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СРПСКО КОЛО
ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ РАКОВИЦА
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О
ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

ЖЕЉКО ТРБОВИЋ ВЛАДАН КОЦИЋ
ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

ПРЕДСЈЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ БОРАВИО У ЈУЖНОЈ ПОКРАЈИНИ

Срби морају да опстану 
на својим огњиштима!

ПРОГРАМ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА

Српски народ  има двије државе

СВЕ ВИШЕ ИЗБЈЕГЛИЧКИХ 
ПОРОДИЦА СТИЖЕ ДО 
СВОГ КРОВА НА ГЛАВОМ

О путевима борбе једне 
младости, од Класнића 
до Илирске Бистрице

Уколико се угаси дрвна 
индустрија, неминовно 
је тихо умирање Дрвара

МР СЛОБОДАН БАЈИЋ

ПИСАЦ МИЛОШ КОРДИЋ

Није случајност што 
Пећинци имају најнижу     
стопу незапослености

Уз подршку Града
Београда жеље грађана 
претварамо у стварност

ЖЕЉКО ТРБОВИЋ
ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Није случајност што 
Пећинци имају најнижу     

ЖЕЉКО ТРБОВИЋ
ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Није случајност што 

БАЊАЛУКА НА ДОСТОЈАНСТВЕН НАЧИН РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРОСЛАВИЛА 26. РОЂЕНДАН

УВИЈЕК УЗ СВОЈ НАРОД  Након мучког убиства Оливера Ивановића у Косовској Митровици , 
предсједник Србије Александар Вучић и директор Канеларије за КиМ МаркоЂурић  сатима
су разговарали са грађанима у Лапљем селу у жељи да их охрабре и нађу најбоља рјешења  

ПРИЈЕДЛОГ МИОДРАГА ЛИНТЕ: СВАКИ ГРАД И ОПШТИНА 
У СРБИЈИ ДА ЈЕДНУ УЛИЦУ НАЗОВУ - ДЕВЕТИ ЈАНУАР
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УВОДНИК
 » Пише: Трифко Ћоровић

Политичка економија
Сваки Србин, без обзира гдје живи, због Републике 
Српске са посебним осјећајем доживљава 9. јануар. Није 
то само показао референдум чији се резултат унапријед 
могао наслутити и који би сваки пут био исти (99,8%). 
Све је дубља свијест, посебно оних Срба који живе далеко 
од ових балканских простора, да је Република Српска 
заправо наша друга матица. 
Ми, обични смртници, не можемо много да утичемо на 
глобална кретања и рјешавања високе међународне 
политике, али можемо бар да покушамо утицати на неке 
наизглед мале ствари. 
Недавно ми је пријатељ из Херцеговине са великом 
горчином испричао како је био у потпуном чуду кад је 
аутобусом из Херцеговине путовао за Нови Сад. Наиме, 
превозник је регистрован у Федерацији БиХ, а пружа 
услуге превоза на релацији између српске Херцеговине 
и матице Србије. 
Оно што је мог пријатеља ражестило је што је за ту 
релацију возећи се истим аутобусом добио двије карте. 
На први поглед рекло би се да је пресједао на некој 
станици, али овдје је заправо ријеч о нечему другом. 

Наиме, превозник је једну карту издао до Горажда, а 
то је једина општина која се налази на тој релацији и 
припада Федерацији БиХ. Мада је исти аутобус наставио 
пут, издата је друга карта за значајно дужу релацију 
Горажде–Нови Сад. На тај начин се од путника из 
српске Херцеговине који путују у матицу Србију потпуно 
легитимно наплаћује ПДВ који већим дијелом остаје у 
Федерацији БиХ . Шта год мислили о оваквом потезу 
превозника, он послује потпуно легитимно, и те како 
водећи рачуна о националним интересима. Добар 
примјер из политичке економије. 
Каква је ситуација код Срба?
Годинама уназад апелује се на велике фирме из Србије 
да приликом отварања својих представништва у БиХ 
то ураде на територији Републике Српске. Нажалост, 
велики је број оних који не хају много за те молбе, већ 
руководећи се пословним интересима траже партнере 
у другом ентитету. Оправдања је некада непријатно 
слушати. Као разлог обично се наводи да је неки бренд 
из Србије довољно познат становницима у Републици 
Српској, па због већег освајања тржишта развијају се 
односи са партнерима из Федерације БиХ. Као да нас 
живот није научио да ће добар производ са конкурентном 
цијеном увијек пронаћи купца. 
Ако већ заиста постоји оправдање да се представништва 
отварају у Федерацији БиХ, ваљало би да се то усмјери 
на она подручја у којима живе Срби, а то су повратничке 
општине Дрвар, Гламоч, Босански Петровац и Босанско 
Грахово. Многи ће рећи да се од патриотизма не живи, 
али ми, обични људи, могли би бар, када путујемо кроз 
БиХ да купујемо гориво или било шта друго, на територији 
Републике Српске. Није то ништа много, али је и то добар 
примјер практично примијењене политичке економије 
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Републике Србије, Општина Опово и Општина Темерин 

У НОВОМ САДУ СЕ НАСТАВЉА ПРОЦЕС РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА

ФУТОГ: КРОВ ЗА ЈОШ 152 
ИЗБЈЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ
У склопу Регионалног 

програма стамбеног 
збрињавања избје-

глица, Град Нови Сад обја-
вио је јавни позив на основу 
кога ће још 152 нова стана 
бити дата у закуп на одре-
ђено вријеме, уз могућност 
куповине под одређеним 
условима. 

Надлежна градска коми-
сија је крајем 2017. године 
утврдила ранг листу канди-
дата за 276 станова, чија би 
градња требало да почне у 
Ветернику, а ко ће остварити 
право на додатне 152 стамбе-
не јединице које ће бити из-
грађене у Футогу, утврдиће се 
након спроведеног конкурса.

Помоћ може бити додије-
љена избјеглицама у колек-
тивним центрима или неком 
другом смјештају и бившим 
носиоцима станарског пра-
ва. Корисници могу да бу-
ду и они који су без трајног 
рјешења стамбеног питања у 
земљи поријекла или Србији, 
према критеријумима Реги-
оналног програма, а имајући 
у виду критеријуме угроже-
ности, пише у јавном позиву.

Они који намјеравају да 
поднесу пријаву требало би 
да имају пријављено преби-
валиште, односно боравиште 

у посљедње двије године на 
територији Новог Сада, да 
немају у својини непокрет-
ност и да немају приходе ко-
јима би могли да ријеше сво-
је стамбене проблеме.

Првенство на листи за до-
дјелу утврђује се на основу 
броја бодова. Тако се 10 бодо-
ва додјељује по члану поро-
дичног домаћинства, а 20 по 
настрадалом или несталом 

члану у сукобима на про-
сторима бивше Југославије. 
Бољу позицију у рангирању 
имаће и породице са више 
малољетне дјеце, а међу мје-
рилима је и материјални по-
ложај домаћинства.

На претходном позиву за 
конкурисање за 276 станова 
који ће се градити у Ветер-
нику, биле су пристигле 693 
пријаве, од којих је 562 кан-

дидата уврштено на рангли-
сту. Станови се граде сред-
ствима Банке за развој при 
Савету Европе, посредством 
Републичког комесаријата и 
Јединице за управљање про-
јектима.

Регионални програм 
стамбеног збрињавања је за-
једнички вишегодишњи про-
грам Србије, БиХ, Црне Го-
ре и Хрватске. Циљ му је да 
обезбиједи трајна стамбена 
рјешења за око 27.000 нај-
угроженијих избјегличких 
породица, односно за око 
74.000 људи у региону, а од 
тога је 16.780 породица, или 
око 45.000 људи у Србији.

ПРИЈАВЕ ДОСТАВИТИ ДО 14. ФЕБРУАРА

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси граду до 14. 
фебруара, потребно је доставити низ докумената, а све 
потребне информације могу да се добију код повјереника за 
избјеглице и на интернет страни: www.novisad.rs

 » Жарко Мићин, Милош Вучевић и Владимир Цуцић

ПРЕКИНУТА 19. СЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗБОГ НЕУСАГЛАШЕНИХ СТАВОВА И СПОРНИХ СТАТУСА ПОЈЕДИНИХ ОБЈЕКАТА

Мјешовита комисија о сукцесији наставља рад у марту
Мјешовита комисија за 

сукцесију одлучила је 
да рад настави у марту, до 
када би представници држава 
сукцесора требало да са сво-
јим владама усагласе ставове 
о одређеним питањима и ка-
ко би се прикупиле неопход-
не информације о објектима 
који су предмет сукцесије.

Државни секретар Ми-
нистарства спољних посло-
ва Србије Вељко Одаловић 
рекао је да је 19. сједница 
Комисије договором држа-
ва сукцесора прекинута, по-
што сви нису имали усагла-

шене ставове о неким пита-
њима, као ни ставове својих 
влада.

– У времену које је пред 
нама треба да затраже тај 

мандат од својих држава, јер 
има неких питања о којима 
је извесно да ће морати да се 
изјасне и њихове владе. То је 
брисање једног броја објеката 
који евидентно не могу бити 
више у споразуму о сукцеси-
ји – прецизирао је Одаловић.

– То вријеме ће такође би-
ти искоришћено и за приба-
вљање нових информација 
од држава у којима се објек-
ти налазе, јер се испостави-
ло да је имовинско правни 
статус неких објеката веома 
споран – додао је Одаловић.

Он је напоменуо да се у 

радној атмосфери током два 
дана расправљало о свим по-
менутим питањима, те да оче-
кује да ће састанак бити наста-
вљен у Београду крајем марта. 

Одаловић је рекао да је 
једна од тачака заједничка 
продаја пет објеката: два у 
Њујорку – зграда Мисије и 
резиденција, као и објеката 
у Бону, Токију и Берну, као 
и разматрање питања „суд-
бине” четири велика дипло-
матска комплекса – у Адис 
Абеби, Њу Делхију, Москви 
и Бразилији, као и објеката 
у Копенхагену и Варшави.

ПРОГРАМ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА У СРБИЈИ 

СВЕ ВИШЕ ИЗБЈЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА 
СТИЖЕ ДО СВОГ КРОВА НА ГЛАВОМ
Захваљујући сарадњи и ак-

тивностима Комесаријата 
за избјеглице и миграције Ре-
публике Србије  и локалних 
самоуправа све су видљиви-
ји резултати Програма реги-
оналног стамбеног збрињава-
ња. Сваким даном смањује се 
број избјегличких породица 
са неријешеним стамбеним 
питањима. 

Уручени су уговори за ку-
повину сеоских кућа са окућ-
ницом намијењених избје-
гличким породицама су у оп-
штинама: Шид (20), Темерин 
(10), Бач (21) . 

Закључене су коначне ли-
сте о рјешавању стамбених 
потреба избјегличких поро-
дица давањем у закуп стам-

бене јединице са могућно-
шћу куповине у насељима: 
Овча (235) и Камендин (270).

Утврђене су и коначне ли-

сте о додјели пакета грађе-
винског материјала и то за 
општине: Ћићевац (5), Кру-
шевац (4) и Уб (22). 

Дефинисана је коначна 
листа првенства за додјелу 
помоћи за рјешавање стам-
бених потреба избјеглица, да-
вањем на коришћење 7 стам-
бених јединица намијењених 
за социјално становање у за-
штићеним условима на тери-
торији општине Мионица. 

Донијете су одлуке о рје-
шавању стамбених потреба 
избјеглица додјелом помоћи 
при куповини сеоске куће са 
окућницом и додјелом паке-
та помоћи у Суботици (30), 
Чока (7), Сремски Карловци 
(12), као и одлука са листом 
реда првенства за додјелу па-
кета грађевинског материја-
ла избјегличким породицама 
у Сечњу (21).

 » Вељко Одаловић

ВЕЛИКИ БРОЈ ЈАВНИХ ПОЗИВА

У току децембра отворени су јавни позиви за рјешавање 
стамбених потреба избјеглица давањем у закуп стамбене 
јединице са могућношћу куповине на територији општина: 
Нови Сад – Футог (152), Панчево (40), Вршац (40), Суботица 
(32), Лозница (30), Врњачка Бања (20), Сремски Карловци 
(20), Бачки Петровац (6), Ариље (8), Крагујевац (3), Шид (2), 
Ниш (1), Бујановац (1), Сомбор (1), Рума (1), Пландиште (1). 
Пирот (1), Дољевац (7), Вршац-Гудурица (1), Бачка Топола 
(1), Сомбор (1) и Бујановац (1), као и за монтажне куће: 
Пећинци (2), Рума Хртковци (1), Лазаревац (1).
У децембру је упућен и јавни позив за избор корисника 
помоћи за рјешавање стамбених потреба избјеглица на 
територији града Крушевца додјелом најмање једног пакета 
грађевинског материјала.



ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА АКТУЕЛНО  3

Да би сачували своју земљу Срби из  
ФБиХ морају бити боље информисани 

У БИЈЕЉИНИ ОДРЖАН ДРУГИ САСТАНАК ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ СРПСКЕ ИМОВИНЕ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 » ДЕТАЉ СА СКУПА У БИЈЕЉИНИ: Душко Ћутило, Дарко Мишковић, Ђорђе Радановић, Смиљка Кнежевић, Миодраг Линта, Радован Грајић и Игњат Симић

СЛИЈЕПИ ПУТНИК
АУТОР: НИКОЛА ВУКОБРАТ – ВУК

У организацији Удру-
жења Крајишника 
Бијељина у овом гра-

ду је 12. јануара 2018. годи-
не одржан други састанак 
Одбора за заштиту српске 
имовине у Федерацији БиХ.

Састанак је у својству до-
маћина водила предсједни-
ца удружења Крајишника из 
Бијељине Смиљка Кнежевић, 
која је указала на чињени-
цу да наши људи нису до-
бро обавијештени о проце-
су Пројекта регистрације не-
кретнина, који се оглашава 
на страницима Службеног 
гласника Федерације БиХ и 
тамошњих локалних сред-
става јавног информисања 
који нису доступни Србима 
који су избјегли.

– Да би се озбиљно посве-
тили овим проблемима, не-
опходно је да имамо канце-
ларију са запосленим струч-
ним лицем које би пружило 
правну помоћ и била прави 
сервис грађанима – рекла је 
Кнежевићева и додала да је 
најприоритетније да Срби 
који имају своју имовину у 
Федерацији БиХ буду детаљ-
но информисани о поступ-
ку регистрације некретнина.

САРАДЊА СА СПЦ
Помоћник министра за 

избјегла и расељена лица у 
Влади Републике Српске Ра-
дован Грајић рекао је да је 
интерес власти у Републици 
Српској да се овај проблем 
ријеши. Он се сагласио да 
је потребно да се обезбиједи 
канцеларија и додао да се на 
територији Федерације БиХ 
налази око 30% територије 
која је у власништву Срба.

– Нама није у интересу 
да изгубимо 30% имовине 
које имамо. Зашто би та зе-
мља била ничија ако знамо 
да је наша? У Кантону 10 тај 
проценат је далеко већи, зато 
је веома важно да наше љу-
де анимирамо да се укључе у 
овај процес – рекао је Грајић.

Ђорђе Радановић из Удру-
жења Kрајишника, Бијељи-
на, који је иначе запослен у 
Републичкој управи за гео-
детскe и имовинско-правне 
послове, рекао је да је први 
састанак Одбора за заштиту 
српске имовине у Федераци-
ји БиХ изазвао жељени ефе-
кат, јер се велики број Срба 
заинтересовао за поступак 
регистрације некретнина.

– Од стране Федералне 
управе за геодетскe и имо-
винско-правне послове до-
стављен нам је списак ката-

старских општина у којима 
је овај поступак у току и у 
којима ће тек бити – рекао 
је Радановић и напоменуо 
да је веома важно да се што 
више прошири мрежа пре-
ко које ће бити дистрибуи-
рани документи који садрже 
све неопходне информације.

– Неопходно је да се успо-
стави сарадња са свим срп-
ским институцијама, а по-
себно са СПЦ, која би тре-
бало да буде веома мотиви-
сана јер у Федерацији БиХ 
посједује велика имања – ре-
као је Радановић, уз напоме-
ну да би делегација Одбора 
за заштиту српске имовине 
у Федерацији БиХ требало 
да се састане са предсјед-
ником Републике Српске и 
српским чланом Предсјед-
ништва БиХ.

