по ко зна који пут бранила и одбранила 
Мањача и њен православни дух. Зато за ча-
сни крст треба да се укључе сви. Завичај се 
прво оживљава вјером у бога и поклањањем 
сјенама наше преминуле браће.

То су на вријеме сватили неки добри љу-
ди са идејама и визијом a касније и реали-
зацијом истог проекта.

Почетак је био тежак, људи су данас сум-
њичави и неповјерљиви, како и не би гледа-
јући у прошлости. Па ипак у почетку подр-
шка од малог броја људи била је довољна да 
се крене у посао.

Први корак био је најтежи. Како наћи мје-
сто гдjе ће се почети?

Нашао се човјек великог срца и душе Дра-

гутин Гуслов и његов сина Милован, који су 
без много питања и размишљања дали на 
располагање своју парцелу на Равном Брду, 
Ратково на Мањачи.

Захваљујући Драгутину наша света право-
славна црква дала је благослов за почетак ра-
дова. Захвални смо и свештенику Бошку Мак-
симовићу из Прњавора са службом у Раткову.

Уз његову помоћ састављена је молба 
Епархији Бихаћко-Петровачкој, па је бла-
гослов за овај подухват 3. јуна 2017. године 
дао епископ Атанасије.

Земљани радови су почели 16. августа 
2017. године под надзором инжињера Воје 
Гргића.  MИРКО ЗЕЦ

На позив Николе Ивано-
вића, предсједника Ви-

јећа српске националне ма-
њине Града Пакраца, у не-
дјељу 13. августа 2017. годи-
не, представници Генералног 
конзулата Републике Србије 
у Вуковару присуствовали су 
дружењу родитеља и дјеце у 
српском селу Крагуј, код Па-
краца. Дружење је органи-
зовано како би се што више 
младих родитеља српске на-

ционалности укључило у ре-
ализацију пројекта под нази-
вом Квалитетне програмске 
активности предуслов за оп-
станак српске заједнице, који 
помаже Управа за дијаспору 
и Србе у региону Министар-
ства спољних послова Србије.

Генерални конзул Милан 
Шапић поздравио је окупље-
не учеснике, подржао спро-
вођење овог пројекта и обе-
ћао помоћ Конзулата у реа-

лизацији овог пројекта, та-
ко и свих будућних активно-
сти српске заједнице на овим 
просторима, које се спроводе 
у циљу очувања националног 
идентитета.

По попису становништва 
1991. године, у селу Крагуј 
живјело је 176 становника 
од чега 167 Срба. На попису 
становништва 2011. године, 
Крагуј је имао свега 77 ста-
новника.  С. К.

Празник Преображења 
Господњег свечано је 

прослављен у Доњим Ме-
љанима, код Слатине, у за-
падној Славонији. Свету ли-
тургију служио је протојереј 
Драган Гаћеша, парох сла-
тински. Вјерни народ из До-

њих Мељана и околних мје-
ста ове парохије испунио је 
свети храм, већина се и при-
честила животворним тајна-
ма Христовим. Након свете 
литургије освештан је слав-
ски колач и славско жито, 
као и грожђе, које је вјер-

ни народ окусио на здравље 
душе и тијела. Након све-
те литургије услиједило је 
дружење уз трпезу љубави.

Према попису становни-
штва 1991. године село Доњи 
Мељани имало је 296 станов-
ника од чега 74 Срба.  С. К.

Прослављено Преображење  
у Доњим Мељанима, код Слатине

Посјета представника конзулата 
Србије селу Крагуј, код Пакраца

УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА ЗАВИЧАЈ ЧУВА УСПОМЕНУ НА СТРАДАЛЕ СУНАРОДНИКЕ 

У Ковачици одржан први парастос 
српским жртвама у свим ратовима
У организацији удружења 

Kрајишника општине Ко-
вачица Завичај у православној 
Цркви Пресвете Богодородице 
у Ковачици у недјељу 6. авгу-
ста 2017. године служен је по 
први пут парастос невиним 
жртвама и браниоцима који 
су страдали у Другом свјет-
ском рату, Одбрамбено-отаџ-
бинском рату деведесетих го-
дина и приликом НАТО агре-
сије на нашу земљу. 

У име Клуба спортских го-
лубова писмоноша Јединство 
окупљене је поздравио Ан-
дреј Јонаш, који је судбину 
прогнаних суграђана поре-
дио са голубовима који сву-
да у свијету симболизују мир 
и слободу. 

– Голубови су паметни, ја-
ки, интелигентни и колико 
год далеко отишли, увијек се 
враћају своме гнијезду и сво-
јој заједници – рекао је Јонаш 
и нагласио да ће увијек по-
држати активности Удруже-
ња Завичај. 

Да сваки рат има своје 
невине жртве потврдио је 
и предсједник Удружења За-
вичај Дамјан Пенић. Према 
његовим ријечима, српска 
трагедија се десила у НДХ, 
да би наставак услиједио де-
ведесетих година прошлог 
вијека.

Пенић је истакао да су 
претходних година протје-
ране породице муку мучиле 
око најосновнијих егзистенци-

јалних питања и да многи још 
увијек нису успјели да дођу до 
свог крова над главом.  

– Никад не смијемо да за-
боравимо наше жртве. На-
дамо се да ће сваки наред-
ни парастос бити масовни-
ји, а желимо да их органи-
зујемо наизмјенично у свим 
мјесним заједницама општи-
не Ковачица. 

Предсједништво Удруже-
ња и чланови овом прили-
ком изразили су захвалност 
Комесаријату за избјеглице 
и миграције у Београду, ко-
ји је финансирао овај проје-
кат, као и СПЦ, локалној са-
моуправи и свим другим љу-
дима добре воље.