Директор Покрајинског 
фонда за избјегла и расеље-
на лица Душко Ћутило рекао 
је да ће ова институција би-
ти партнер у овом процесу.

– Неопходно је да се ова-
кви састанци организују и у 
Новом Саду, јер се на тери-
торији Војводине налази ве-
лики број избјеглих Срба из 
Федерације БиХ, као и оних 
који су поријеклом са тих 
простора – рекао је Ћутило.

Замјеник предсједника 
Одбора за дијаспору и Ср-
бе у региону у Скупштини 
Србије и предсједник Саве-
за Срба из региона Миодраг 
Линта је истакао да, иако се 
умногоме разликује у односу 
на много правичнији Закон 
у Републици Српској, Проје-
кат регистрације некретнина 
у Федерацији БиХ ипак пру-
жа добру прилику за Србе 
да регулишу своје имовин-
ско стање на некретнинама.

Pегистрацијa некретни-
на практично се односи на 
замјену старих земљишњих 
књига са новим земљишним 

књигама или успостављање 
нових земљишних књига у 
општинама гдје су оне би-
ле уништене током Другог 
свјетског рата, као што су 
општине Дрвар, Босански 
Петровац, Гламоч, Грахово, 
Сански Мост, Босанска Кру-
па, Јајце, Кључ, Завидовићи, 
Жепче и др.

– Општински судови пре-
ко својих земљишно-књи-
жних канцеларија објављу-
ју огласе у којима позивају 
власнике који имају некрет-
нине у одређеним катастар-
ским општинама да пријаве 
своја права на некретнине 
(земљиште, објекте) у року 
од 60 дана – рекао је Линта 
и напоменуо да се наши љу-
ди могу позвати на одредбу 
закона у коме стоји да нису 
били обавијештeни и због ко-
је тај рок мора бити проду-
жен на годину дана од дана 
објаве огласа.

– Срби који имају имови-
ну у Федерацији БиХ треба 
да се информишу око стања 
својих некретнина на начин 
да позову земљишно-књи-
жне канцеларије у општин-
ским судовима. У Федераци-
ји БиХ има укупно oкo 1.800 
катастарских општина – ре-
као је Линта и појаснио да је 
пројекат регистрације завр-
шен у 56 катастарских оп-
штина, док је у току или ће 
се ускоро расписати оглас 
у још 166 катастарских оп-
штина.

– Када томе додамо да је 
раније проглашено 340 ката-
старских општина у којима 
је успостављен катастар не-
кретнина у Федерацији БиХ 
и који се преузима у нове зе-
мљишне књиге, онда је јасно 
да нешто више од 1.200 ка-
тастарских општина чека-
ју да се овај процес спрове-
де на њиховој територији – 
рекао је Линта и напоменуо 

да и након истека рока љу-
ди могу да упишу права на 
своје некретнине, али у том 
случају најмањи трошкови 
које могу да очекују изно-
се 600 КМ.

ЛИНТА: ПРЕЗЕНТОВАТИ 
АЖУРНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Линта је присутне обави-
јестио да је од помоћника ди-
ректора Федералне управе за 
геодетске и имовинско-прав-
не послове Неџада Пашали-
ћа добио увјеравања да је не-
могуће да општина или Фе-
дерација БиХ упише имови-
ну неког грађанина као сво-
ју, већ мора да у случају да 
се нико не јави, упише ста-
ње из старе земљишне књи-
ге. Линта је напоменуо да у 
овом поступку насљедници 
могу да рачунају са тим да 
ће бити призната оставинска 
рјешења из трећих држава.

Представник Републич-
ке геодетске управе у Бије-
љини Дарко Мишковић на-
вео је примјер Шипова у ко-
ме су земљишне књиге би-
ле скривене, да би се након 
извршеног новог премјера 
2007. године напрасно по-
јавиле. Слична ситуација је 
била у Босанском Броду, гдје 
су земљишне књиге заврши-
ле у сусједном Славонском 
Броду.

– Потребно је периодично 
тражити од Федералне упра-
ве податке са ажурираним 
подацима и упознати наше 
људе са тим – рекао је Ми-
шковић и додао да се елек-
тронским путем може про-
вјерити свака катастарска 
честица.

У предложеним закључ-
цима Одбора за заштиту срп-
ске имовине у Федерацији 
БиХ предвиђено је, између 
осталог, да се у организаци-
ји Савеза крајишких удруже-
ња средином фебруара одр-
жи састанак у Новом Саду, a 
да се двије недјеље касније у 
организацији Савеза Срба из 
региона такав састанак орга-
низује у Београду.

Свим присутним доста-
вљен је ЦД са информаци-
јама из Федералне управе за 
геодетске и имовинско прав-
не послове, као и лист Српско 
коло у коме су систематично 
приказане све информације 
у вези пројекта регистрације 
некретнина. Т. ЋОРОВИЋ

КОЈИ СУ ЈОШ ПРОБЛЕМИ У ПРАКСИ?

Спорни чланови Закона 
о стварном праву 
У полемици која је усли-

једила Ђорђе Радано-
вић је навео да је у Репу-
блици Српској сваки гра-
ђанин који је власник само 
једног дијела непокретно-
сти добијао позив на кућну 
адресу са заказаним тер-
мином.

– У Федерацији БиХ се 
то рјешава јавним пози-
вом са роком од 60 дана 
из чега можемо да закљу-
чимо да није ријеч о до-
брим намјерама – иста-
као је Радановић, наводе-
ћи и бројне примјере не-
коректног понашања слу-
жбеникa земљишно-књи-
жних канцеларија који се 
не јављају на телефон или 
везу пребацују док заинте-
ресовани грађанин не из-
губи стрпљење.

Радановић је објаснио 
да је на Закон који је до-
нијет у Републици Срп-
ској 2011. године бошњач-
ки члан Предсједништва 
БиХ Бакир Изетбеговић 
уложио апелацију.

– Након тога је Устав-
ни суд БиХ оборио закон, 
да би потом било предви-
ђено да се сваки власник 
и сувласник некретнине 
обавијести лично – рекао 
је Радановић и позивају-

ћи се на реципроцитет 
навео да би као рјешење 
могао да буде и спор пред 
Уставним судом БиХ ко-
јим би се оборио актуелни 
Закон о земљишним књи-
гама. Радановић и Грајић 
су се сложили да сам про-
цес регистрације формал-
но јесте коректан, али да 
су се у пракси као пробле-
матичан показао Закон о 
стварним правима у Фе-
дерацији БиХ.

– Спорни чланови ово-
га закона су 58. и 59. ко-
јима се након само десет 
година омогућава тзв. са-
вјесном посједнику пра-
во власништва на некрет-
нину, док је у члану 59. за 
несавјесног посједника тај 
рок 20 година – рекао је 
Радановић, наводећи број-
не примјере у којима су 
стварни власници некрет-
нина, углавном Срби, до-
ведени пред свршен чин.

– Према овом Зако-
ну сматра се да уколико 
против посједника некрет-
нине власник није покре-
нуо судски поступак да је 
практично дао одобрење 
– објаснио је Радановић 
и закључио да смо у ова-
квим случајевима потпу-
но немоћни.

ОБРАТИТЕ СЕ САВЕЗУ СРБА ИЗ РЕГИОНА 

Сва лица која имају нерегулисану имовину на територији 
Федерације БиХ могу да се обрате лично, путем телефона 
или електронском поштом канцеларији Савеза Срба 
из региона са сједиштем у Новом Саду, улица Булевар 
ослобођења 26 (иза бивше зграде Лутрије Војводине). Радно 
вријеме канцеларије је понедјељком, сриједом и петком 
од 9 до 16 часова, уторком и четвртком од 12 до 19 часова). 
Бројеви телефона су 021/66 13 600 и 021 /2700 441. Имејл 
адреса: info@ssr.org.rs
Све информације за процес регистрације некретнина 
можете наћи на сајту Савеза WWW.SSR.ORG.RS

 » Срби који имају имовину у Федерацији БиХ треба да се 
информишу око стања својих некретнина на начин да позову 
земљишно-књижне канцеларије у општинским судовима  
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НА ДОСТОЈАНСТВЕН НАЧИН РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРОСЛАВИЛА СВОЈИХ ВЕЛИКИХ 26 ГОДИНА 

Српски народ има двије државе
У Бањалуци је низом 

манифестација оби-
љежен Дан Републи-

ке коме су присуствова-
ли званичници Републике 
Српске, Србије, представ-
ници Српске у институци-
јама БиХ, те бројне званице 
из региона и свијета.

Бројне личности из јавног 
и политичког живота Срби-
је учествовале су у прослави 
рођендана Републике Срп-
ске, а међу њима су били ге-
нерални секретар предсјед-
ника Србије Никола Селако-
вић, министар унутрашњих 
послова Србије Небојша Сте-
фановић, министар одбра-
не Србије Александар Вулин, 
амбасадор Србије у БиХ Ста-
нимир Вукићевић, замјеник 
предсједника Одбора за дија-
спору и Србе у региону Mи-
одраг Линта, као и принц 
Александар и принцеза Ка-
тарина Карађорђевић. Ме-
ђу званицама су били и ми-
нистри у Влади Српске, на-
родни посланици, представ-
ници политичких партија, 
представници Српске у ин-
ституцијама БиХ, начелници 
и градоначелници локалних 
заједница, борачке организа-
ције и организација происте-
клих из протеклог Одбрамбе-
но-отаџбинског рата, пред-
ставници дипломатског кора, 
те многобројни представни-
ци политичког, јавног и кул-
турног живота.

Патријарх српски Ири-
неј благословио је Републи-
ку Српску на пријему који 
је након свечане академије 
поводом обиљежавања Да-
на Републике организован у 
згради Владе РС у Бањалуци.

– Ако је Господ са нама, 
нико нам ништа не може – 
рекао је патријарх.

Бесједу на Свечаној ака-
демији у бањалучкој двора-
ни Борик говорио је просла-
вљени српски глумац Лазар 
Ристовски.

– Данас не славимо само 
26 година Српске. Славимо 
и 1026. годину немањићке 
државности о којој многе за-

падне силе, које нас уче де-
мократији, могу само да са-
њају. Дрина не дијели Ср-
бе. Не може нико да забра-
ни Српској да загрли Срби-
ју. Није људски ни цивилиза-
цијски држати људе у кући у 
којој не могу да живе. Сигур-
на кућа за Српску је Србија 
– рекао је Ристовски.

Он је нагласио да су „за-
боравили на народну изреку 
да љубав не познаје границе”.

– Слободе за српски народ 
нема док се Српска и Србија 
не споје у једно. Зар је то то-
лико тешко рећи? Зато, ка-
да дођете кући на друштве-
ним мрежама ставите статус: 
„Српска је заљубљена у Срби-
ју. Србија воли Српску”– на-
вео је српски глумац.

Потпредсједник Владе Ср-
бије Небојша Стефановић из-
јавио је да Србија зна да је на-
род Српске увијек уз њу, баш 
као што се Србија радује ус-
пјесима РС.

– Поштујемо територијал-
ни интегритет наших сусједа, 
али волимо Српску, волимо 
свој народ и то нико не мо-
же да нам забрани. Дрина је 

ријека која спаја – рекао је 
Стефановић.

Предсједник Српске Ми-
лорад Додик истакао је да РС 
постоји много дуже од 26 го-
дина, колико и српски народ 
на овим просторима.

– Од давних времена, хри-
шћански, српски идентитет 
саставни је дио догађаја и до-

кумената. И чувена Повеља 
Кулина бана почиње рије-
чима: „У име Оца и Сина и 
Светог Духа”, а завршава са 
„Нека ми Бог помогне и ово 
свето Јеванђеље”, све до оних 
времена када смо се одупи-
рали туђинској власти, шти-
тећи право на слободу, своју 
вјеру и српски језик – рекао 
је Додик и додао да РС чине 
Невесињска пушка, Гаврило 
Принцип и Млада Босна, као 
и Петар Кочић и његове ри-
јечи у борби за слободу про-
тив туђинске окупације и на-
метања: „Ко искрено и стра-
сно љуби Истину, Слободу и 
Отаџбину, слободан је и не-
устрашив као Бог, а презрен 
и гладан као пас.”

Додик је нагласио да су 
Република Српска и Јован 
Дучић, Иво Андрић, Скен-
дер Куленовић, Бранко Ћо-
пић, Меша Селимовић, Алек-
са Шантић, Милован Мило-
вановић, Никола Тесла, Емир 
Кустурица и сви припадни-
ци српског рода који су при-
падали српском културном 
простору и идентитету, као и 
свим другим народима који 
су знали да цијене истинске 
вриједности.

– Зар учесници ослобо-
дилачког покрета у Другом 
свјетском рату и Војске Ре-
публике Српске у Одбрам-
бено–отаџбинском рату нису 
били на истој страни, и жи-
вота и историје, зар битке на 
Неретви и Сутјесци и акци-
ја Коридор живота у Поса-
вини у прошлом рату нису 
вођени са истим циљем – да 
живимо у миру и слободи, 
своји на своме. Тако је би-
ло у прошлости коју знамо 
цијенити, а и у овом време-
ну када идемо ка будућности 
својим кораком – поручио је 
Додик и нагласио да је Срп-
ска формално настала прије 
посљедњег рата у коме је од-
брањена, а да БиХ у Дејтону 
није добила никакво државно 
одређење, већ је само назва-
на Босном и Херцеговином.

– БиХ није изборна једи-
ница ни за шта. На нивоу БиХ 
не може да се донесе ниједна 
одлука без сагласности енти-
тета.То је дато у Дејтону, ко-
ји је годинама „убијан” одлу-
кама високог представника и 
Уставног суда БиХ – рекао је 
Додик и цитирао руску по-
словицу која каже „не бој се 
суда, већ неправедних суди-
ја”, говорећи о раду правосу-
ђа на нивоу БиХ.

– Не планирамо се зауста-
вити док се ауто-путем пре-
ко своје територије не пове-
жемо са Србијом – рекао је 
предсједник Српске.

Српски члан Предсјед-
ништва БиХ Младен Ива-
нић поручио је да они који 
оспоравају 9. јануар као Дан 
Републике Српске треба да 
схвате да је то посао који не 
може имати резултат и да ће 
српски народ увијек знати да 
цијени овај датум, јер је тада 
добио институције које га чу-
вају и обезбјеђују његову рав-
ноправност на простору БиХ.

– Треба се сјетити свих 
оних који су дали животе за 
Републику Српску, припад-
ника Војске Републике Срп-
ске, људи који су дали једино 
оно што су заиста и истински 
могли дати – своје животе – 
поручио је Иванић.

Предсједник Републике Српске Мило-
рад Додик одликовао је заслужне по-

јединце и организације.
Један од њих је бивши предсједник Ср-

бије Томислав Николић, за кога је Додик 
рекао да је учинио много на развоју од-
носа између двије републике. Николић је 
добио Орден РС на ленти. Томислав Ни-
колић је изјавио да се 27 година бавио по-
литиком, а да је 26 година покушавао да 
помогне Српској. Он је истакао да су Ко-
сово и Република Српска два највећа иза-
зова за предсједника Србије.

– Те изазове праве наши мало мање 
пријатељи са Запада. Српска је на највећим 
искушењима била за вријеме рата. Мисли-
ло се: завршисмо ову борбу, сада смо сво-
ји на своме. А дио тзв. међународне зајед-
нице не рачуна да сте завршили борбу ако 
није по њиховом укусу. Зато су почеле за-
врзламе, туторство, отимање суверените-
та, независности, разних права, подвође-
ње под неку заједничку државу коју још 
не видјех да функционише – навео је Ни-
колић. Одликовање је добио и аустријски 
вицеканцелар Хајнц Кристијан Штрахе.

Одликовани су још бивши градоначел-
ник Приједора Марко Павић, градоначел-
ник Бијељине Мићо Мићић, Јохан Гуденус, 
замјеник градоначелника Беча, редитељ 
Емир Кустурица, постхумно Љубиша Са-
вић Маузер, руски мотоклуб Ноћни вуко-
ви, директор Фонда ПИО РС Младен Ми-
лић, постхумно Драго Тадић – бивши по-
сланик у НСРС, КУД Славко Мандић Лак-
таши, Женски камерни хор Бањалучан-
ке, Савез слијепих РС, Владимир Пишта-
ло, књижевник из САД, хирург др Никица 
Грубор, Хуманитарна организација Срби 
за Србе из Београда...

Емир Кустурица је изјавио да велике си-
ле спроводе неку врсту геноцида над срп-
ским народом још од времена Наполеона.