Т. ЋОРОВИЋ 
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Вировитица је за врије-
ме Аустроугарске ме-
сто била у саставу та-

дашње Војне крајине. Тада 
су ту углавном живјели Срби 
као плаћена аустро-угарска 
војска на граници са Осман-
лијским царством. Већина 
тих Срба је ту остала и након 
Првог свјетског рата, а дио 
становништва насељен је из 
српске Херцеговине. 

Тако је 1925. године осно-
вано и вировитичко село на-
сељено Херцеговцима, а ка-
сније и Личанима. Селу је 
требало дати име, а жучну 
расправу сељана прекинула 
је Стана Деретић која је дала 
приједлог Ново Обилићево.  

ЛОПТА СТИГЛА ИЗ ЦРВЕНКЕ
Фудбал се у овом селу за-

играо након Другог свјетског 
рата, када је Рајко Деретић из 
Црвенке донио прву лопту, а 
лоптање међу стативама је по-
трајало свега неколико посли-
јератних година унутар сеоске 
радничке задруге „Слога”. Го-
дине су пролазиле, а фудбале-
ри из ових крајева нису имали 
свој клуб и били су принуђени 
да играју само на турнирима 
или у другим срединама. 

Тако је било све до 1970. 
године када се из војске вра-
тио Александар Трбовић. 
Умјесто да након завршене 
школе заигра за “Калник” из 
Крижеваца, Трбовић се пре-
селио у Вировитицу у којој 
је одбио позив Бранка Ма-
ревића, тада најбољег игра-
ча  “Борца” из Вировитице 
да пређе у тај клуб. Умјесто 
тога,  отишао је на састанак 
клубова у оквиру Ногометног 
Савеза Вировитице. 

– Око Новог Обилићева 
налазило се још 26 села у ко-
јима су живјели Срби. Оти-
шао сам у августу 1970. го-
дине на састанак клубова са 
подручја Вировитице и кад 
су ме питали како ће се зва-
ти, иако није донијета фор-
мална одлука, рекао сам Цр-
вена звезда – прича Трбовић, 
који је као и већина мјешта-
на био велики навијач вели-
ке београдске Црвене звезде.

Од септембра 1970. годи-
не пише се фудбалска исто-
рија села, јер је тада одигра-
на и прва званична утакми-
ца између НК Црвене звезде 
и Пролетера из Бушетине. 
Црвена звезда је почела бр-

зо да напредује, освојили су 
Општинску лигу, прешли су 
у виши ранг тадашњу Б лигу 
регије Бјеловар у којима су 
водећи клубови били Груби-
шино поље, Пакрац, Липик...

– Као прваци ушли смо у 
Међуопштинску лигу. То је 
био тренутак када смо као 
мали клуб направили озби-
љан успјех, али тиме некима 
постали сметња – прича Трбо-
вић и набраја које је све при-
тиске клуб морао да поднесе. 

– Никад у историји клу-
ба се није десило да је не-
ки судија нападнут. Међу-
тим, моћници су одлучили да 
нам загорчају живот. Упућују 
нам арбитре из Загреба рачу-
најући да значајно веће фи-
нансијске трошкове нећемо 
издржати – прича Трбовић. 

Упркос притисцима, на 
крају сезоне Звезда постаје 
првак Међуопштинске лиге 
и стиче право да кроз ква-
лификације уђе у виши ранг 
такмичења. Са тих успјехом 
стижу и нови притисци.  

– Тражио се разлог да као 
домаћини не играмо у Новом 
Обилићеву, па је близина да-
лековода коме до тада нико-
ме није сметала наведена 
као разлог да умјесто код 
куће играмо на неутрал-
ном терену – прича Трбо-
вић и каже да је након чи-
тавог низа перипетија одлу-
чено да као домаћини игра-
ју у Вировитици. 

– Терен ни-
је био наш, 

али два аутобуса навијача 
из села су била довољна по-
дршка да Ласту из Будовца 
испратимо са четири гола у 
мрежи за миран реванш по-
слије кога смо славили ула-
зак у Регионалну лигу – каже 
Трбовић и додаје да су имали 
свијест да је то прејака лига 
за мали сеоски клуб.

НЕПРАВДЕ ВАН ТЕРЕНА
Регионалну лигу те сезоне 

1978. године  чинили су клубо-
ви попут Славен Белупа (сада-
шњи хрватски прволигаш) Че-
лик из Крижеваца, Копривни-
ца, Бјеловар, Дарувар, Чазма...

– Задњу утакмицу у тој ли-
ги смо одиграли против еки-
пе Младости из бјеловарског 
предрађа Ждралово. За тај 
клуб је тада играо Божо Ма-
мић, касније савезни судија. 
Мада смо побједили 4:1, адми-
нистративним одлукама су-
спендована су на годину дана 
тројица наших најбољих игра-
ча наводно због притиска на 
судије који није могао да им 
додијели други жути картон. 
Црвена звезда је тако испала из 

Регионалне лиге – 
прича Трбовић.

Појачани 
са Бранком 
Маревићем 

осамдесетих 
година Црвена 
звезда била је 

побједник тур-
нира који 

се 

традиционално играо пово-
дом Дана Борца у Вировити-
ци и на коме су учествовали 
сви водећи локални клубови.  

Црвена звезда имала је и 
своје добротворе, а међу њи-
ма су се истицала браћа Ро-
дољуб и Драган Вукелић, који 
су по одласку у Канаду у не-
колико наврата клубу даро-
вали спортску опрему. 