– Један човјек каже да они који знају 
пуно истину, највише лажу. Ја ћу се на-
довезати на то и рећи да велике силе у 
односу на наш народ већ седам вијеко-
ва спроводе неку врсту геноцида. Дошли 
смо до тога да се идуће године на Сорбо-
ни наш језик изучава као БМХС – босан-
ко-црногорско-хрватско-српски – рекао 
је Кустурица.

ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИЛОРАД ДОДИК УРУЧИО ОДЛИКОВАЊА ЗАСЛУЖНИМ ПОЈЕДИНЦИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Николић: Република Српска је од свог настанка на сталним искушењима

 » ОРДЕН РС НА ЛЕНТИ: Томислав Николић и Милорад Додик  » КРСТ МИЛОСРЂА: Др Никица Грубор

СВЕЧАНИ ДЕФИЛЕ УЛИЦАМА ПРЕСТОНИЦЕ
Свечани дефиле у Бањалуци поводом обиљежавања Дана 
Републике Српске почео је рапортом почасне јединице 
МУП РС, који је предат предсједнику Српске Милораду 
Додику. Дефиле је завршен обраћањем Милорада Додика и 
интонирањем химни Републике Српске и Србије.
Додик је рекао да Српска и 9. јануар неће бити укинути јер је 
за слободу Републике и Срба животе дало 30.000 најбољих 
синова.

 » Милорад Додик, Патријарх Иринеј, Небојша Стефановић, Младен Иванић, Томислав Николић, Недељко Чубриловић, Жељка  Цвијановић и Никола Селаковић
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Предсједник Савеза Срба 
из региона Миодраг Лин-

та поводом Дана Републике 
Српске предлаже да у сва-
ком граду и општини у Ср-
бији једна улица носи назив 
9. Јануар. На тај начин Репу-
блика Србија ће дати велики 
допринос сјећању на Дан ка-
да је настала Република Срп-
ска. Дан рођења Републике 
Српске један је од прелом-
них датума у историји срп-
ског народа а сигурно најва-
жнији датум за прекодрин-
ске Србе.

Република Српска наста-
ла је 9. јануара 1992. године 
као израз воље српског на-
рода да се супротстави вели-

кобошњачкој политици Али-
је Изетбеговића, чији циљ је 
био стварање унитарне БиХ 
у којој би Бошњаци били до-
минантни. Бошњачки поли-
тичари и даље покушавају да 

укину Дан Републике Српске, 
што је дио шире aнтисрпске 
кампање и покушаја да се 
укине Република Српска.

Линта истиче да ако бо-
шњачки народ жели трајни 

мир, помирење и заједнич-
ки живот са српским наро-
дом, онда треба да артикули-
ше нову бошњачку политику 
која ће одустати од негирања 
Дана Републике Српске и од 
бесмислених теза о геноциду 
над Бошњацима у Сребрени-
ци и агресији Србије на БиХ 
и која ће искрено прихватити 
постојање Републике Српске 
и БиХ као сложене, a не уни-
тарне државе. Такође, значај-
ни елементи нове бошњачке 
политике требало би да буду 
одбијање да се призна лажна 
држава Косово и да се при-
ступи било ком војном савезу 
oдносно води политика војне 
неутралности.

Дан Републике Српске обиљежен и у Новом Саду
У свечаном салону СПЕНС 

у Новом Саду обиљежен је 
9. јануар Дан Републике Срп-
ске, као и крсна слава Репу-
блике Српске, Свети архиђа-
кон Стефан, у организацији 
Савеза крајишких удружења. 
У име градоначелника Града 
Новог Сада Милоша Вучеви-
ћа и у име Новосађана, при-
сутнима се обратио председ-
ник Скупштине града Здрав-
ко Јелушић.

"Не постоји особа у Но-
вом Саду која не може да не 
препозна све оно што су људи 
са простора Републике Срп-
ске донели у овај град и ут-
кали у њега. Сигуран сам да 
постоје људи који су овом 
граду дали пуно, који су до-

нели своју културу, своју ве-
ру, своје обичаје", истакао 
је Јелушић и подсјетио да је 
Град Нови Сад од 2006. го-
дине успоставио сарадњу са 
Градом Бања Луком, потпи-

савши Споразум о партнер-
ској сарадњи.

Присутнима на свечаности 
обратили су се предсједница 
Савеза крајишких удружења 
Ранка Срдић Милић, сарад-

ник за културу у Представ-
ништву Републике Српске у 
Србији Борисав Максимовић, 
помоћник секретара за регио-
нални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну само-
управу Јован Подрашчанин, 
као и предсједник Покрајин-
ског фонда за пружање помо-
ћи избјеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима Душко Ћу-
тило.  Међу гостима су били и 
начелник Јужнобачког окру-
га, Милан Новаковић, и шеф 
кабинета градоначелника Но-
вог Сада, Станко Љубичић. 
Одржан је и пригодан умет-
нички програм током којег 
су наступили пјевачка група 
Октет и браћа Росићи,  као и 
гуслар Владо Руњо.

У ЧИКАГУ ПРОСЛАВЉЕНА КРСНА СЛАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Гдје год да живимо – Република Српска је наша!
Срби у Чикагу у суботу 13. јануара оби-

љежили су Дан Републике Српске и 
славу Светог Архиђакона Стефана. У ор-
ганизацији овдашњег Удружења Срба Ре-
публике Српске након богослужења у 
Саборном храму Васкрсења Христовог 
у Чикагу и помена за сва погинуле у не-
давним ратовима у црквеном дому одр-
жан је академски програм са пригод-
ним бесједама.

– Са поносом данас славимо Дан Ре-
публике Српске, а 26 година њеног по-
стојања показују да Српска није случа-
јан избор народа нити смо је добили на 
суду. Изборили смо је као истинску те-
жњу српског народа који се вјековима 
борио за слободу, слободу коју смо без-
гранично дијелили са другима и за коју 
је проливана крв наших предака. Репу-
блика Српска је саграђена на чврстим 
темељима, зацементирана крвљу нај-
бољих синова нашег народа. Ти темељи 
понекад бивају нападани, али крв оних 
праведника и људи који је воде чине је 
постојанијом и стабилнијом- рекао је 
предсједник Удружења Срба Републике 
Српске у Чикагу Мирко Симић и освр-
нуо се на актуелне притиске.

– Многе пријетње из Сарајева од му-
слиманских званичника, ОХРа, поједи-
них западних амбасадора стизале су на 
адресу званичника Републике Српске, 
али оне у измијењеним међународним 
околостима сада долазе из уста са напо-
ла полољеним зубима.

Конзул Републике Србије у Чикагу 
Дејан Радуловић честитајући празнике 
истакао је да је Република Српска наста-
ла као израз тежње опстанка српског на-
рода у Босни и Херцеговини.

Она од свог настанка напредује и јача 

захваљујући подршки Републике Србије, 
али и Срба у расијању. Он је поручио да 
је битна и подршка коју Срби из Амери-
ке пружају Републици Српској, који су у 
мислима са својим народом помажући 
на сваки могући начин јер то је „ваш за-
вичај и ваша Република Српска“.

Конзул Радуловић се захвалио Удру-
жењу Срба из Републике Српске што и у 
Чикагу обиљежава ове значајне празни-
ке. Шеф Представништва Републике Срп-
ске у Вашингтону Обрад Кесић пренио је 
честитке предсједника Републике Српске 
Милорада Додика и предсједнице Владе 
Жељке Цвијановић.

-Свједоци смо да се ствара нови свјет-
ски поредак, онај претходни српском 
народу није донио много доброг, али 
јесте једну лијепу ствар, то је Републи-
ка Српска- истакао је Кесић и додао да 
Република Српска постоји због оних ко-
ји су пролили крв, даровали своје жи-
воте, оних који су патили и страдали по 
логорима и изгубили све материјaлно 
што су имали.

- Она је ту зато што сте се за њу жр-
твовали и постојаће док год сте сремни 
да је волите и да волите њен народ. А тај 
народ смо ми сви без обзира гдје живи-
мо у Бањалуци, Требињу, Канади или 
Америци. Република Српска је наша  – 
рекао је Кесић.

Честитку поводом Дана и Славе Ре-
публике Српске упутило је српско све-
штенство и монаштво из Чикага и околи-
не на челу са Епископом новограчанич-
ким и средњезападноамеричким Лонги-
ном. Празник је честитао и предсједник 
Српске народне одбране у Америци Не-
бојша Живковић.

Међу бројним гостима и званични-
цима прослави Дана Републике Српске 
присуствовали су сенатор Републике 
Српске Бранко Тупањац, извршна ди-
ректорка Канцеларије Републике Срп-
ске за сарадњу, инвестиције и трговину 
у САД Дрина Рајић, као и представни-
ци бројних српских удружења у Чикагу 
и Америци.  Кумови Славе били су Хе-
лена и Јован Говедарица. С. ДАНЧУO

ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ И ТОЛЕРАНЦИЈУ  
Србија 

21000 Нови Сад
Војвођанских бригада 17

телефон:021/ 528 132, 021/ 520 030 
мејл: office@hcit.rs; hcitns@gmail.com; 

сајт: www.hcit.rs

ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ И ТОЛЕРАНЦИЈУ  

Држављанство 
Хрватске
zzРођен сам 21. 9. 1977. године у Осијеку. Мој отац је 
је рођен у Госпићу и од рођења има хрватско др-
жављанство. Моја мајка је држављанка Босне и 
Херцеговине. Ја нисам уписан нити у књиге др-
жављана Републике Хрватске, нити у књиге др-
жављана Босне и Херцеговине. Примљен сам у др-
жављанство Републике Србије 1993. године. Да ли 
имам право на хрватско држављанство и ако имам 
на основу којег прописа могу стећи то право?

– Ви сте одмах по рођењу, на основу члана 4. став 1. 
тачка 2. Закона о држављанству Републике Хрватске 
(Народне новине, број 32/77), по поријеклу стекли 
хрватско држављанство. Како та чињеница, пропустом 
надлежнe матичнe канцеларије у Републици Хрватској 
није уписана у књигама рођених и у књигама држављана 
Републике Хрватске, ви можете, на основу члана 30. 
Закона о држављанству Републике Хрватске (Народне 
новине, број 53/91) затражити утврђивање хрватског 
држављанства, преко Конзулата Републике Хрватске у 
Републици Србији, на чијем подручју дјеловања имате 
пребивалиште или преко надлежне Полицијске станице 
у Републици Хрватској.

zzРођена сам 21. 6. 1980. године у Сомбору, у Репу-
блици Србији. Обоје мојих родитеља рођени су у 
Републици Хрватској. У Републику Србију досе-
лили су се 1972. године. Обоје имају хрватско др-
жављанство. У држављанство Републике Србије 
примљени су 1995. године. Те исте године сам и ја 
примљена у држављанство Републике Србије. До 
мога пријема у држављанство Републике Србије, 
нисам имала ничије држављанство. Да ли ја, поред 
држављанства Републике Србије, могу стећи и 
држављанство Републике Хрватске и ако могу, по 
којим прописима и под којим условима могу стећи 
то држављанство?

– Ви сте према члану 4. став 1. тачка 1. Закона о 
држављанству Републике Хрватске (Народне новине, 
број 32/77 ) по поријеклу стекли хрватско држављанство. 
Чињеница да нисте уписани у држављанство Републике 
Хрватске, због пропуста надлежне матичне службе 
из мјеста вашег рођења, која по Вашем рођењу није 
послала обавјештење о Вашем упису надлежној 
матичној канцеларији у мјесто гдје је у књиге држављана 
Републике Хрватске уписан један од Ваших родитеља 
не представља препреку да ви сада затражите упис 
у матичне књиге рођених и након тога утврђивање 
хрватског држављанства, код надлежних органа у 
Републици Хрватској.

zzПоред држављанства Републике Србије, посједујем 
и држављанство Републике Хрватске, у које сам 
примљена 2007. године. Имам двоје малољетне 
дјеце. Једно дијете ми је рођено 2006. године, 
а друго 2009. године. Обоје моје дјеце рођено 
је у Новом Саду. Отац моје дјеце нема хрватско 
држављанство. Да ли ја могу уписати своју 
малољетну дјецу у хрватско држављанство и ако 
могу под којим условима то могу урадити?

Ваше малољетно дијете, рођено 2009. године, можете 
уписати у књиге држављана Републике Хрватске на 
основу члана 5. Закона о држављанству Републике 
Хрватске (Народне новине, број 53/91 ), уз сагласност 
оца дјетета који не посједује држављанство Републике 
Хрватске, док друго Ваше малољетно дијете, рођено 
2006. године, дакле прије вашег стицања хрватског 
држављанства, према тој истој законској одредби, не 
можете уписати у књиге држављана Републике Хрватске. 

ОДГОВОР ПРИПРЕМИО: ШПИРО ЛАЗИНИЦА
ПРАВНИ САВЈЕТНИК ХЦИТ-А НОВИ САД

Хуманитарни центар за интеграцију и толеранцију 
(ХЦИТ) пружа бесплатну правну помоћ избјеглицама
у Новом Саду, Војвођанских бригада 17,
сваког радног дана од 9 до 15 сати, 
а уторком, сриједом и четвртком и од 16 до 20 сати.
Бесплатну правну помоћ ХЦИТ пружа и у Апатину, 
Бачкој Тополи, Кикинди, Сомбору и Суботици. 
О времену рада правног савјетника ХЦИТ-а у овим 
мјестима информишите се на број 063 78 99 215. 
ХЦИТ, поред осталог, прибавља и документе за избје-
глице из БиХ и Хрватске. За социјално угрожене избје-
глице из Хрватске документе прибавља бесплатно.

ПРЕДЛОГ ПРЕДСЈЕДНИКА САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ЛИНТА: СВАКИ ГРАД И ОПШТИНА У СРБИЈИ 
ДА ЈЕДНУ УЛИЦУ НАЗОВУ ДЕВЕТИ ЈАНУАР

 » НА ИСТОМ ЗАДАТКУ: Миодраг Линта и Милорад Додик

 » ПОЗДРАВ У ИМЕ ГРАДА НОВОГ САДА: Здравко Јелушић
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УЗ ОБИЉЕЖАВАЊЕ 800 ГОДИНА САМОСТАЛНОСТИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Прва православна гимназија   
у БиХ биће отворена у Брчком
Епископ зворничко-ту-

злански г. Фотије наја-
вљује да би прва пра-

вославна гимназија у Ре-
публици Српској могла би-
ти отворена у Брчком од 
2019. године, уз обиљежа-
вање 800 година самостал-
ности Српске православне 
цркве. 

– У једном разговору 
предсједник Републике Срп-
ске Милорад Додик рекао 
нам је да би желио да свака 

епархија у Српској има по 
једну православну гимнази-
ју – рекао је владика Фотије 
и објаснио да је ријеч о кла-
сичној гимназији са неколи-
ко богословских и православ-
них предмета.

– Такве гимназије су по-
стојале у нашој традицији 
прије Другог свјетског рата, 
па су замијењене дарвини-
стичко-атеистичким школа-
ма – објаснио је владика Фо-
тије, додајући да се о овој те-

ми разговарало са градона-
челником дистрикта Брчко 
Синишом Милићем на са-
станку коме су присуствова-
ли и представници просвјет-
них институција и Скупшти-
не града Брчко и Републике 
Српске.

– Сви одборници Скуп-
штине Брчко дистрикта срп-
ске националности подржа-
ли су идеју да се у Брчком 
оснује православна гимнази-
ја јер тамо имамо и зграду и 

намјештај за ту намјену. Било 
је, међутим, и размишљања 
против покретања те школе 
јер су се чула питања: шта са 
постојећом гимназијом, те да 
не дође до гетоизације дјеце, 
као и да ли ће бити довољно 
дјеце која би је похађала – ре-
као је владика Фотије. 

Он наглашава да су дошли 
до закључка да треба да се 
контактира Министарство 
просвјете Српске, те да пра-
вославна гимназија треба да 
буде укључена у то Мини-
старство, као и друге школе. 

– Општи утисак је да тре-
ба покушати са овим пројек-
том, јер су људи уморни од 
садашњег школства, које не 
даје добре резултате – рекао 
је владика Фотије.

Владика је, коментаришу-
ћи питање изградње зграде 
поред Саборне цркве у Бије-
љини, која је првобитно била 
намијењена за православну 
гимназију, рекао да је, у скла-
ду са договором са предсјед-
ником Додиком, једна пра-
вославна гимназија довољна 
на подручју једне епархије, 
и да је одлучено да ће се ова 
зграда у Бијељини користи-
ти у друге просвјетне сврхе.