Оснивач, играч, а потом 
тренер и предсједник клуба 
Александар Трбовић је након 
несугласица 1985. године дао 
неопозиву оставку годину да-
на паузирао и потом прешао 
у Партизан из Сухопоља. 

БРДАР И ГРКАВАЦ СПАСИЛИ
КЛУБ ОД ПРОПАДАЊА

Бригу о Црвеној звезди, ко-
ја је тада била озбиљно уздр-
мана, преузели су Милан Бр-
дар и Рашо Гркавац који су 
клуб сачували до рата деве-
десетих.  

До посљедњег дана цијело 
село дисало је као један, па 
је Ново Обилићево остало за-
памћено као риједак примјер 
српске слоге и јединства. Дру-
жења су се развијала и ван те-
рена. Посљедње такво у ста-
ром крају било је 1990. годи-
не када је окупљених било то-
лико да се пекао во на ражњу. 

Према попису из 1991. го-
дине Ново Обилићево је има-
ло 172 становника, од чега 
154 Срба, 6 Хрвата, 5 Југо-
словена и  7 осталих. 

Већ наредне године до-
шла су зла времена па је Но-
во Обилићево промјенило 
име у Звонимирово, а про-
мјенили су се и становници. 

Његови дотадашњи жи-
тељи протјерани су у Срби-
ју да би већина замијенила 
своја имања са Хрватима ко-
ји су живјели у Кукујевцима, 
Сланкамену, Бездану, Бешки, 
Голубинцима. Од 1993. годи-
не традицију окупљања на-
стављају у новом завичају, а 
тај термин је резервисан сва-
ке прве суботе у јуну. 

Домаћинства се мијења-
ју сваке године, тако да су 
се ове године окупили у Бе-
шки,  а догодине скуп ће бити 
у Бездану. Црвена звезда из 
Новог Обилићева отишла је у 
легенду,  надживјевши мјесто 
из кога је потекла. Легенда 
живи и још дуго ће да траје.  

ТЕКСТ И ФОТО:  
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

НК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ИЗ НОВОГ ОБИЛИЋЕВА КОД ВИРОВИТИЦЕ БИЛА И ОСТАЛА РИЈЕДАК ПРИМЈЕР СЛОГЕ И ЗАЈЕДНИШТВА 

Симбол српства у западној Славонији 
НАЈБОЉИ ИГРАЧ У ИСТОРИЈИ КЛУБА   
ОТАЦ  КОШАРКАША ДЕЈАНА МИЛОЈЕВИЋА

Творац Црвене звезде из Обилићева каже да је најбо-
љи играч који је носио дрес екипе из Обилићева Ми-
лан Милојевић, отац познатог некадашњег кошаркаша, 
а данас тренера Дејана Милојевића. 
– Био је класична полутка (везни играч), али би на дер-
бијима против Партизана из Сухопоља знао да одигра 
и на мјесту задњег играча одбране – прича Трбовић.
Кроз клуб су прошли многе генерације играча. Највећи 
број их је био из самог села, а неизбрисив траг су оста-
вили, поред поменутих, и Миленко Деретић, Милорад 
Зец, Милан Томић, Милан Тодоровић, Бранко Радујевац...

КЛУБ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА

НК Црвена звезда био је познат и по великом броју сту-
дената који нису пропуштали мечеве. Међу њима су се 
истицали Жељко Трбовић (данашњи начелник општин-
ске управе Пећинци), брат  Илија (данас директор Спорт-
ског центра Инђија), као и Митар Трбовић, Радован Је-
лић, браћа Милан и Рајко Томић, Жарко Леро, Мило-
рад Зец, Драган Милошевић, Предраг Гојковић и други. 

КАРТОНИ ИСПИСАНИ ЋИРИЛИЦОМ

Пред почетак сваке такмичарске сезоне обављали су 
се редовни медицински прегледи. Њих је бесплатно 
за клуб радио вировитички љекар др Драгољуб Вукми-
ровић а картоне исписивао на ћирилици. То је упадало 
у очи и делегатима који су коментарисали састав тима. 
Наиме, Црвена звезда била је упадљива и по томе што 
су сви играчи у тиму били српске нацоналности.

ЗА ЈОВА БАБИЋА НЕПРИСТОЈНЕ ПОНУДЕ  

Клуб је добијао понуду за чувеног центарфора Јова Ба-
бића и опрему за клуб и локал, али једноставно није 
постојала понуда због које би Бабић напустио Црвену 
звезду.   Фудбалски сладокусци из Обилићева препри-
чавају велику побједу над Челиком из Крижеваца. Ба-
бић је намјестио лопту и његов гол из слободњака са 
25 метара који је дао Челику из Крижеваца, а на чијем 
голу је стајао Грујић, некадашњи голман ОФК Београда. 

ПРОТЈЕРАНО 86 ПОРОДИЦА ИЗ ОБИЛИЋЕВА

У Црвеној звезди нису играли само момци из Новог Оби-
лићева. Њен дрес носили су мјештани многих вирови-
тичких села: Габиште, Клиса, Нова Градина, Зриња, Те-
резино Поље, Катинка, Дијелка, Ада, Рита, Брезово По-
ље, Митровица, Миљановићево, Подравски Соколац, 
Подравски Мајковац, Карађорђева, Борова, Пчелића, 
Пепелана, Цабуна, Жирославље, Овчара, Нови Буда-
кловац, Нова Брезовица, Округљача (ту је рођена Бо-
сиљка Младић, супруга генерала Ратка Младића), Пив-
нице, Богдановца, Нетача. Током 1941. године из виро-
витичкога среза истјерани су сви добровољци и колони-
сти са породицама. Њих око 4.000 душа протјерани су у 
Србију, а међу њима 86 породица из Новог Обилићева.