ИЗВОР: ЕПАРХИЈА 
ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКА » Детаљ са првог састанка одржаног 13. децембра 2017. године у Брчком

ПРОСЛАВЉЕНА 140. ГОДИШЊИЦА 
ОСЛОБОЂЕЊА БАРА ОД ТУРАКА

Светом архијерејском литургијом у саборном Храму Све-
тог Јована Владимира и освећењем споменика краљу 
Николи Петровићу у Бару је прослављен јубилеј – 140 
година од ослобођења овог приморског града од више-
вјековне турске окупације.
Литургију је служио митрополит Амфилохије, а саслу-
живало му је свештенство Митрополије црногорско-
-приморске, уз молитвено учешће многобројних пра-
вославних вјерника из Бара и других мјеста Црне Горе.
У литургијској проповиједи након читања Јеванђеља ми-
трополит црногорско-приморски је рекао да је земаљ-
ски човјек призван да узраста у мјеру Христову и додао 
да је и Свети Јован Владимир мученички пострадао за 
Христа, као што је прије двије хиљаде година постра-
дао и Свети архиђакон Стефан.
По завршетку литургије служен је помен и свечано от-
кривен и освештан споменик ослободиоцу Бара, књазу, 
потоњем краљу Николи Првом Петровићу, рад академ-
ског вајара Миодрага Живковића из Београда.

ПАРАСТОС У ХРАМУ ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА У ЖАБЉУ

Помен жртвама Рације у Бачкој
Централни помен у знак 

сјећања на невино стра-
дале Србе, Јевреје и Роме у 
злогласној јануарској Рацији 
у јужној Бачкој 1942. године, 
одржан је 4. јануара 2018. го-
дине у Жабљу.

Епископ бачки Иринеј 
служио је парастос у Хра-
му Преноса моштију Светог 
оца Николаја у Жабљу, уз са-
служење свештенства наше 
епархије. Бесједећи по за-
вршетку парастоса, влади-
ка Иринеј је казао да судби-
на невиних жртава није са-
мо у томе што су пострадали 
невино и побијени на прав-
ди Бога, него и због ужасног 
нечовјештва пројављеног у 
начину на који су мучени и 
убијани.

– То је недостојно исто-
рије цивилизованог свијета и 
историје цивилизованог чо-
вјечанства. Ми немамо ника-
кво морално право да забо-
равимо те догађаје јер ако их 
заборавимо понављаће нам 
се, а још мање имамо морал-
но право да о њима ћутимо, 

као што се деценијама по-
слије Другог свјетског рата 
дешавало – казао је влади-
ка Иринеј. 

Епископ бачки поручио је 
да се молимо за покој душа 
свих невино пострадалих оне 
хладне зиме 1942. године. 

– Старајмо се да никад у 
нашим душама не буде мр-
жње него само љубави, и да 
никада не узвраћамо злом за 
зло, и тиме ћемо и ми бити 
учесници оне славе и оне ра-
дости које Господ свима који 
га љубе дарује у царству сво-
ме – рекао је владика Иринеј.

Послије парастоса у хра-
му у Жабљу, служен је помен 
на платоу испред зграде Оп-
штине Жабаљ. Молитвеном 
обеиљжавању 76-годишњи-
це рације у Бачкој присуство-
вали су предсједник Покра-
јинске владе Игор Мировић, 
предсједник Организацио-
ног одбора за обиљежавање 
годишњице Новосадске ра-

ције Мирослав Илић, пред-
ставници Општине Жабаљ и 
многи други званичници, као 
и вјерни народ Бачке.

Предсједник Покрајинске 
владе Игор Мировић иста-
као је, после помена на пла-
тоу испред зграде Општине 
Жабаљ, да мржња и освета не 
смију да овладају људским 
душама. 

– Неопходно је суочава-
ње са истином, а та истина 
подразумијева да свака неви-
на жртва заслужује поштова-
ње а да ниједан злочин нема 
оправдање – поручио је пред-
сједник Покрајинске владе.

Подсjећамо да је, на зајед-
ничку иницијативу Епархи-
је бачке и Покрајинске вла-
де, 2016. године основан Од-
бор за обиљежавање Рације у 
Бачкој. Наредне 2019. године 
централни помен у знак сје-
ћања на жртве Рације биће 
одржан у Тителу. 

 ИЗВОР: ЕПАРХИЈА БАЧКА

СВЕТИ НИКОЛАЈ 
– ЗАШТИНИК 
МАНАСТИРА РМЊА

Празник Светог Николаја 
Мирликијског Чудотворца, 
заштитника свештене поро-
дице манастира Рмња у Мар-
тин Броду прослављен је ев-
харистијским сабрањем које 
је предводио његово прео-
свештенство епископ бихаћ-
ко-петровачки Сергије.
Саслуживали су архимандрит 
Варнава (Дамјановић), игуман 
Василије (Рожић), протопре-
звитер-ставрофор Здравко 
Богојевић, протопрезвитери 
Саша Црљић и Синиша Сер-
дар и ђакон Немања Рељић.
Владика Сергије бесједио је 
о сили и благодати Христовој 
која је исцјељивала и лијечи-
ла од сваке немоћи и слабо-
сти, о сили коју је такође имао 
и вјером својом и несебичном 
љубаву дјелио свима Свети 
Николај чудотворац.
Владика Сергије је поводом 
своје крсне славе угостио и 
епископа далматинског Ни-
кодима, који је и благословио 
крсна знамења у славу и част 
Светог Николаја и крсне сла-
ве владике Сергија.

ИЗВОР: ЕПАРХИЈА БИХАЋКО-
ПЕТРОВАЧКА

РУКОПОЛОЖЕЊЕ У ЂУРЂЕВИМ СТУПОВИМА

Епископ будимљанско-никшићки Јоаникије служио је 
на празник Оци свету архијерејску литургију у манасти-
ру Ђурђеви ступови. Саслуживало је више свештеника 
и свештеномонаха Епархије уз молитвено учешће број-
ног вјерног народа. Додатној радости овог, Богом бла-
гословеног, празничног дана допринио је чин рукопо-
ложења јерођакона Филотеја, сабрата манастира Ђур-
ђеви ступови у чин јеромонаха.

ИЗВОР: ЕПАРХИЈА БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКА

СВЕТА АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА У ПУЛИ

Светом архијерејском литургијом, на празник Светог му-
ченика Јакова Персијанца и Светог Јакова Ростовског, 
у Храму Светог оца Николаја Мирликијског у Пули, про-
слављена је двадесет седма недјеља по силаску Светог 
Духа на апостоле – Педесетници.
Свету архијерејску литургију служили су епископ захум-
ско-херцеговачки Григорије, епископ далматински Ни-
кодим, и домаћин епископ горњокарловачки Герасим уз 
салужење јеромонаха Севастијана, архимандрита Нау-
ма, јереја Јована Галамића, јереја Дарка Дугоњића, ђа-
кона Миленка Лошића и ђакона Будимира Кокотовића. 

ИЗВОР: ЕПАРХИЈА ГОРЊОКАРЛОВАЧКА

ПРОСЛАВЉЕНА ХРАМОВНА СЛАВА 
МАНАСТИРА ЖАЊИЦА

У Манастиру Ваведења пресвете Богородице, на острв-
цету Жањица при улазу у Бококоторски залив, који је 
метох манастира Тврдош, прослављена је храмовна 
слава. Свету литургију служио је јеромонах Порфирије, 
уз присуство бројног вјерног народа. Након причешћа 
сабраних и литије око храма приступило се ломљењу 
славског колача. Домаћини су за све присутне припре-
мили трпезу љубави.
ИЗВОР: ЕПАРХИЈА ЗАХУМСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКИ И ПРИМОРСКА

 » Предсједник Покрајинске владе Игор Мировић на парастосу у Жабљу 

 » Епископ бачки Иринеј
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ЈУБИЛЕЈ - 230 ГОДИНА ОД НАСТАНКА И 10 ГОДИНА ОД ОБНОВЕ САБОРНОГ ХРАМА У КАРЛОВЦУ

Храм Светог Николе дијели 
судбину Срба у Карловцу
Светом архијерејском 

литургијом на пра-
зник Свете великому-

ченице Варваре и Светог Јо-
вана Дамаскина, 17. децем-
бра 2017. године, у Сабор-
ном храму Светог оца Ни-
колаја Мирликијског у Кар-
ловцу, свечано је прославље-
на 230-годишњица Саборног 
храма и 10-годишњица ње-
гове велике обнове.

Свету архијерејску литур-
гију служили су митрополит 
загребачко-љубљански Пор-
фирије, епископ далматин-
ски Никодим и домаћин епи-
скоп горњокарловачки Гера-
сим уз саслужење свештено-
служитеља из загребачко-љу-
бљанске, далматинске и гор-
њокарловачке епархије. Сла-
вље је појањем увеличао Хор 
Свети Теодор Вршачки из Вр-
шца. 

Литургији су присуство-
вали карловачки жупан Да-
мир Јелић, градоначелник 
Карловца Дамир Мандић и 
гвардијан фрањевачког само-
стана Крунослав Алберт. Ми-
трополит Порфирије обра-
тио се присутним верници-
ма и честитао им значајне 
јубилеје Саборног храма. Он 
је пренио благослов Патри-

јарха српског Иринеја, који 
из оправданих разлога није 
могао да посјети Епархију 
горњокарловачку.

Након литургије у сали 
Зорин дом у Карловцу одр-
жана је свечана академија.

Домаћин, владика Гера-
сим поздравио је присутне 
пригодном бесједом у којој је 
нагласио да је Саборни храм 
Светог Николе кроз читаву 
историју непрестано дијелио 
судбину народа овога краја. 

– Неколико пута кроз сво-
ју бурну историју је девасти-
ран, пљачкан, скрнављен, а 
на крају двадесетог вијека и 
потпуно порушен. А као што 
Књига проповиједника каже: 

За све на овом свијету посто-
ји вријеме – своје вријеме до-
чекао је и Саборни храм че-
кајући у мраку више од јед-
не деценије да се подигне и 
обнови – рекао је владика Ге-
расим, подсјећајући на му-
дре ријечи патријарха срп-
ског Германа: „Да опрости-
мо морамо, јер је то јеван-
ђелски”, као и велику жељу 
да се у храму опет поучава 
вјерни народ и упознаје са 
Богом живим и истинитим.

Након тога, ђакон Буди-
мир Кокотовић упознао је 
присутне са историјатом Са-
борног храма.

– Градњом храма пра-
вославни житељи показали 

су способност да се укључе 
у културни, просвјетни, ду-
ховни, друштвени и економ-
ски живот, али и да свој жи-
вот у граду Карловцу обиље-
же савременим архитектон-
ским достигнућем. Наш храм 
Светог оца Николаја опет је 
символ и центар свих духов-
них дешавања православних 
житеља града Карловца и ње-
гове околине, као и цијеле 
Епархије горњокарловачке.

На свечаној академији 
учествовао је Хор Свети Те-
одор Вршачки из Вршца из-
водећи духовне компози-
ције наших великих цркве-
них композитора. ИЗВОР:  
ЕПАРХИЈА ГОРЊОКАРЛОВАЧКА

ВЈЕРНИЦИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ШИРОМ РЕГИОНА ПРОСЛАВИЛИ БАДЊЕ ВЕЧЕ И БОЖИЋ

Митрополит Порфирије: Будимо оно што јесмо!
Паљењем бадњака и литургијама пра-

вославни вјерници који Бадњи дан 
и Божић обиљежавају по Јулијанском 
календару, у свим црквама у региону 
обиљежили су Бадње вече.

Митрополит загребачко-љубљански 
Порфирије одржао је богослужење хра-
му Преображења Господњег у Загребу, 
током којег је нагласио да је Бог даро-
вао човјеку смисао живота, који је мо-
гуће остварити једино кроз заједницу, 
те позвао православне вјернике да се 
не боје да буду оно што јесу.

Порфирије је рекао да нико од нас 
није бирао гдје ће бити рођен, у којем 
народу и вјероисповести, али нам је Бог 
омогућио да будемо један народ. То, ме-
ђутим, зависи од нас, казао је Порфи-
рије и критиковао многе да допуштају 
себи да мрзе сусједе или било кога ко се 
налази негдје на другом крају планете, 
те да су многи научили мирно слуша-
ти како се врши насиље над појединци-
ма и народима.

– Постало нам је нормално да слуша-
мо вијести о томе како неко може запо-
чети нуклеарни рат, и навијамо за једну 
или другу страну, казао је он.

Прави смо људи ако смо неустра-
шиви против мржње коју носимо у се-
би, прави смо хришћани кад се радује-
мо за оне друге, казао је Порфирије и 
упозорио да је тражење кривице у дру-
гоме сигуран пут у пораз.

– Велики је ово дан, не бојмо се да 
будемо то што јесмо. Благослов је би-
ти Хрват, Мађар, Италијан, Ром, Румун 
и припадник сваког народа, али је бла-
гослов бити и православни хришћанин 
Србин – казао је митрополит загребач-
ко-љубљански.

– Зато браћо и сестре, посебно вече-
рас вас молим да се не бојите да будете 
оно што јесте, а моје је искуство да по-
стоји страх у вама. Не улазим у то ко-
лико је оправдан, али сам сигуран да од 
вас зависи да ли ћете бити храбри и по-
стојани – казао је митрополит.

Бадњаци су запаљени и у дворишти-
ма православних храмова у Вуковар-
ско-сремској жупанији, као и у Горњо-
карловачкој епархији

Православни вјерници су у дворишту 
Старе православне цркве у Сарајеву за-
палили бадњак и тиме обиљежили по-
четак прославе Бадње вечери.

Традиционалном паљењу бадњака 
претходила је служба бдј ења у цркви 
којој је, између осталих, присуствовао 
митрополит дабробосански Хризостом, 
који је претходно вршио вечерње бого-
служење у Саборном храму Рођења пре-
свете Богородице у Сарајеву.

У храмовима широм Републике Срп-
ске вечерас су служене литургије, а Бад-
ње вече обиљежено је налагањем бад-
њака.

Вечерње богослужење у Храму Хри-
ста Спаситеља у Бањалуци служио је 
епископ бањалучки Јефрем и поручио 
да је ово празник породице, те да ра-
дошћу треба да испунимо своје срце 
и домове.

Богослужењу су присуствовали и 
предсједник Републике Српске Мило-
рад Додик и српски члан Предсједни-
штва БиХ Младен Иванић.

Православни вјерници у Црној Гори 
налагали су бадњаке испред Цетињског 
манастира, а бадњаке је освјештао ми-
трополит црногорско-приморски Ам-
филохије, који је рекао да је важно да 
се подигне црква на Ловћену и сабор-
ни храм на Цетињу.

 » БАДЊИ ДАН У РИЈЕЦИ:  Након литурги-
је која је одржана у Храму Светог Николаја 
у Ријеци, православни вjерници су се оку-
пили осму годину заредом на Коблеровом 
тргу, како би обиљежили Бадњи дан. Јав-
но обиљежавање Бадњака организовали 
су Вијеће српске националне мањине При-
морско-горанске жупаније, Вијеће српске 
националне мањине града Ријеке, Српско 
културно друштво Просвјета – пододбор 
Ријека и пододбор Вишково те Заједница 
Срба Ријека уз подршку Српске православ-
не црквене општине Ријека. Православним 
вјерницима и окупљеним грађанима је на-
кон културно-умјетничког програма поди-
јељено 1.500 порција посне хране.