БРАТСКИ КЛУБОВИ

Клуб се братимио са клубом Црвена звезда Личани из На-
шица. Имали смо контакте и са Обилићем из Будимаца код 
Нашица и Партизаном из Вучковца код Осијека.Занимљив 
је  податак да је 1990. године баш  у Обилићеву формиран 
и први одбор СДС-а Вировитици.

У КАФАНИ БЕЗ КОНОБАРА ВИШАК ОД БАКШИША
Трбовић каже да му дјелује невјероватно како данас 
локалне заједнице финансирају клубове, док се у оно 
вријеме НК Црвена Звезда сналазио како је умио. 
 – Село је куповало опрему за играче, плаћало путовања, 
трошкове суђења, котизације и то смо успјевали тако што 
смо отворили гостиону у Гаћишту. Ријеч је о највећем селу у 
округу у коме се налазила и православна црква посвећена 
Малој Госпојини. Буквално је од тог новца клуб финансиран. 
Имали смо сениорски и јуниорски тим. Милан Тодоровић, који 
је радио као конобар у тој гостиони, отворио је послије неког 
времена свој локал, па је клуб одлучио да своју малу кафану 
пресели у Обилићево. Мање село значило је мање муштерија, 
па смо на предлог књиговође Радована Шакотића одлучили да 
локал ради без конобара – прича Трбовић. 
Кључ гостионе стајао је код Божа Томића, који је живио близу 
локала и ко год је хтио пиће, сам би узео кључ, послужио се 
и платио. Занимљиво је да у каси никад није било мањка, а 
вишкови су настајали тако што би гости остављали бакшиш 
кафани без конобара. Распоред сезонских утакмица висио је 
на зиду локала и сваки гост га је знао напамет. 

 » ТВОРАЦ НК ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ: 
 Александар Трбовић

 » БЕШКА, 3. ЈУН 2017. ГОДИНЕ: На овогодишњем скупу бивших играча НК Црвена Звезда из Обилићева присуствовао је и народни посланик Миодраг Линта



СРПСКО КОЛО август 2017. 30  ЗАВИЧАЈ

У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА ЗБИРКE ПЈЕСАМА ДА САМ ПТИЦА 

ПРАЖИЋ: Права Лика се налази у 
завичајним пјесмама Милке Шолаје
Промоција збирке пјеса-

ма Да сам птица личке 
пјесникиње Милке Ј. Шолаја 
одржана је у Дому РВИ у Бео-
граду, 10. aвгуста 2017. годи-
не, у оквиру програма Удру-
жења избјеглица из Хрватске 
Да се зна ко смо и одакле смо, 
под покровитељством Коме-
саријата за избјеглице и ми-
грације Републике Србије.

– Птица је симбол слобо-
де, елеганције, брзине и ви-
сине. Међутим, птице имају 
још једну карактеристику ко-
ју је човјек искористио… Оне 
памте изглед терена који су 
прелетјеле и туда се увијек 
враћају, без могућности да 
залутају. Тако наша Милка у 
тренуцима пјесничког надах-
нућа жели да буде као птица, 
како би брзо и непогрјешиво 
стигла до свих оних предјела 
који су је инспирисали да на-
пише ову збирку, а то је наш 
завичај, Лика – рекао је  Ђор-
ђе Пражић. 

ЛИКА ЈЕ ТАМО ГДЈЕ САМ ЈА
Милка је почела да пише 

пјесме завичајног карактера 
2014. године, али с обзиром 
да су финансије увијек пре-
прека за издаваштво, захва-
љујући разумијевању и подр-
шци Комесаријата за избјегли-
це, дошло је до реализације.

Низали су се стихови пје-
сама: Избјегличка колона, Ка-
мен мог дјетињства, Сјећање, 
Можеш ли заборавити, Ву-
кови у мом крају, Можда су-
тра… које је ауторка реци-
товала, а неке су рецитова-
ле њене колеге и пријатељи. 
Публика је сваку рецитацију 
наградила бурним аплаузом, 
а било је и суза на лицима 
оних који су се пронашли у 
стиховима и подсјетили срет-
них али и тужних тренутака 
из завичаја.

Милкин пријатељ Ђор-
ђе Пражић истакао је да је 
она „са својим пјесничким 
изразом и тематском разно-
врсношћу захватила много 

тога из њеног живота, али и 
својих сународника, Краји-
шника. Лика је описана го-
тово из свих углова. Ту су 
планине, зиме, вуци, тре-
шње, ораси, шљиве, брезе, 
орање, коњи, пси итд. Ипак 
најдубља пјесничка осјећа-
ња уочавају се у опису мај-
ке, оца, баке”. 

– Много нашег народа па-
ти за својим изгубљеним за-
вичајем, имањем и некада-
шњим животом. Наша дру-
жења се своде на разговоре 
о оним временима „тамо”. 
Патњу изазива бол, а бол ако 
се не лијечи доводи до фа-
талног исхода. Пјесници су 
доктори за људске душе – ре-
као је Пражић и додао да је 
за њега географски простор 
између Велебита, Мале и Ве-
лике Капеле, Пљешевице и 
Зрмање само катастарска ка-
тегорија. 

– Моја Лика се налази та-
мо гдје сам ја и моји пријате-
љи, било гдје на свијету. Пра-
ва Лика се налази у Милки-
ним пјесмама и у нашим 
сјећањима. Та Лика је већа, 
љепша и слободнија од ове 
коју сматрам катастарском 

категоријом – закључио је 
Пражић.