ПРАЗНИК САБОРА ПРЕСВЕТЕ 
БОГОРОДИЦЕ У ТУЗЛИ

Поводом празника Сабора пресвете Богородице епископ 
зворничко-тузлански Фотије служио је свету архијереј-
ску литургију у Катедралном храму у Тузли.
Саслуживали су архијерејски намјесник тузлански про-
тојереј-ставрофор Стева Јовић, старјешина Катедралног 
храма у Тузли протојереј-ставрофор Милан Топића, јере-
ји Иван Савиновић и Милош Тришића, парох тузлански, 
протођакон Богдан Стјепановић и ђакон Немања Ерак. 
Појао је мјешовити хор Изворник из Зворника. Много-
бројни вјерници који су испунили Катедрални храм при-
ступили су светој тајни причешћа.
У епископској резиденцији одржан је традиционални 
пријем за представнике јавног, културног и вјерског жи-
вота у Тузли. ИЗВОР: ЕПАРХИЈА ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКА

КТИТОРСКА СЛАВА МАНАСТИРА САСЕ 

На дан успомене Светог цара Уроша, поводом ктитор-
ске славе Манастира Свете Тројице у Сасама, епископ 
зворничко-тузлански Фотије служио је свету архијереј-
ску литургију уз саслуживање архијерејског намјесни-
ка сребреничко-подрињског и пароха братуначке друге 
парохије протојереја-ставрофора Душана Спасојевића, 
пароха великообарског протонамјесника Митра Млађе-
новића, пароха међашанско-трњачанског јереја Младе-
на Пантића, пароха скеланског јереја Стефана Ерако-
вића и протођакона Богдана Стјепановића.
На светој литургији појали су свештеници намјесни-
штва сребреничко-подрињског и чланови Светосавске 
омладинске заједнице при парохији у Братунцу. Ового-
дишњој слави манастира кумовао је Миломир Милано-
вић са породицом из Братунца. Традиционално, и ове 
године Светосавка омладинска заједница и парохи-
јани братуначки и сребренички са својим духовници-
ма протојерејем-ставрофором Бориславом Тодићем и 
протојерејем Александром Млађеновићем походили су 
манастир пјешачећи у крсном ходу од Братунца и Сре-
бренице до манастира.
Славској свечаности присуствовале су монахиње ма-
настира Рожањ из Епархије шабачке, као и начелник 
Општине Сребреница Младен Грујичић.
Владика је позвао вјерни народ да се заједнички помо-
ли и за игумана овога манастира оца Методија, који је 
оперисан и опоравља се у болници у Бањалуци.
Након литургије, причешћивања и ломљења славског 
колача приређено је послужење за све вјернике пово-
дом ктиторске славе манастира Светог цара Уроша Не-
мањића који је саградио овај свети храм.

ИЗВОР: ЕПАРХИЈА ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКА

СЛАВА ВЛАДИКЕ ГРИГОРИЈА И  
ЕПАРХИЈЕ ЗAХУМСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКЕ

На дан када се Црква молитвено сјећа светог Игнатија 
Богоносца, као и Светог Данила Хумског, прославље-
на је слава Епархије зaхумско-херцеговачке и примор-
ске и владике Григорија. Свету архијерејску литургију у 
Манастиру Св. Апостола Петра и Павла служили су уми-
ровљени епископ Атанасије и епископ Григорије, уз са-
служивање великог броја свештенства. 
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СВЕТИ НИКОЛАЈ – КРСНА СЛАВА И ДАН КАДА ЈЕ УСВОЈЕН УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ

СВАКОГ ДАНА ИЋИ, АЛИ КНИНУ СТИЋИ
„Газио сам брда и долине,
од Крајине па до Војводине 
и по цести сузе просипао,
да бих једном вратити се знао!”

Српска Крајина је би-
ла новоустановљена 
српска држава, за-

конита насљедница Вој-
не Крајине, чија права и 
насљеђе је српски народ, 
као симбол самосвојности, 
унио у Социјалистичку ре-
публику Хрватску, а српски 
језик и његову књижевност, 
као темељни говор и запис, 
у Устав ове југословенске 
републике.

Устав Српске Крајине 
усвојен je 19. децембра 1991. 
године на заједничкој сједни-
ци Скупштина САО Крајина, 
Великe народне скупштине 
Западне Славоније и Скуп-
штине САО Источна Славо-
нија, Барања и Западни Срем. 

Највиши правни акт Српске 
Крајине састојао се од 8 гла-
ва и 124 тачке.

Према уставу, Српска 
Крајина је „национална др-
жава српског народа и др-
жава свих грађана који у 
њој живе”. Главним градом 
је проглашен Книн, а химном 
Боже правде. Уставом су одре-
ђени и застава и грб. Службе-
ни језик је био српски језик, 
а писмо ћирилица.

Хрватска је 1990. године 
гажењем свих ових права, 
брисањем из Устава српског 
народа као градивног стуба 
своје уставности, те забраном 
српског језика и ћириличног 
писма на њеном посједу, при-
морала насљеднике слобод-
них граничара да прогласе 
Српску Крајину, као једину 
заштиту од новог геноцида 
и затирања стечених права.

Подржана у свом злочи-

начком плоду, том страшном 
билансу најтежег геноцида 
над Србима у Другом свјет-
ском рату, крвава Хрватска 
је охрабрена за ново безако-
ње, прије свега од мрачног 
политичког закулисја Вати-

кана (те најмоћније, а нај-
мање државе свијета) а онда 
финансијски оснажена узди-
глом и уједињеном насљед-
ницом фашистичке Њемач-
ке, те глобалистичким инте-
ресима НАТО-савеза.

У злочину награђена Хр-
ватска је пред цијелим свије-
том одлучно тражила демо-
кратско право за трећи гено-
цид над Србима! Србија, као 
комунистичка безлична тво-
ревина, није препознавала 
нити штитила интересе срп-
ског народа, већ је са њима 
трговала на берзама свјет-
ских политичких кредита.

Српски народ Крајине, 
остављен на милост и неми-
лост, плански је затрвен, ње-
гово вишевјековно културно 
и духовно насљеђе распро-
дато, спаљено и присвојено.

Пола милиона Крајишни-
ка је на најгрубљи начин, 
приличан само варварству, 
истјеран са своје земље, из 
порте својих храмова и ма-
настира, из својих винограда, 
са старих планина и ријека.

Остало је сјећање на један 
древни српски народ који је 

православној цивилизацији 
подарио најљепше етнограф-
ско насљеђе, чудесно иску-
ство православне духовно-
сти на самој ивици његовог 
најопаснијег противника – 
римокатолицизма и једну од 
најздравијих генетских ба-
за Европе, коју су оснажи-
ли, прочистили и сачували 
потомци ускочких и хајдуч-
ких српских родова.

Заиста, Српска Крајина је 
простор који припада источ-
ној-православној цивилиза-
цији још од времена великих 
ромејских царева.

Српски народ ако жели 
да остане велики и достојан-
ствен, мораће се знати вра-
тити траговима својих суза 
на воде Крке, Зрмање, Це-
тине и Вуке.

Мораће научити – сваког 
дана ићи, али Книну стићи! 
 ГОРАН ЛУЧИЋ

Археолошким истраживањима на Брибиру  
у Далмацији бришу се трагови Срба

ПИШЕ: МИЛОЈКО БУДИМИР

Брибирска градина која је 
смјештена на пријелазу из-

међу Буковице и Равних Ко-
тара у Далмацији ради свог 
стратешког положаја имала 
је кроз прошлост посебан зна-
чај. За лијепог времена поглед 
са градине преко Равних Ко-
тара допире све до плавог Ја-
драна. Мало је мјеста на овим 
просторима која су у својим 
културним слојевима сачува-
ла трагове прошлости као што 
је то учинио Брибир, па су га 
многи називали „наша Троја”. 

Живот је овдје почео да 
пулсира још од млађег ка-
меног доба јер су испод Бри-
бирске главице на локалитету 
Криваче утврђени неолитски 
остаци. У посљедњем милени-
јуму п. н. е. Брибирска глави-
ца постаје утврђено насеље 
племена Либурна које је ри-
јека Крка дијелила од другог 
илирског племена Делмата, 
по којима је и Далмација до-
била своје име.

Доласком Римљана обно-
вљени су ранији бедеми и на-
сеље је уживало статус муни-
ципија – Муниципиум Вар-
вариае.

Након просперитета у пр-
вим вијековима, у вријеме Се-

обе народа, Варвариа је до-
живјела тешке дане. Од тога 
времена остали су напуште-
ни објекти изложени сталном 
пропадању.

Из раног средњег вијека на 
Брибирској главици су скром-
ни трагови, али од XII вије-
ка ово насеље постаје среди-
ште моћне хрватске породице 
Шубића, од којих се посебно 
истиче Павао I Шубић Бри-
бирски „бан Хрватске и го-
сподар Босне”. За Младена III 
Шубића била је удата Јелена, 
сестра српског цара Душана, 
која је при своме двору имала 
и православни храм. Јелена је 
посебно остала упамћена као 
ктиторка манастира Крке, ко-
ји је подигнут средином XIV 
вијека и остао кроз истори-
ју светионик српства и пра-
вославља. 

Турско поробљавање про-
мијенило је и етничку сли-
ку овог подручја. У борбама 
против Турака, а на страни 
Млечана, ратовале су чувене 
српске породице Јанковића, 
Смиљанића, Мандушића, Си-
нобада... Остаци из овог тур-
ског периода, а посебно утвр-
ђење коју су подигли Млеча-
ни, свједочи и о њиховом при-
суству на Градини. 

Православни Срби од тог 

времена живе у континуите-
ту у насељима која су поди-
гли испод Брибирске глави-
це. Присуство Срба посвје-
дочено је са Храмом Светог 
Јоакима и Ане, који потиче 
из XIV вијека. 

Културна заједница града 
Скрадина, заједно са Заводом 
за заштиту споменика из Ши-
беника, занемарују поменуте 
чињенице које говоре о при-
суству Срба, и на поставље-
ним информативним табла-
ма не спомињу православне 
светиње на Брибиру. Осим то-
га, уклоњен је и оградни зид 
који су подигли мјештани да 
би сачували гробове својих 
предака. Позната је чињеница 
да је средином осамдесетих 
година прошлог вијека била 
покренута акција око измје-
штања гробља, а за нову лока-
цију одређен је простор са сје-
верне стране Градине. И да-
нас су видљиви трагови зида 
и насип који је био одређен 
за нову локацију. 

Данас је Брибир у Шибен-
ско-книнској жупанији и ње-
гови малобројни житељи про-
воде усамљеничке дане. Пре-
ма попису из 1991. године у 
селу је живјело 549 становни-
ка, од чега 517 Срба (94%) а 
према попису из 2001. годи-

не било је само 79 становни-
ка. Будући да је ријеч о стари-
јој популацији, њихов број је 
сваке године све мањи.

Оно што у посљедње ври-
јеме посебно забрињава мје-
штане су археолошки радо-
ви који се изводе код право-
славне Цркве Светог Јоаки-
ма и Ане, испод чијих темеља 
стоји ротонда која се датира у 
Јустинијаново вријеме тј. у VI 
вијек. Тиме она постаје прва 
међу таквим грађевинама у 
Далмацији, старија и од Све-
тог Доната у Задру. Током ис-
траживања ишло се до „самог 
дна”, при чему су уклоњени 
и гробови који су се налази-
ли непосредно до саме цркве. 
Према свједочењу мјештана, 
кости покојника су смјеште-
не у заједничку гробницу. Бу-
дући да, нажалост, овдје ви-
ше не живе они чији покој-
ници ту почивају, изгледа да 
је све дозвољено па и прено-
шење земних остатака покој-
ника без знања њихових по-
томака. Свакако остаје пита-
ње ко је дао пристанак да се 
ова истраживања одвијају и 
да ли ће то утицати на стати-
ку, што може имати далеко-
сежне посљедице и довести 
до девастације и урушавања 
самог храма.

АНАЛИЗА КАКВА ЈЕ БУДУЋНОСТ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ СВЕТОГ ЈОАКИМА И АНЕ СТРАДАЊЕ СРБА У СИСКУ  
И ОКОЛИЦИ ДЕВЕДЕСЕТИХ
Учесници трибине Страда-

ње Срба у Сиску и околи-
ци деведесетих, која је одржа-
на у Загребу у организацији 
Привредника и загребачког 
ВСНМ-а. Учесници триби-
не, новинар Борис Павелић, 
бивши истраживач Докумен-
те Славен Рашковић, Мари-
ца Шеатовић из удружења 
Против заборава, Стојанка 
Трифкановић, чији су чла-
нови обитељи 1990-их уби-
јени у Сиску, и адвокат Лука 
Шушак из својих су аспеката 
расвјетљавали масовне зло-
чине у Сиску и изостанак ка-
жњавања починилаца. 

– Подручје Сисачко-мо-
славачке жупаније и Сисак 
били су прво подручје ис-
траживања и установљава-
ња стварног поименичног по-
писа погинулих – рекао је Ра-
шковић, истичући да је Доку-
мента – Центар за суочава-
ње с прошлошћу, дошла до 
бројке од 2.224 погинулих и 
убијених.

– Број хрватских жртава 
креће се око хиљаду, а толико 
је отприлике и српских. Њих 
око 50 посто били су цивили 
– додао је он и нагласио да 
је у Сиску постојала завјера 
шутње око српских страдања.

– Срби су одселили, Хрва-
ти који сада живе у њиховим 
кућама не знају или не желе 
рећи ништа о несталима и 
убијенима – рекао је Рашко-
вић, који сматра да је листа 
од 600 убијених Срба коју је 
почетком вијека, кад се по-
чело говорити о злочинима у 
том граду, била преувелича-
на, уз извјестан број дупли-
раних имена.

Марица Шеатовић ево-
цирала је своје успомене из 

1991. године, кад су њен муж 
и још троје комшија убијени 
у Новској. Иако су почини-
оци признали злочин и де-
таљно описали што су ура-
дили жртвама, они су одлу-
ком Војног суда ослобођени 
1992. Марица Шеатовић је 
2004. тражила обештећење, 
али су јој судови одбили ту-
жбу и принудили је да пла-
ће судске трошкове због чега 
јој се од мизерне пензије од 
1.500 куна одбијала трећи-
на. Починиоци су ослобође-
ни, али је ипак утврђено да 
је злочин почињен.

Стојанки Трифкановић су 
припадници хрватских снага 
25. августа 1991. одвели му-
жа и два сина из дворишта 
куће у Сиску. Тијело мужа је 
пронађено након три дана, с 
18 убода и 18 метака, док си-
нове никад није нашла, иако 
их је тражила сваки дан и на 
озлоглашеним мјестима као 
што је било љечилиште Јод-
но. И она је морала платити 
судске трошкове због одбије-
не тужбе за обештећење. Не-
колико мјесеци након одво-
ђења чланова најуже фами-
лије добила је и отказ.

– Шокантно је да нико 
није кажњен за убиство му-
жа Марице Шеатовић иако 
је војна оптужница била вр-
ло детаљна, али је војном ту-
жилаштву сугерисано да не 
улаже жалбу – рекао је Бо-
рис Павелић, који је пратио 
истрагу о злочинима и на-
гласио да су злочини у Сиску 
вршени пред очима власти у 
Загребу, као и да је створе-
на атмосфера некажњивости 
злочина над Србима, погото-
во након уласка у ЕУ.

БАНИЈА ОНЛАЈН
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НАЈАВЉЕНА РАСПРОДАЈА ИМОВИНЕ НЕКАДАШЊЕГ ШУМСКО-ИНДУСТРИЈСКОГ КОМПЛЕКСА ФИНВЕСТ ИЗАЗВАО ЗЕБЊУ МЕЂУ ДРВАРЧАНИМА 

УКОЛИКО СЕ УГАСИ ДРВНА ИНДУСТРИЈА, 
НЕМИНОВНО ЈЕ ТИХО УМИРАЊЕ ДРВАРА

Стечајна управница: Продаја по технолошким цјелинама је једино рјешење 
Стечајна управница Фин-

веста Дрвар Бехрија Ху-
сеинбеговић у разговору за 
Српско коло рекла је да је би-
ло покушаја за ревитализаци-
ју фабрике, али да је то пот-
пуно нереална опција. 

– Наша политика је да фа-
брика не оде у старо гвожђе 
него да се прода купцу који ће 
бити у могућности да наста-
ви рад. С обзиром да је Фин-

вест и по величини и тери-
торији коју захвата огроман 
комплекс, није било могуће 
наћи тако моћног и способ-
ног купца, па се приступи-
ло формирању технолошких 
цјелина – рекла је Хусеинбе-
говићева. Она је навела да је 
резултат стечајног поступка 
видљив продајом цјелина које 
сада раде. Ријеч је о пиланама 
Гламоч, Унис, Југотурбина. 

– Као економиста сматрам 
да је овакав план продаје је-
дино рјешење. Уосталом, не-
ки примјери попут циглане у 
Босанском Грахову потврђу-
ју да, уколико се нађе прави 
купац, може да се настави са 
производњом – рекла је сте-
чајна управница и додала да 
ће све обавезе према бившим 
радницима бити измирене. 