Дјевојка с камена, како је 
за себе рекла ова пјесники-
ња, поријеклом из Лике, ни-
је крила одушевљење вели-
ком посјетом и са задовољ-
ством је потписивала књиге 
публици.

– Мало сам узбуђена кад 
вас видим у толиком броју, 
али немам трему вечерас – 
рекла  је Милка  за Српско 
коло. 

УСКОРО ЗБИРКА 
ЉУБАВНИХ ПЈЕСАМА

Она је рекла да збирка са-
држи сто једну пјесму, а да 
ће ускоро изаћи нова, у којој 
ће се наћи око 130 љубавних 
пјесама, у оквиру пројекта 
Књига пјесама Снови у огледа-
лу, издавач Удружење избје-
глица из Р. Хрватске уз  по-
дршку Секретаријатa за кул-
туру Града Београда. 

– Почела сам да пишем 
дјечију поезију, а онда ме је 
љубав према завичају одвела 
на сасвим другу страну. Ни-
зале су се пјесме једна за дру-
гом, свака окупана мојим су-
зама. Сјећања су ме враћала 
у родни крај, у моје дјетињ-
ство, у родну кућу која више 
не постоји. Схвативши да око 
мене има много људи који су 
изгубили завичај и да воле та-
кве пјесме, почела сам да об-
јављујем пјесме на Фејсбуку 
- рекла је Милка и објасни-
ла да су је пријатељице дуго 
наговарале да објави пјесме 
на начин да буду доступне 
читаоцима.  

Дружење је послије про-
моције настављено евоци-
рањем успомена уз пјевач-
ку групу Ћиро Личка калдр-
ма – Дрвар.  ВЕСНА ВУКОВИЋ

БИЉЕШКА О ПИСЦУ
Милка Ј. Шолаја рођена je 8. 8.1951. године у личком 
градићу Кореница, гдје је живјела до завршетка гимназије. 
Након тога одлази на студије у Загреб, гдје остаје да живи 
и ради. Ратни вихор вратио је у родну Кореницу, гдје 
остаје до августа 1995. Због познатих дешавања одлази у 
Београд гдје и данас живи. Освојене награде: 2015. године 
на конкурсу у Смедереву Мајко, ја ти песмом вечни спомен 
дижем. Њена пјесма о мајци уврштена је у 10 најљепших 
пјесама, а зa њу је добила признање – Повељу. Исте године 
на конкурсу Карловачког листа са пјесмом о Сремским 
Карловцима освојила је треће мјесто и награђена Плакетом. 
Диплому Поетске искре добила је на конкурсу у Гостивару 
са пјесмом Мајчине речи. На Фејсбук фестивалу у Хрватској 
освојила је девето мјесто са пјесмом Нема ме више. Њене 
пјесме објављиване су у бројним међународним и домаћим 
зборницима поезије, а поема Избјегличка колона објављена 
је у великом броју часописа, информатора и брошура. Члан 
је Културне књижевне заједнице Крајине, Књижевног 
клуба Раковица, Креативне радионице Балкан и Савеза 
књижевника у отаџбини и расијању.

У ГЛИНИ ПРОМОВИСАНА ШЕСТА КЊИГА КЊИЖЕВНИЦЕ МИЛКЕ КАЈГАНИЋ

КАД СУЗА КАНЕ – БЕЗГЛАСНИ 
ГОВОР И НЕСРЕЋЕ И СРЕЋЕ 
Дана 30. августа 2017. го-

дине у Глини је у органи-
зацији Градског вијећа срп-
ске националне мањине про-
мовисана нова књига позна-
те и признате књижевнице 
Милке Кајганић. Публици је 
представљена збирка новелa 
Кад суза кане у којој је садр-
жано 25 кратких прича бази-
раних на истинитим догађа-
јима, мотивисаних народном 
традицијом као и ововреме-
ним догађајима. Како и сам 
наслов сугерише, темељна 
импресија најновије, шесте 
по реду књиге је суза! 

– Сузе су безгласни говор 
и несреће и среће јер живот 
је и једно и друго – написа-
ла је у рецензији Сава Га-
јић Ивић. У веома угодној 
атмосфери новеле су наи-
змјенично читале ауторка 
Милка Кајганић и банијска 
пјесникиња и новинарка Ја-
года Кљајић, чија је збирка 
пјесама писаних искључиво 
старим банијским дијалек-
том управо у завршној фази 
припреме за штампу.

Осим синоћ представљене 
најновије књиге, Милка Кај-
ганић иза себе има више него 
успјешна књижевна остваре-
ња: Читанка Кордуна, Храбра 
санитарка, Трагови дјетињ-
ства, Отмица дјетета и За-
повјед срца. Отмица дјетета 
доноси потресне приче о жи-
воту овдашњих људи у туђи-
ни, Заповјед срца приповије-
да о љубави у мјештовитим 
браковима, док су све остале 
везане уз Кордун – непресу-
шну ауторкину иснпирацију. 
Посебно успјешно остваре-
ње је Читанка Кордуна, књи-
га која је недавно доживјела 
треће издање и коју је Хр-
ватска академија знаности и 
умјетности оцјенила изузет-
ним доприносом у изучава-
њу културе Срба у Хрватској, 
посебно у очувању изводног 
говора и ријечи!

– Милка је већ трећи пут 
у Глини, а надамо се да ће 
се идуће године представи-
ти новом књигом“, рекао је 
у име организатора пред-
сједник глинског мањинског 

вијећа и Градске организа-
ције СДСС-а Глина Жељко 
Гавриловић.

Милка Кајганић Мрао-
вић рођена је у селу Коза-
рац на Кордуну. Виша меди-
цинска сестра и дипломира-
на правница писањем се ба-
ви од 1989. године, што као 
књижевница, што као сло-
бодна новинарка. Уз остале 
медије била је дописница 
београдских Вечерњих ново-
сти, те једна од првих допи-
сница загребачких Новости 
са Кордуна и Баније. Живи у 
Швајцарској, гдје је чланица 
и секретар Друштва српских 
писаца.

Осим Глине у овом „тур-
нусу” имала је промоцију у 
Вргинмосту, већ средином 
октобра заказана је промоци-
ја и књижевно вече у Загре-
бу, а до краја октобра Милка 
Кајганић ће се у организаци-
ји Завичајног удружења Кор-
дунаша и Банијаца Милош 
Војновић представити у Ву-
ковару и околним мјестима.
 БОРО РКМАН

НОВА КЊИГА ЧЕДОМИРА ВИШЊИЋА У ИЗДАЊУ СКД ПРОСВЈЕТА ИЗ ЗАГРЕБА 

ВРЕМЕ СПОРТА И РАЗОНОДЕ 
Титина Хрватска и њени Срби 1951-1971.
Из штампе је изашла нај-

новија књига Чедомира 
Вишњића Време спорта и 
разоноде – Титина Хрват-
ска и њени Срби 1951–1971. 
Ријеч је о хронолошком на-
ставку Партизанског љето-
вања и завршном дијелу не-
планиране трилогије о од-
носу Срба из Хрватске и ко-
мунистичког покрета. Књи-
га која никога неће оставити 
равнодушним доноси зани-
мљива поглавља: 

• Прича о судбини Државе 
и Партије развоју хрватско-
-српских односа у хрватској 
и Југославији

• Хроника преживљавања 
Српске православне цркве и 
Српског културног друштва 
Просвјета у СР Хрватској 50-
их и 60-их година XX вијека

• Срби у Хрватској и њи-
хов однос према заједништву, 
федерацији и републици; њи-
хов однос према својој цркви 
и националној култури

• Јунаци једног времена: 
Владимир Бакарић, Симеон 

Злоковић, Руди Супек, Ни-
кица Рапајић, Бранко Ћо-
пић, Станко Пармаћ, Стан-
ко Кораћ…

• Бакарићев однос према 
Србима у Хрватској и према 
Београду

• Прича о актерима Хр-
ватске 1971. са друге стра-
не; прича о привременим 

побједницима и коначним 
губитницима, комунистима 
Хрватима и Србима, који су 
створили све, па и оне који 
су их уништили

Ова књига ће се моћи на-
бавити на 62. Међународном 
београдском сајму на штанду 
СКД Просвјета Загреб у пр-
вом „прстену” хале 1.

 » Ђорђе Пражић, Милка Ј. Шолаја и Вељко Жигић
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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.

СРПСКО КОЛО
БЕСПЛАТНО РЕЗЕРВИШИТЕ

Концерт Дејана Матића 
одушевио Дрварчане 
У Дрвару је 4. августа 

2017. године одржан 
Фудбалски турнир Др-

во бест куп Дрвар 2017, који 
је поред спортског имао и ху-
манитарни карактер.  

Дрварчани су показали 
велико срце и одазвали се по-
зиву да помогну суграђанки 
Весни Миљевић, која трпи 
тешке болове у кичми, који 
су у медицинској науци опи-
сани као једни од најтежих. 
За оперативни захват неоп-
ходно је да се скупи 40.000 
КМ, а током поменуте вече-
ри сакупљено је 3.000 КМ. 

У спортском дијелу про-
грама виђени су врло неи-
звјесни фудбалски мечеви. 
У узбудљивој финалној утак-
мици турнир је освојила еки-
па Мис бест, која је у фина-
лу савладала Спортско удру-
жење Дринић резултатом 6:4. 
Треће мјесто припало је еки-
пи Пицерија – Грахово.

Пред препуним трибина-
ма у име спонзора турнира 
награде су уручили Дарко 
Кајтез, власник фирме Др-
во-бест, и познати естрадни 
умјетник Дејан Матић. По за-
вршетку турнира на радост 

домаће публике Дејан Ма-
тић одржао је концерт.

Турнир је одржан на тере-
нима за мали фудбал Спорт-
ског центра Радомир Кова-
чевић у Дрвару. Овај турнир 
организовао је начелник оп-
штине Босанско Грахово Ду-
шко Радун, који је био и ду-
гогодишњи голман ФК Бо-
рац Дрвар. Он је рекао да је 
тежња да и овај турнир пре-
расте у традицију и подсјети 
на срећнија времена када су 
се у дане око Илиндана одр-
жавали фудбалски турнири. 

СТЕВАН БАЊАЦ

ЗЕМЉАЦИ СЕ НА ПРЕОБРАЖЕЊЕ ОКУПИЛИ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

Крајишници из Инђије побједници 
традиционалног Турнира у боћању
Клуб досељених и прогна-

них лица општине Бач-
ка Топола организовао је 19. 
августа 2017. године 11. Тур-
нир у боћању у Бачкој Толо-
ли. На турниру је учествова-
ло 16 екипа из Болеча (Бео-

града), насеља Алтина (Бео-
град), Инђије, Новог Сада, 
Сивца (Кула), Палића (Субо-
тица), Бачког Душанова (Су-
ботица), Бачке Тополе и др.