– Исплатили смо 20% при-

мања, а сваког радника који 
има услове за пензију смо 
збринули. Бивши запослени 
имају свог представника Бог-
дана Стевандића, који је члан 
одбора повјерилаца и који пу-
ноправно учествује у доноше-
њу одлука – рекла је Хуисен-
беговићева напомињући да од 
сваке продаје новац иде Поре-
зној управи, која има велика 
потраживања.

НЕМИНОВНО ЈЕ ТИХО УМИРАЊЕ ДРВАРА

За Дрвар и Босанску Краји-
ну шума и прерада дрвета 
је она област која живот зна-

чи. Готово да се са сигурношћу 
може тврдити да је у овом гра-
ду својевремено свако домаћин-
ство имало по једног запосленог 
у бившем дрвно-прерађивачком 
гиганту Грмеч-Шипад. 

– Дрвар се развијао и у најбо-
љим годинама запошљавао између 
7 и 9 хиљада радника. То се одра-
зило и на прираст становништва 
па је од 8.000 људи колико је Дрвар 
имао 1895. године, неколико деце-
нија касније тај град имао 24 хиља-
де становника – прича мр Слобо-
дан Бајић, који је до 1992. године 
обављао функцију директора фир-
ме Грмеч-Шипад. 

СПОРНА ПРИВАТИЗАЦИЈА
Међутим, након његовог руко-

вођења овим привредним гиган-
том, стање се драматично проми-
јенило. Као посљедица рата 1992–
1995. године, прогоном аутохтоног 
становништва у Дрвар се насеља-
вају Хрвати прогнани из централ-
не Босне.

– Предузеће Грмеч-Дрвар 1995–
1996. по законима тзв. Херцег Бо-
сне припаја се са предузећем Фин-
вест корп из Чабра у Хрватској. По-
што је из рата изашло неоштећено 
наставља да ради под именом Фин-
вест д.о.о. Дрвар са знатно мањим 
бројем радника и производњом – 
прича Бајић и наводи да о раду и 
пословним подацима овог преду-
зећа из тог периода нема поузда-
них и потпуних података.

– Оно што знамо је да је преду-
зеће радило до 2013. године и да је 
због неликвидности и дугова према 
повјериоцима и радницима покре-
нут поступак стечаја, а потом су сви 
радници отпуштени – прича Бајић, 
потпуно увјерен да је епилог могао 
да буде другачији. 

– Стечај се могао избјећи, а нај-

бољи доказ за ову тврдњу је рад дрв-
не индустрије у Подграцима. Наи-
ме, након извршене приватизације 
2008. године, тамошња фабрика је 
модернизована, производња ожи-
вјела, а у њој је запослено више сто-
тина радника – каже Бајић, оцјењу-
јући да се у стечајном поступку на 
основу извјештаја стечајног управ-
ника и мишљења стечајног вијећа, 
могао отворити процес реоргани-
зације и ревитализације предузе-
ћа у Дрвару. 

– Међутим, процес стечаја је 
кренуо у правцу ликвидације пре-
дузећа, дио по дио, што ће довести 
до његовог нестајања – тврди Бајић, 
оцјењујући да би као главни мотив 
ликвидације фирме могла да буде 
жеља власника да се прикрију евен-
туалне незаконитости почињене 
приватизацијом и пословањем у 
периоду од 1996. до 2013. године. 

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА МОГУЋА
Бајић каже да је са стручним и 

компетентним људима извршио 
анализу која потврђује да би пре-
дузеће Финвест у реалним усло-
вима могло да послује стабилно и 
профитабилно.

– Потребно је да се запосли само 
трећина расположивих примарних 
капацитета, односно да се прера-
ди 40.000 кубних метара трупаца 
јеле, смрче и букве у резану грађу 
и фурнир. Потом би требало ра-
сположиву сировину добијену из 
примарне производње прерадити 
у буков фурнир, панел плоче, ли-
јепљене масивне плоче јеле, смр-
че и букве, лијепљене елементе за 
намјештај и грађевинску столари-
ју, ламелиране отпреске фурнира 
за намјештај, фронтове од масива, 
хоблане елементе, бродски под и 
ламперију. Поред овога, потреб-
но је да се организује производња 
рустичног намјештаја, комбино-
ваном ручном и машинском изра-
дом, производња прозора и врата, 

амбалаже, палета и других прои-
звода и предузеће би пословало по-
зитивно – сматра Бајић и додаје да 
би за реализацију оваквог програ-
ма било потребно урадити озбиљну 
студију оправданости ревитализа-
ције овог предузећа.

 – Могао би се обезбиједити уку-
пан приход у вриједности 35-40 ми-
лиона КМ. За све ове производе по-
стоји потребна расположива сиро-
вина, провјерена и сигурна потра-
жња и пласман на тржишту регио-
на и ЕУ – каже Бајић, уз напомену 
да у Дрвару још увијек има довољ-
но стручног кадра и радника који 
би знали покренути производњу и 
обезбједити квалитет потребан за 
страна тржишта. 

– Прерадом ове количине си-
ровина обезбједио би се профит 
500–800.000 КМ и могло би се за 
двије године запослити око 400 
радника, а послије ове фазе на-
ставило би се са даљим развојем 
– наводи Бајић.

Он сматра да би у садашње пого-
не требало уложити одређена сред-
ства за ремонт и набавку дијела но-
ве опреме и да су то неупореди-
во мања улагања, него да се изно-
ва праве нови производни погони.

ПРОДАЈА У БЕСЦИЈЕЊЕ
Бајић је изнио и податак коли-

ко би данас коштала изградња по-
словне зоне, на приближно истој 
површини колико заузима дана-
шњи Финвест. 

– Дошли смо до закључка да би 
једна таква зона коштала најмање 
2,5 милиона КМ, зависно од сте-
пена опремљености. Зато и поста-
вљамо питање ко је правио процје-
ну на основу које се данашње пре-
дузеће продаје у бесцјење за 1,9 
милиона КМ са свим земљиштем, 
објектима и опремом – чуди се Ба-
јић, увјерен да је ликвидација пре-
дузећа Грмеч-Финвест неоснована 
и неоправдана. 

Бајић је о овој проблематици го-
ворио и крајем прошле године на 
сједници Општинског вијећа Др-
вар, приликом расправе о стеча-
ју и ликвидацији предузећа, али 
вијећници, од којих су неки и вла-
сници приватних пилана, изјасни-
ли су се против реорганизације и 
покретања предузећа, па је изне-
сен предлог опозиције да се зака-
же посебна сједница општинског 
вијећа на ту тему. 

ЉУДИ ОДЛАЗЕ 
ТРБУХОМ ЗА КРУХОМ

Према Бајићевим ријечима, 
власницима пилана одговара ова-
ква ситуација, али је чињеница да 
се они баве најнижим степеном 
прераде дрвета и нимало не маре 
због великог броја незапослених 
Дрварчана.

– Без обзира на вјеру и наци-
ју, многи становници „трбухом за 
крухом”одлазе из Дрвара са купље-
ном картом у једном правцу – ка-
же Бајић. Он је увјерен да је једи-
ни начин да се одлазак становни-
штва спријечи био ревитализовање 
дрвно-индустријског комплекса.

– Нажалост, умјесто да се пре-
дузеће ревитализује утисак је да 
би се главна развојна полуга овог 
краја могла угасити – тврди Ба-
јић, а у прилог томе наводи да је 
у току проглашење стечаја и рас-
продаја дијелова имовине нека-
дашњег гиганта дрвне индустрије 
Финвест Дрвар. 

– Међутим, дрвна индустрија је 
данас на најнижем развојном ни-
воу од краја 19. вијека. Укупан број 
запослених у реалном сектору не 
прелази 600 радника. Овај проблем 
требало би да занима локалну за-
једницу која изгледа нема утицаја 
на коришћење свих ресурса. Чак и 
ако их има, онда их сасвим сигур-
но не користи довољно – закључу-
је на крају разговора мр Слободан 
Бајић. Ж.ЂЕКИЋ / T. ЋОРОВИЋ

ИСТОРИЈСКИ ФАКТИ

• У Дрвару 1902. године Ото 
Штанбајз, Аустријанац њемачког 
поријекла подигао индустријско 
постројење за прераду дрвета-
пилану капацитета 250.000 м3 
годишњег прореза, претежно 
четинара, творницу сандука 
капацитета 4.000 м3 годишње и 
творницу буради капацитета 3.500 
м3. 

• Послије Првог свјетског рата 
аустријски индустријалац продао 
је акције земаљском ерару БиХ и 
ова фирма преузета је од стране 
земаљског ерара БиХ и Краљевине 
Југославије у својству државног 
предузећа. Наставила је са радом 
1920. године са истим капацитетом 
као и прије рата.

• За вријеме Другог свјетског рата 
1941–1942. године партизани су, 
уз противљење дијела радника, 
запалили фирму да не би пала у руке 
непријатељу. 

• Послије Другог свјетског рата, у 
периоду 1947–1950.године, Дрвар 
је имао 6.500 радника и око 20.000 
становника. 

• Укупан број радника у предузећу 
шумарства и прераде дрвета Грмеч, 
пред рат, кретао се од 2.500 до 4.000 
радника, а укупно запослених у 
Дрвару је било око 7.500 радника, 
што јасно говори о значају комбината 
за развој ове средине.

СТЕВАН БАЊАЦ: 
ЕКОНОМСКИ  ЕГЗОДУС 
ЋЕ НАС ДОКРАЈЧИТИ

Предсједник удружења Дрварчана 
у Београду каже да Удружење нема 
економских ресурса да би се бави-
ло инвестирањем у привреду или 
запошљавањем људи, али окупља 
многе Дрварчане са великим иску-
ством у разним гранама и сфера-
ма рада. 
– Свима нам је познато стање да 
некадашње фирме не раде, а Гр-
меч-Шипад, је била окосница при-
вреде.. Удружење је у спремно да се 
укључи у дискусију, расправу и при-
чу о томе да ли има смисла покуша-
ти, у сарадњи са тамошњим држав-
ним органима, да се тај дио Грмеча 
поново стави на ноге и да се људи-
ма који тамо живе обезбиједи по-
сао. Дрвар има проблем да задржи 
људе који су се вратили, посебно 
млађе брачне парове са дјецом која 
иду у школу, јер без запослења они 
су осуђени да поново напуштају Др-
вар. Тако да сад практично гледамо 
други егзодус, овог пута, егзистен-
цијални – закључује Бањац.

 » Некадашњи директор фирме Грмеч-Шипад мр Слободан Бајић сматра да би неоснована ликвидација предузећа могла имати кобне посљедице по Србе у Босанској Крајини.
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ПИТАЊА СРПСКОГ КОЛА

Да би сазнали пуну истину о овом случају, редакција 
Српског кола упутила је допис у коме су тражени одго-
вори на конкретна питања. 
1. Да ли стечај фирме Финвест води у потпуну ликвидаци-
ју? Какве ће посљедице оставити на живот грађана Дрва-
ра и његове околине?
2. Да ли је могуће спровести ревитализацију ове фирме, 
како је недавно предложио мр Слободан Бајић? 
3. Сматрате ли да је процес припајања Грмеч-Дрвара са 
предузећем Финвест корп из Чабра из 1996. године оба-
вљено на законит начин? 
 
 
НАЧЕЛНИК ДРВАРА БЕЗ КОМЕНТАРА

Редакција Српског кола упорно је покушавала да дође 
у контакт са начелником општине Дрвар Гораном Бро-
ћетом. На наш допис није одговорио, као ни на позиве 
и смс поруке. Допис је упућен и министру правосуђа и 
управе у федералној влади Јову Париповићу, Министар-
сву привреде ливањског кантона (Милош Баук), судији 
основног суда у Ливну Мидхаду Османчаушевићу, в. д. 
директору ШГД Херцегбосанске шуме доо Купрес Бран-
ку Ивковићу, тужилаштву ливањског кантона Милошу 
Бауку. Нико од њих се није огласио.
 
 
НИКИЦА БОСНИЋ: КОНФУЗИЈА  
ЈЕ МОЖДА НЕЧИЈИ ЦИЉ

На допис упућен општинској управи Дрвара реаговао је 
предсједник општинског вијећа Никица Боснић.
– Сматрам да општина Дрвар, као највећа српска по-
вратничка општина у Федерацији Босне и Херцегови-
не заслужује пуну пажњу – навео је Боснић и изразио 
бојазан да извјештавање Српског кола „не буде посље-
дица нечијих покушаја да се преко паушалног намета-
ња проблема остваре политички поени”. 
– Из питања које сте поставили општинским вијећни-
цима видљиво је да о предметној проблематици нисте 
информисани на објективан начин – навео је у допису 
Боснић и позвао на опрез „да се не би створила још кон-
фузнија ситуација, што је можда и нечији циљ”. 
Након оваквог одговора позвали смо Боснића. Ме-
ђутим, он више није одговарао на позиве, имејлове и 
СМС поруке у којима смо тражили разговор и додат-
на појашњења. 
 
 
МИЛАН БАЛАБАН:  ШТЕТА ЈЕ  
ОДАВНО НЕМЈЕРЉИВА

На допис упућен општинском вијећу Дрвара реаговао 
је одборник Милан Балабан. Он је рекао да је сам про-
цес стечаја далеко одмакао и да су већ видне катастро-
фалне посљедице. 
– Много је разлога што људи напуштају Дрвар у коме 
данас реално живи тек 2.950 људи. Најмање хиљаду 
људи је отишло због стечаја фабрике – рекао је Бала-
бан, наглашавајући да веома цијени стручност мр Сло-
бодана Бајића.
– Због веома ограниченог времена на сједници Општин-
ског вијећа Дрвара Бајић заправо није ни имао могућ-
ност да објасни план ревитализације нити је било во-
ље владајућих структура, који су му дали пет минута за 
говорницом, да га озбиљно саслушају. Сви добро зна-
мо да је Бајић некада руководио са више радника него 
што данас Дрвар има становника. Зато сам и увјерен да 
је његов план реалан. Међутим, није ми јасно са којим 
новцем би се то урадило – рекао је Балабан и запитао 
се каква би корист била чак и кад би се судски пони-
штила приватизација из 1996. године кад је штета која 
је у међувремену настала немјерљива.
– Власник је на основу уписане имовине подигао и 
потрошио огромне кредите, а за то су одговорни раз-
ни појединци који су му то омогућили. Кад томе дода-
мо количину искориштене сировине, број људи који 
је отишао, онда је укупну штету немогуће измјерити – 
закључује Балабан.     
 
 
ЈОВАНКА РУНИЋ: НАДАМ СЕ ДА ЋЕ  
СЕ ОДГОВОРНИ ПРОБУДИТИ 

Општински одборник Јованка Рунић изјавила је да се 
стиче утисак као да је многима у интересу да ово пре-
дузеће нестане и економски и физички. 
– Надам се искрено да до тога неће доћи и да ће се они 
који су на одређеним позицијама пробудити и зауста-
вити ликвидацију. Сви који су пажљиво слушали ана-
лизу Слободана Бајића, бившег директора некадашњег 
привредног гиганта Грмеч, могли су да се увјере да је 
процес реструктуирања и ревитализације предузећа за-
снован на економским и тржишним принципима и да је 
сасвим реалан. Бојим се, ако се овом питању не посве-
ти највећа могућа пажња, ликвидација не пријети само 
фабрици него и Дрвару – поручила је Јованка Рунић.

БОЖИЋ У ЧИКАГУ

Припадници српске зајед-
нице у Чикагу и околини 
празник Христовог рођења 
обиљежили су у једној од 17 
цркава и манастира, колико 
их у Чикагу и ширем подруч-
ју има Српска православна 
црква.  Због нерадног да-
на богослужењима је прису-
ствовао рекордан број вjер-
ника. Свечаности су почеле 
већ у суботу када су одржа-
на вечерња Богослужења и 
налагања Бадњака. По тра-
дицији послије Богослуже-
ња дружења су настављена 
у црквеним и манастирским 
салама уз богату Божићну 
трпезу. С. ДАНЧУО

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА ЗА ПОМОЋ ИЗБЈЕГЛИМ ЛИЦИМА 

За 10 избјегличких породица у општини 
Темерин откупљено 10 сеоских домаћинстава 
Oпштина Темерин потписала је уго-

воре са 10 избјегличких породица за 
куповину сеоских домаћинстава у окви-
ру Регионалног стамбеног програма за 
помоћ избјеглим и расељеним лицима.