Прво мјесто освојила је 
екипа Инђије (Слободан Гр-

кинић, Љубомир Гркинић, Гој-
ко Давидовић и Милан Ћуба), 
друго мјесто  су заузели члано-
ви екипе из Бачког Душанова 
(Ненад Шарић, Павле Миља-
новић и Саша Ераковић), док 
се трећег мјеста домогла еки-
па из Сивца (Мирко Комазец, 
Чедомир Вранић, Игор Опа-
чић и Миодраг Перић). 

Послије турнира за добро 
расположење и атмосферу 
побринуо се Јокс бенд из Су-
ботице.  Б. АЦАН

КЛУБ ПОСТАО ПУНОЉЕТАН
Клуб досељених и прогнаних лица општине Бачка Топола 
основан је 18. 3. 1999. године. Оснивачи су прогнани Срби 
који су из разних крајева бише Југославије стигли на ове 
просторе у периоду од  од 1991. године  до 1998. године.

OДРЖАН ФУДБАЛСКИ ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У ДРВАРУ

 » Начелник општине Босанско Грахово Душко Радун са  Ненадом Марковићем 
 » Дејан Матић и Дарко Кајтез са побједницима турнира екипом Мис Бест

 » Спортско удружење Дринић је пружило жесток отпор у финалу
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Више стотина гледала-
ца окупљених на овом 
скупу, упркос кишном 

времену, имало је прилику 
да ужива у древним спорт-
ским дисциплинама, а преко 
стотину такмичара, углав-
ном млађих, пружило им је 
то задовољство. Својим при-
суством скуп су увеличали 
Предраг Белић, предсједник 
општине Алибунар, Дани-
јела Лончар, начелница Ју-
жнобантског округа и Мио-
драг Линта, замјеник пред-
сједника Одбора за дијаспо-
ру и Србе у региону Скуп-
штине Србије, који је више-
бој прогласио отвореним. 

Meђу гостима били су још 
присутни, између осталих, Бо-
шко Тијанић, замјеник пред-
сједника општине Алибунар, 
Власто Марић, директор 
Јавно-комуналног предузе-
ћа Универзал и Зоран Срдић, 
предсједник Удружења избје-
глица и колониста општине 
Алибунар. Такмичење се од-
вијало у осам појединачних 
дисциплина и једној екипној. 
Надвлачење конопца, у жен-
ској и мушкој конкуренцији, 
изазвало је највећу пажњу, а 
прво мјесто у мушкој конку-
ренцији освојили је екипа Гр-
меч у срцу. Наjбољи појединци 
били су Радован Видачић и Јо-
ван Ступар са по двије побје-
де, с тим да је Видачић освојио 
и два друга мјеста и тиме за-
сјенио све остале такмичаре.

КОЛОНИСТИ
Селеуш, тачније насеље 

Колонија, било је домаћин 
другом по реду вишебоју, ко-
јим су, како нам рекоше до-
маћини, жељели да подсјете 
старе а науче младе како су се 
некада њихови преци надме-
тали и „мјерили” своју снагу.

Колонија, као дио банат-
ског села Селуш, настала је у 
прољеће 1920. године када је 
шездесетак добровољаца тј. 
учесника Великог рата, махом 
из Херцеговине и Лике, доби-
лo у Селеушком атару по пет 
хектара земље, на којима су 
изградили своје домове и по-
чели да обрађују плодну рав-
ничарску земљу. Други талас 
колонизације десио се након 
Другог свјетског рата. За ра-
лику од њиховог мирног до-
ласка у ове крајеве, деведе-

сетих година, умјесто коло-
ниста, стигле су колоне про-
гнаника из Хрватске, који су 
својим радом и марљивошћу, 
уз несебичну помоћ домицил-
ног становништва, опет кре-
нули од почетка и изградили 
на овом простору своје куће 
и започели нови живот.

Цијело такмичење одржа-
но је у порти сеоске цркве по-
свећене српским светитељи-
ма а освештане 10. септем-
бра 1989. године, истовреме-
но кад је откривен и споменик 
у част палих бораца у Балкан-
ским ратовима, на Солунском 
фронту и НОР-у.

Домаћине из Селуша, чла-
нове организационог одбора, 
учеснике вишебоја, госте и 
бројне гледаоце поздравио је 
Предраг Белић, предсједник 
општине Алибунар наглаша-
вајући да локална самоуправа 
подржава овакав вид манифе-
стација и то ће чинити и даље.

– Ово није скуп који има 
само спортски карактер, већ 
један саборни карактер, да се 
окупимо, да се зближимо, да 
се дружимо и што је најва-
жније да одржимо нашу тра-

дицију. Жеља нам је да, као 
што су то чинили наши пре-
ци, витештво, част и поште-
ње буду на првом мјесту, да 
побиједе најбољи, а да сви за-
једно уживамо у овом такми-
чењу – нагласио је Белић, до-
дајући да овај вишебој постаје 
традиција коју треба чувати и 
развијати убудуће.

Миодраг Линта је похва-
лио руководство oпштине 
Алибунар на челу са пред-
сједником Предрагом Бели-
ћем, које је активно радило на 
рjешавању стамбених и дру-
гих проблема са којима се су-
срећу прогнана лица. Општи-
на Алибунар је међу првима 
у Србији кренула у рјешава-
ње питања откупа стамбених 
јединица. Остало је још да се 
ријеши питање откупа стам-
бених јединица које су изгра-
ђене по принципу „кључ у ру-
ке” на чему се активно ради у 
сарадњи са Комесаријатом за 
избјеглице и миграције.

МЛАДОСТ И ИСКУСТВО
Кренула су и такмичења. 

Добро организован тим суди-
ја најприје је на терен извео, 

како и доликује, оне најмла-
ђе. Трчање у врећама била је 
дисциплина гдје се, због вели-
ког броја учесника, чак у три 
групе морало кретати са циља. 
На крају је побиједила дјевој-
чица Анастасија Берат, једина 
припадница „слабијег пола” у 
свим дисциплина.

Ређале су се једна за дру-
гом дисциплине трчање по 
брвну, гдје је друго мјесто 
освојио најмлађи такмичар 
Јован Ћурувија, држање на 
вратилу, скок у вис, скок у даљ, 
бацање камена са рамена, на-
двлачење клипа и пењање уз 
стожину. Поједине изједначе-
не, а код неких су се, што тре-
ба напоменути, својим резул-
татима истакли појединци. То 
се прије свега односи на Ра-
дована Видачића, најбољег у 
скоку у вис и даљ, као и Јована 
Ступара, који је био најбољи у 
држању на вратилу и пењању 
уз стожину. У овој другој ди-
сциплини Ступар, чији преци 
вуку поријекло из Босанског 
Петровца, био је ненадмашан, 
не случајно, јер је троструки 
првак вишебоја у Невесињу, 
а ове године стожину високу 
десет метара „савладао” је за 
мање од девет секунди, по-
стигавши рекордно вријеме.

Екипа Банатског Великог 
Села поред Кикинде, ове је 
године имало у свакој дисци-
плини свог представника.То 
нам је потврдио и Јован Сту-
пар, предсједник Удружења 
вишебојаца у овом мјесту.

КОН(ОП)АЦ ДЈЕЛО КРАСИ
У ревијалном дијелу на-

двлачења конопца такмичи-
ле су се двије женске екипе, 
а непосредно након тога већ 
у првом мушком надвлачењу 
састали су се највећи конку-

ренти за најсјајније одличје – 
домаћи Грмеч у срцу и гости 
из Банатског Великог Села. 
Тек након трећег надвлачења 
домаћини су били бољи и за-
служено, у каснијим борбама 
гдје нису имали правог такма-
ца, освојили прво мјесто у нај-
цјењенијој дисциплини више-
боја, ма гдје он да се одржава. 
Друго мјесто припало је екипи 
Селеушки вишебој, док је трећу 
степеницу побједничког по-
стоља заузео Владимировац.

Истовремено док се одр-
жавао вишебој, десет екипа 
на два терена такмичило се у 
још једној игри коју су у овај 
крај донијели колонисти, ба-
лотама. Послије скоро цјелод-
невног надјачавања прво мје-
сто освојио је Владимировац.

Мјесна заједница Селеуш, 
Општина Алибунар и Oрга-
низациони одбор наградили 
су најбоље пехарима и меда-
љама. Домаћини су се захва-
лили пригодним поклонима 
свима онима који су на разне 
начине допринијели органи-
зацији и све учеснике и го-
сте позвали да дођу сљедеће 
године на наредни, сада већ 
традиционални, 3. Селеушки 
вишебој.

Под покровитељством и 
уз финансијску подршку Оп-
штине Алибунар на челу са 
предсједником Предрагом Бе-
лићем одржан је 2. Селеушки 
вишебој. 

Посебне заслуге за одлич-
ну организацију и за веома 
позитиван утисак са овогоди-
шњег вишебоја припадају Ор-
ганизационом одбору на че-
лу са Зораном Братић. Оста-
ли чланови Организационог 
одбора били су Милош Пот-
коњак, Славен Лака, Милош 
Косовац, Марко Косовац, Не-

бојша Братић, Милан Орлић 
и Борислав Ђукић.

Касније, дубоко у ноћ, на-
стављено је народно весеље 
уз крајишке пјесме групе Са-
во и Љубиша, али и пјесме из 
репеортоара познате умјет-
нице Вере Матовић, која је 
такође била гост овог села у 
јужном Банату.

ТЕКСТ И ФОТОГРАФИЈЕ:  
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У НАСЕЉУ КОЛОНИЈА ОРГАНИЗОВАНА ТРАДИЦИОНАЛНА  СПОРТСКА МАНИФЕСТАЦИЈА 

OДРЖАН  ДРУГИ СЕЛЕУШКИ ВИШЕБОЈ
ТРКА У ВРЕЋАМА

1. Берат Анастазија
2. Вујовић Драган
3. Самолов Драган

ТРЧАЊЕ ПО БРВНУ

1. Лака Дејан
2. Ћурувија Јован
3. Лисица Јован
 
СКОК У ДАЉ

1. Видачић Радован
2. Лисица Јован
3. Ђукић Борислав
 
ДРЖАЊЕ НА ВРАТИЛУ

1. Ступар Јован
2. Лисица Јован
3. Лака Далибор
 
СКОК У ВИС

1. Видачић Радован
2. Бајрић Нусрет
3. Врањеш Борислав

НАДВЛАЧЕЊЕ КЛИПА

1. Почуча Драго
2. Видачић Радован
3. Мијатовић Драгош
 
ПЕЊАЊЕ УЗ СТОЖИНУ

1. Ступар Јован
2. Трамошљанин Илија
3. Бајрић Нусрет

КАМЕНА С РАМЕНА

1. Шкондра Светко
2. Видачић Радован
3. Хинић Александар

НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА

1. Грмеч у срцу
2. Селеушки вишебој
3. Владимировац

 » Милан Гомирац, Бошко Тијанић, Зоран Срдић, Миодраг Линта, Предраг Белић са супругом Виолетом

 » Екипа Грмеч у срцу најбоља у надвлачењу конопца