Споразумом о донацији закљученим 
између Банке за развој Савјета Европе 
и Републике Србије у вези са Регионал-
ним стамбеним програмом – Потпро-
јекат 4 предвиђено је рјешавање стам-
бених потреба избјеглица кроз додјелу 

помоћи за куповину сеоских кућа. По-
моћ за рјешавање стамбених потреба 
избјеглица кроз куповину сеоске куће 
и додјелу пакета помоћи је бесповрат-
на и одобрава се у максималном износу 
до 11.000 евра у динарској противври-
једности, при чему се за куповину сео-
ске куће одобрава грант до 9.500 евра и 
још један мањи грант у износу до 1.500 
евра за адаптацију домаћинства или ку-
повину бијеле технике. 

На овај начин, укупно ће 10 избје-
гличких породица са територије општи-
не Темерин обезбиједити трајна стам-
бена рјешења. Предметне сеоске куће 
налазе се на територији АП Војводине 
и то 2 куће на територији општине Те-
мерин, 3 куће на територији општине 
Бечеј, 2 куће на територији општине 
Инђија, и по једна кућа на територији 
општине Бачка Паланка, општине Бач 
и општине Кула.

У ОПШТИНИ ОПОВО ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА

Пет избјегличких породица имаће кров над главом 
У кабинету предсједника 

општине Опово 25. де-
цембра 2017. године потпи-
сани су уговори о додјели бес-
повратне помоћи за куповину 
пет сеоских кућа са окућни-
цом, којима се регулишу ме-
ђусобна права, обавезе и од-
говорности уговорених стра-
на у поступку додјеле помо-
ћи кориснику за побољшање 
услова становања кроз купо-
вину сеоских кућа са окућни-
цом и кроз додјелу помоћи у 
виду грађевинског материја-
ла за поправку или адаптаци-
ју предметних кућа. Пројек-
том је предвиђено 9.500 евра 
за куповину и 1.500 евра за 
адаптацију предметне куће.

Предсједник општине др 
Зоран Тасић поздравио је 
присутне, пожелевши им да 
што прије ријеше своје егзи-
стенцијалне проблеме и ис-
товремено изразио жаљење 
што су током ратних деве-
десетих година прошлог ви-
јека доспјели у такву ситуа-
цију. Тасић је обећао са сво-
је стране да ће се локална 

самоуправа и у будућности 
ангажовати како би се из-
бјеглим и расељеним лици-
ма што адекватније помогло.

Комесаријат за избјеглице 
и миграције, ЈУП Истражи-
вање и развој Београд и Оп-
штина Опово закључили су 
уговор о гранту у оквиру Ре-
гионалног стамбеног програ-
ма – Пројекат 4, о сарадњи 
на реализацији додјеле по-
моћи намијењене побољша-
њу услова становања избје-
глих лица куповином сеоске 
куће са окућницом, којим је 
општини Опово додијељен 
износ од 55.000 евра. Сред-
ства која се дају корисници-
ма су по 11.000 евра, од тога 

9.500 евра за куповину куће 
и 1.500 евра за њену адапта-
цију и реновирање. Добије-
на средства су бесповратна.

Повјереник за избјегла 
лица на територији општи-
не Опово Иванка Петров за-
хвалила се локалној самоу-
прави на подршци у реали-
зацији овог пројекта.

Након потписивања уго-
вора осмјех и на лицима 
оних који су средства добили 
и ријешили добар дио својих 
егзистенцијалних проблема.

– Ово ми значи много, жи-
вио сам као подстанар и за-
хвалио бих се Општини, По-
вјереништву за избјегла ли-
ца и међународној заједни-

ци који су ми омогућили ову 
помоћ – рекао нам је Милан 
Војиновић, који је избјегао 
из Глине.

– Захваљујем се предсјед-
нику општине Тасићу, а пр-
венствено власницима кућа 
који су годину дана чекали 
на овај моменат, поручио је 
Бенковчанин Бранимир Ре-
паја из Баранде.

Како се очекује и проши-
рење овог пројекта, Повје-
реништво за избјегла лица 
општине Опово уз подршку 
локалне самоуправе аплици-
рало је за куповину још два 
сеоска домаћинства за избје-
гла лица из буџета Републи-
ке Србије.
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На недавно одржаним 
локалним изборима 
у Пећинцима Жељ-

ко Трбовић добио је убје-
дљиву подршку грађана Пе-
ћинаца. С обзиром да је у 
претходном периоду оба-
вљао функцију начелника 
Општинске управе, потпу-
но је упућен у све пројекте. 

– Још се опорављамо 
од наслијеђених проблема 
од претходне власти на че-
лу са Демократском стран-
ком, која је општином вла-
дала 12 година. Наслиједи-
ли смо огромна дуговања од 
500 милиона динара и вео-
ма запуштену инфраструк-
туру. Невјероватно је да смо 
затекли школе и амбуланте 
које прокишњавају у којима 
је још увијек било чучаваца у 
тоалетима, да су нам путеви 
били препуни ударних рупа, 
да смо у индустријским зо-
нама затекли неодржаване, 
а у појединим дијеловима и 
неасфалтиране саобраћајни-
це. То су кључни проблеми 
са којима се суочавамо и на 
чијем рјешавању радимо већ 
четири године, колико Срп-
ска напредна странка води 
општину Пећинци, и који ће 
нам бити приоритет и у на-
редне четири године
zzНа каквим прoјектима 
тренутно радите?
– У децембру смо започе-

ли 34 мања инфраструктур-
на пројекта, махом ренови-
рања објеката школа, амбу-
ланти и вртића, од којих је 
половина већ завршена и по-
трудићемо се да у што кра-
ћем року завршимо све за-
почете пројекте. Имали смо 
и већих инвестиција попут 
замјене водоводне мреже у 
Обрежу и реконструкције 
пута у Крњешевачкој ули-
ци у Шимановцима. Инфра-
структура ће нам бити прио-
ритет и у наредном периоду, 
јер се развојем инфраструк-
туре унапријеђује квалитет 
живота наших грађана.
zzСве средине покушавају 
да привуку стране инве-
ститоре. Која су предно-
сти Пећинаца? 
– Најочигледније су гео-

графске предности општине 
Пећинци: близина Београ-
да и Аеродрома Никола Те-
сла, као и ауто-пут Е-70, који 
пресијеца сјеверни дио наше 
општине и повезује је са ви-
шемилионским тржиштем. 
Међутим, ту је и ефикасна 

општинска администрација 
спремна да у сваком тренут-
ку изађе у сусрет потребама 
инвеститора. Поред тога, на-
ша Агенција за развој и Кан-
целарија за локални економ-
ски развој пружају инвести-
торима логистичку подршку 
од самог доласка у нашу оп-
штину, до коначне реализа-
ције инвестиције. Имамо од-
личну сарадњу са компанија-
ма које већ послују на нашој 
територији и оне су нам нај-
боља реклама. Све то заједно 
има за резултат овакав инду-
стријски развој због којег је 
општина Пећинци синоним 
за гринфилд инвестиције, не 
само у границама Србије, већ 
и у региону. 
zzУ којој мјери су у Пећин-
цима ријешени инфра-
структурни проблеми?
– У протекле четири го-

дине много тога смо уради-
ли на развоју инфраструкту-

ре и ситуација је сада много 
боља, али нас још увијек че-
ка много посла. Изградили 
смо канализациони пречи-
стач и фабрику воде у Ши-
мановцима, спортску халу 
у Доњем Товарнику, рекон-
струисали смо саобраћајни-
цу у сјеверној радној зони и 
изградили водоводну и ка-
нализациону мрежу у јужној 
радној зони у Шимановцима, 
завршена је реконструкција 
Дома здравља у Пећинцима 
итд., али посао на унаприје-
ђењу инфраструктуре никада 
није завршен и увијек може 
још боље. У наредном пери-
оду планирамо да изградњом 
приступног пута отворимо за 
инвеститоре радну зону Си-
бач, која се наслања на оби-
лазницу око Пећинаца, да из-
градимо нову предшколску 
установу у Шимановцима, 
реконструишемо путеве у не-
колико улица, да завршимо 
изградњу фискултурне сале 
у Ашањи, замијенимо ком-
плетну водоводну мрежу у 
Купинову... У овом тренутку 
имамо десетак припремље-
них пројеката са којима ће-
мо конкурисати за средства 
код републичких и покрајин-
ских институција и фондова.
zzКакви су резултати са-
радње локалне и покра-
јинскe власти?
– Промјена покрајинске 

власти 2016. године била је 
изузетно значајна за нашу 
општину и могу слободно да 
кажем да је отворила ново 
поглавље у сарадњи између 
пећиначке локалне самоу-
праве и Покрајинске владе. 
Прије тога нас је покрајинска 
власт у потпуности игнори-
сала и подршку за наше про-
јекте смо добијали само од 
Владе Републике Србије иа-
ко смо географски у Војво-

дини. Од доласка Игора Ми-
ровића на чело Покрајинске 
владе наши пројекти наилазе 
на раузмијевање и подршку 
какву имамо и од републич-
ке Владе. Морам да нагласим 
да је значајан дио средстава 
за пројекте које смо започе-
ли у децембру обезбиједила 
управо Покрајинска влада. 
Убијеђен сам да ће се та са-
радња наставити и прошири-
ти у наредном периоду.
zzКоје су најзначајније кул-
турно-историјске мани-
фестације у вашој оп-
штини?
– Неке од културних и ту-

ристичких манифестација у 
општини Пећинци су већ по-
лако постале традиција попут 
Регате Мајке Ангелине у Купи-
нову, Гибаницијаде у Ашањи, 
Фијакеријаде у Пећинцима, 
као и Дана општине Пећин-
ци, који се у мају сваке годи-
не обиљежавају бројним кул-
турним и спортским догађа-
јима у практично свим насе-
љима наше општине. Међу-
тим, имамо и новијих мани-
фестација попут Улице добрих 
вибрација, која је завршница 
Пећиначког културног љета 
и ове године први пут одржа-
ног Курзовина феста, за које 
се надамо да ће се у будућ-
ности развијати и привлачи-
ти све већи број посјетилаца.
zzДа ли Пећинци имају ту-
ристичке потенцијале и 
у којој мјери их искори-
штава?
– Општина Пећинци има 

велико културно-историјско 
и природно богатство, али је 
развој туризма скоро у пот-
пуности био занемарен, до те 
мјере да нисмо имали тури-
стичку организацију. У проте-
кле четири године доста тога 
је урађено на развоју туризма 
и то је почело да даје резулта-

те. Број посјетилаца се пове-
ћава из године у годину, али 
ту нас чека још много посла 
на упознавању домаће и стра-
не јавности са туристичком 
понудом пећиначке општи-
не. Основали смо Туристич-
ку организацију и понуди-
ли посјетиоцима једноднев-
ну туристичку руту у оквиру 
које могу током једног дана 
да обиђу цијелу општину – од 
Српског музеја хлеба у Пе-
ћинцима, преко свињарске 
колебе у Доњем Товарнику, 
Аксентијевог кућерка у Ога-
ру (једне од најстаријих очу-
ваних кућа у Срему) до Спе-
цијалног резервата приро-
де Обедска бара и Етно ком-
плекса у Купинову. Ова рута 
се показала као посебно ин-
тересантна за ђачке екскур-
зије. Купиново посебно оби-
лује културно-историјским 
богатством. Ту бих посебно 
издвојио средњовјековну тв-
рђаву Купиник, која је по-
сљедња престоница српских 
деспота, а за коју се недовољ-
но зна чак и у оквирима на-
ше земље. Томе ћемо у на-
редном периоду посветити 
више пажње, јер је Купиник 
у једном раздобљу национал-
не историје био кључан за оп-
станак српске државности. 
zzКако бисте оцијенили ра-
звој осталих привредних 
грана?
– Развој пећиначке оп-

штине зацртан је кроз три 
стратешка правца развоја: 
индустрија, пољопривреда 
и туризам. Индустрија је ра-
звијена до те мјере да у овом 
тренутку на евиденцији На-
ционалне службе за запо-
шљавање имамо свега нешто 
преко 800 незапослених, што 
је најнижа незапосленост у 
окружењу. У наредном пе-
риоду ћемо много више па-

жње посветити развоју пољо-
привреде. Држава све већа 
средства издваја за подстица-
је у пољопривреди, а ми ће-
мо се као локална самоупра-
ва потрудити да у сарадњи са 
удружењем пољопривредни-
ка умрежимо наше пољопри-
вредне произвођаче и на тај 
начин им омогућимо да бу-
ду детаљно упознати са свим 
конкурсима за државне под-
стицаје у куповини трактора 
и прикључне механизације, 
пластеника и стакленика и 
система за наводњавање. Ја-
ко је важно да информације 
стигну до сваког пољопри-
вредника, а општинска ад-
министрација ће им бити на 
располагању да помогне око 
прикупљања неопходне доку-
ментације, како би што лак-
ше конкурисали и дошли до 
неопходних средстава.
zzКакви су услови за развој 
спорта у Пећинцима?
– Мислим да смо на том 

пољу постигли значајне ре-
зултате. Локална самоуправа 
је посебан акценат ставила на 
развој аматерског и школског 
спорта. Изградили смо спорт-
ску халу у Доњем Товарнику, 
модеран спортски објекат ка-
кав до тада нисмо имали у на-
шој општини, а који испуњава 
све услове за тренинг и за одр-
жавање како школских, тако 
и званичних такмичења. При-
је тога имали смо ситуацију 
да клубови из наше општи-
не нису могли да буду дома-
ћини спортским такмичењи-
ма и да су, посебно у зимском 
периоду, били приморани да 
закупљују хале у сусједним 
општинама. Реновирали смо 
неколико фискултурних сала 
у школама, у току је градња 
фискултурне сале у Ашањи, 
а преко Спортског савеза Ра-
звој спортова купујемо неоп-
ходну спортску опрему и ре-
квизите како спортским клу-
бовима, тако и основним шко-
лама, средњој школи и пред-
школској установи. Четири 
године интензивно развијамо 
код дјеце и младих љубав пре-
ма спорту и здравом начину 
живота и то даје видљиве ре-
зултате. Све више младих у 
нашој општини се бави спор-
том, а основано је и неколи-
ко нових спортских клубова.
zzПећинци су постали но-
ви дом и многим протје-
раним Србима деведесе-
тих година прошлог вије-
ка. Да ли је и у којој мје-
ри избјегличка популаци-
ја утицала на развој оп-
штине?
– Трудим се да не раздва-

јам наше суграђане на стро-
сједиоце и избјеглице, јер 
сматрам да сви заједно мо-
рамо да градимо и развијамо 
своју општину и да свако тре-
ба да допринесе колико може. 
Сви грађани су допринијели 
развоју општине тако што су 
подржали свјеже идеје и до-
бре и реалне планове за ра-
звој, колико ко, то заиста не 
могу да кажем. И сам сам се 
у Срем доселио 1991. године. 
Ово је сада мој дом и себе до-
живљавам као Сремца, што не 
значи да ћу икада заборавити 
одакле потичем. Мислим да 
различите културе и обичаји 
представљају богатство јед-
ног краја, а не препреку ње-
говом развоју. 

 ТРИФКО ЋОРОВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ ЖЕЉКО ТРБОВИЋ ВЈЕРУЈЕ ДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ У ОВОЈ ОПШТИНИ ДОЛАЗЕ БОЉИ ДАНИ  

Није случајност што 
Пећинци имају најнижу 
стопу незапослености

ГРАДИМО 30 СТАНОВА ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ

zzУ којој мјери је у Пећинцима спроведен програм регио-
налног стамбеног збрињавања?

– Кроз Регионални стамбени програм стамбено је збринуто 
19 избјегличких породица кроз додјелу грађевинског 
материјала, 13 породица је збринуто кроз откуп сеоских 
кућа са окућницом, а седам избјегличких породица добило 
је монтажне куће. Пећиначка локална самоуправа већ 
годинама редовно аплицира за средства на свим јавним 
позивима Комесаријата за избјеглице и миграције. Тако 
је од 2012. године до данас 21 избјегличка породица 
добила помоћ у грађевинском материјалу, три породице су 
стамбено збринуте откупом сеоских кућа са окућницом, а 23 
избјегличке породице су економски оснажене кроз програм 
доходовних активности. Анкетирањем смо утврдили да 
већина избјегличких породица у нашој општини, којих је око 
250, има ријешено стамбено питање. Општина Пећинци ће 
бесплатно уступити један плац у Шимановцима за изградњу 
зграде са 30 станова за избјегличке породице. Циљ нам 
је да све избјегличке породице имају ријешено стамбено 
питање и обезбијеђену егзистенцију, јер само на тај начин 
их можемо интегрисати у локалну средину и учинити да 
општину Пећинци доживљавају као дом, а не као мјесто гдје 
привремено живе.
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ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ РАКОВИЦА ВЛАДАН КОЦИЋ КАЖЕ ДА МНОГИ ПРОБЛЕМИ НЕ БИ БИЛИ РИЈЕШЕНИ БЕЗ ПОДРШКЕ ГРАДСКИХ ИНСТИТУЦИЈА

Предсједник Градске 
општине Раковица 
Владан Коцић каже 

да се посљедњих пет и по 
година рјешавају проблеми 
који су деценијама мучили 
грађане Раковице.

Садашња општинска 
власт се труди да максимал-
ним залагањем покуша ри-
јешити проблеме који трају 
годинама, па и деценијама. 
Коцић не крије да је поно-
сан на отварање новог Дома 
здравља на Лабудовом брду о 
чему се причало посљедњих 
50 година. Ипак, тек сад су 
некад велике ријечи постала 
дјела. Коцић истиче да многи 
проблеми никад не би могли 
бити ријешени без подршке 
Града Београда.   

– Сарадња са Градом Бео-
градом је на високом нивоу. 
Неки од највећих проблема, 
попут канализације или из-
градње новог дома здравља 
на Лабудовом брду, никада 
не би били ријешени да није 
постојала сарадња општин-
ских и градских институци-
ја. Када су нам на првом мје-
сту потребе грађана, онда је 
лако наћи заједнички језик и 
са Градом и са Републиком.
zzУ којој мјери су у Ракови-
ци ријешени инфраструк-
турни проблеми?
– Као највећи проблем из-

дваја се недостатак канали-
зационе и путне мреже у по-
јединим дијеловима општи-
не. До сада смо нову канали-
зацију већ увели у дио насе-
ља Љубиша Јеленковић, у дио 
Сунчаног брега, у Улици Бо-
ривоја Милојевића, а ускоро 
ће изградња почети у насељу 
Миљаковац 3. До сада је у Ра-
ковици асфалтирано више од 
100 улица. Општина Рако-
вица је сопстеним средстви-
ма финансирала асфалтира-
ње многих улица које ника-
да нису имале асфалт. Захва-
љујући изградњи нових сао-
браћајницама створили смо 
услове да се кроз насеља по-
пут Миљаковца 3 и Сунчаног 
брега први пут пусте линије 
градског превоза. Тренунт-
но радимо на асфалтирању и 
проширењу Улице Алексан-
дра Војинивића, након чега 
ће бити успостављена нова 
линија градског превоза ко-
ја ће повезати тај изоловани 
дио Ресника са остатком на-
сеља. Посебно сам поносан 
на изградњу Дома здравља на 
Лабудовом брду, најмодерни-

јег у Србији. Изградња дома 
здравља планирана је при-
је скоро пола вијека, али ми 
смо били ти који су те снове 
претворили у јаву.
zzРаковица је у прошло-
сти била синоним за бео-
градску индустрију. И да-
нас све локалне среди-
не покушавају да привуку 
стране инвеститоре. Које 
су предности Раковице? 
– Нове потенцијале Рако-

вице видимо у искоришћа-
вању одличне стратешке по-
зиције наше општине, која 
излази на два међународна 
пута (обилазница око Бео-
града и Коридор 10), што је 
занимљиво инвестиотори-
ма. Такође, у Раковици има-
мо простор који заузимају 
некадашње раковичке фа-
брике а који је погодан за 
браунфилд инвестиције. С 
друге стране, постоје лока-
ције које су покривене, или 
ће бити покривене урбани-

стичким плановима, попут 
језера у Реснику, за реали-
зацију гринфилд инвестици-
ја. Осим тога, планирамо да 
искористимо туристичке по-
тенцијале Раковице. На кра-
ју, највећи потенцијал Рако-
вице су њени људи. У нашој 
општини живе неки од нај-
бољих мајстора, занатлија 
и радника који су радили у 
раковичким фабрикама. Са 
мањим преквалификација-
ма они могу без проблема 
радити у било којем прои-
зводном систему. 
zzКоје су најзначајније кул-
туно-историјске манифе-
стације?  
– Духовна свечаност Пут 

у духовност представља јед-
ну од најбитнијих културних 
манифестација захваљујући 
којој је Раковица постала јед-
на од духовних престоница 
Србије. Осим тога, веома 
битне културне манифеста-
ције су позоришне свечано-
сти Фестивал победника фе-
стивала, затим радијски фе-
стивал Први тон и фестивал 
хумора и сатире Велика пра-
знина за велики лет. Центар 
за културу и образовање Ра-
ковица има заиста разновр-
стан програм, а једина смо 
општина у којој је настала 
представа о владики Нико-
лају, која се изводи у мно-
гим позориштима у земљи 
и региону. Када је у питању 
културна понуда, Раковица 
не само да не заостаје, већ 
у појединим стварима иде 
корак напријед у односу на 
друге општине.

zzКакви су услови за развој 
спорта у Раковици?
– Општина Раковица у 

складу са могућностима ула-
же средства у развој спор-
та. Наш нагласак је на развој 
школског спорта. Покрови-
тељи смо пројекта Бесплат-
на карате школа. До сада је 
десет генерација раковичких 
основаца, односно више хи-
љада ученика, на тај начин 
бесплатно тренирало кара-
те. Такође, организовали смо 
велики број спортских ма-
нифестација, од којих је нај-
познатија полуматонска Тр-
ка патријарха Павла, којом 
отварамо традиционалну ма-
нифестацију Раковичко лето. 
Осим тога Општина Ракови-
ца је покровитељ једне од нај-
старијих атлетских манифе-
стација Бели крос, трке која се 
одржава више од пола вије-
ка на Кошутњаку. Не смије-
мо заборавити ни Џудо клуб 
Раковица, који је понос наше 
општине. Момци су шампи-
они државе и у своји редови-
ма имају српског олимпиј-
ца Александра Кукоља. Оп-
штина Раковица се труди да 
у оквиру својих надлежно-
сти и могућности помогне 
рад клуба. Са поносом могу 
казати да Општина Ракови-
ца више пута годишње за гра-
ђане омогућава велики број 
бесплатних спортских садр-
жаја. Циљ нам је да промо-
вишемо здраве стилове жи-
вота и код дјеце и одраслих.
zzРаковица је постала но-
ви дом и многим протје-
раним Србима деведесе-

тих година прошлог вије-
ка. Да ли је и у којој мје-
ри избјегличка популаци-
ја утицала на развој оп-
штине?
– У Раковици живи вели-

ки избјеглих и расељених са 
простора бивше Југославије. 
Доста људи и даље живи у те-
шким условима у неформал-
ним колективним центрима. 
У сарадњи са Комесаријатом 
за избјеглице трудимо се да 
им помогнемо на разне на-
чине. Од тога да обезбиједи-
мо огрјев за зиму и друге вр-
сте помоћи, до тога да обез-
бјеђујемо грађевинске паке-
те и средства за започиња-
ње бизниса, односно за еко-
номску самоодрживост. Циљ 
нам је да свима онима ко-
ји су протјерани прије свега 
помогнемо да се врате, или, 
уколико то не желе, да им 

обезбиједимо услове за но-
ви почетак.
zzСа којим је срединама Ра-
ковица у братским одно-
сима? 
– Градска општина Рако-

вица има изванредну сард-
њи са словеначком Општи-
ном Блед. Са жупаном Јане-
зом Фајфаром имам сјајне 
односе. Осим пријатељства, 
Општина Блед се понудила 
да нам помогне у аплици-
рању за пројекте из европ-
ских фондова и да са нама 
дијели искуства локалне са-
моуправе на путу прикључе-
ња Европској унији. С дру-
ге стране, имајући у виду да 
смо далеко већа општина, 
они од нас преузимају не-
ка искуства у организацији 
школства, рјешавању саобра-
ћајних и инфраструктурних 
проблема.  ТРИФКО ЋОРОВИЋ

Захваљујући подршци Града Београда 
жеље грађана претварамо у стварност

ВЕЛИКИ ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

zzДа ли Раковица има туристичке потенцијале и у којој 
мјери их искориштава? 
– Туризам је један од развојних потенцијала Раковице. Са 
природним цјелинама попут Кошутњака, Миљаковачке 
шуме и језера у Реснику и битним споменицима културе 
и вјерским објектима попут Манастира Раковица, наша 
општина већ сада привлачи велики број посјетилаца. 
Општина Раковица је у посљедњих неколико година 
покренула и велики број манифестација. Најпознатија 
манифестација је свакако међународни Раковички карневал, 
који сваке године у Раковицу доведе хиљаде гостију из 
земље и иностранства. Раковица је домаћин и многим 
међународних спортских турнира, захваљујући којима 
нашу општину такође посјећује велики број гостију. Све то 
повољно утиче на локални економски развој.

БРИГА О НАЈМЛАЂИМA И НАЈСТАРИЈИМA
zzКакве погодности имају најмлађи и најстарији станов-
ници Раковице?
– За дјецу Раковице Општина сваке године организује 
велики број манифестација. Посебно популаран је Дјечји 
ускршњи базар, или спортско такмичење Дјечје игре без 
граница. Осим тога, Општина Раковица је у прошлости 
више пута награђивала најбоље ученике, или пригодним 
поклонима или путовањима, па чак и стипендијама. Циљ 
нам је био да мотивишемо дјецу и да им докажемо да се 
вриједан ради исплати. За најстарије суграђане у току су 
бесплатни једнодневни излети по Србији. Општина Раковица 
је такође ушла у пројекат Телеасистенције, гдје одређеном 
броју старијих суграђана, који живе сами а нису у стању да 
брину о себи, пружамо помоћ. Наравно, Општина Раковица 
је на располагању нашим старијим комшијама за београдску 
сениор картицу, док повремено организујемо и бесплатне 
садржаје намијењене тој популацији.

 » У посљедњих пет и по година 
рјешавамо проблеме који су  
се деценијама гомилали и  
мучили грађане Раковице
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Сјећање на чин прија-
вљивања у добровољ-
це српске и црногорске 

војске у САД за вријеме Пр-
вог свјетског рата остало је 
сачувано у породичним пре-
дањима која су сачувана у 
породицама потомака срп-
ских добровољаца. 

По сјећању Вукала Стојано-
вића, сина Андрије Стојанови-
ћа, из Брајића, код Будве, „ње-
гов отац предводио је групу од 
14 племеника који су дошли у 
црногорску војску из руднка 
Бјут, у Монтани, крајем 1914. 
године.”

ТУЧА СА ХРВАТИМА
Милан Круљ, из Витоња, 

код Љубиња, 1915. године при-
јавио се у добровољце црно-
горске војске, а брат Јово га је 
одговарао од тога, хватао га за 
рукав и говорио да не иде, да 
богатство не оставља. 

– Када иду они од 30 годи-
на, идем и ја – мотив за одла-
зак у добровољце био је код 
18-годишњег Раде Кнежевића, 
из Бунића, код Коренице. Об-
рен Поповић, из Месара, код 
Требиња, носио је пред пола-
зак заставу у чети Зрињски, ко-
ја је требала да окупи хрватску 
емиграцију у Питсбургу. 

По казивању Остоје Мици-
ћа, сина Јована Мицића, из 
Мајског Тртника, код Глине, 
његов отац и другови „на ноћ 
пред полазак лађе из Њујорка 
потукли су се у једном ’бурту’ 
са Хрватима”. Божидар Вучу-
ревић, из Запријесеке, код Тре-
биња, „кренуо је у рат са дру-
гом Голубом Самарџићем и 
они су се фотографисали у Ба-
фалу”. Одлазак у добровољце 
Николе Банића, из Мекиња-
ра, код Удбине у породици је 
запамћен јер су „у њујоршкој 
луци он и друг му Ђуро док су 
чекали лађу ушли у један ча-
мац и веслали.”

БЕСПЛАТАН ПУТ КУЋИ
Карактеристична су сјећа-

ња у породицама неких лич-
ких печалбара на одлазак у до-
бровољце српске војске. „Сре-
ћа што се заратило па је пут 
до куће био бесплатан”, сје-
ћање је на чин пријављивања 
у добровољце у породици до-
бровољца Стевана Радочаја, 
из Крчане, код Удбине. У сје-
ћању Јанка Шкорића, на оца 
добровољца Дану Шкорића, 
из Брезовца, код Грачаца сје-
ћање на чин пријављивања је 
драматично, детаљно и живо-
писно. „У ’бурту’ један официр 
тражио је добровољце и држао 
нашима ватрен говор, а они су 
ћутали. У један трен устала је 
једна жена и рекла: – Ко се не 
осјећа да је мушко, да обуче 
сукњу, а мени да да ’лаче. По-
сле тога сви што су слушали 
говор уписали су се.”

Послије окупације Србије 
1915. године, у наредној го-
дини док се српска војска опо-
рављала на Крфу, пошто није 
било друге могућности попу-
њавања војске, српска влада 

и њени савезници, прије све-
га Французи, активирали су се 
на процесу прикупљања до-
бровољаца међу печалбари-
ма у САД. 

Од јесени 1916. године у 
САД боравила је српска ми-
сија која је радила на прику-
пљању добровољаца на челу 
са потпуковником Миланом 
Прибићевићем ратним херо-
јем из чувене банијске поро-
дице Прибићевића. Са њим 
је био добровољац Алачевић, 
Хрват из Сплита, и гуслар Пе-
тар Перуновић Перун.

5.000 ДОБРОВОЉАЦА
Од јесени 1916. године кре-

нула је акција прикупљања до-
бровољаца у Америци која је 
до краја рата довела око 5.000 
добровољаца из САД у српску 
војску на Солунском фронту. 

Генералу Михаилу Раши-
ћу Милан Прибићевић је 31. 
августа 1916. године у Пари-
зу доставио свој План за рад на 
сакупљању добровољаца Срба, 
Хрвата и Словенаца у Америци 
за српску војску, у коме је иста-
као сва питања и проблеме у 
вези са прикупљањем доброво-
љаца у САД за потребе српске 
војске. Притом, он је посебно 
истакао неопходну сарадњу са 
Југословенским одбором због 
бројног хрватског и словенач-
ког исељеништва и констато-
вао да „у народу нашем није 
спороведено јединство изме-
ђу Срба и осталих дијелова, 
а код појединих између себе 
имаде јаког раздора.” 

Поред тога су и јаке пози-
ције агената аустро-њемач-
ких. Форма дјелатности међу 
нашим исељеништвом у САД 
требала су да буду „народна се-
ла на којим ће пјевати (Перу-
новић уз гусле) и држати при-
годна предавања. Да би се из-
бјегле непријатности од стране 
америчких власти јер су САД у 
том тренутку биле неутралне, 

Милан Прибићевић је треба-
ло да води акцију за сакупља-
ње људи за рад у Француској 
и Енглеској. 

ПРИБИЋЕВИЋЕВ ПЛАН 
Транспорт добровољаца 

је по Милану Прибићевићу 
требао да иде преко Канаде, 
а добровољци би били прево-
жени енглеским бродовљем, у 
малим групама које би имали 
своје старјешине. 

Да би се привукао што ве-
ћи број добровољаца, Милан 
Прибићевић је први у свом 
Плану формулисао идеју на-
диобе земљиштем добровоља-
ца по завршетку свјетског рата, 
а посебно је истакао коректан 
однос према добровољцима 
од стране српских војних ор-
гана јер „познато је било да је 
у нашој војсци је било људи из 
Америке који су се послије Ал-
баније вратили у Америку и са 
собом донијели гласове о том 
како се у нашој војсци бије и 
псује. Неопходно је потребно 
да се што се овог тиче преду-
зму најстроже мјере како би се 
људима које ћу скупљати оми-
лила служба у нашој војсци...”

Француска влада била је са-
гласна да за потребе прику-
пљања добровољаца u у САД 
и Јужној Америци обезбиједи 
кредит за српску владу од 10 
милиона франака, тако да је 
француски Врховни савјет за 
националну одбрану 26. окто-
бра 1916. године одобрио два 
милиона франака који су тре-
бали да буду стављени на рас-
полагање за регрутовање до-
бровољаца за српску војску у 
Сјеверној и Јужној Америци. 

Миленко Веснић, српски 
амбасадор у Паризу 5. августа 
1916. године предао је пред-
ставку француском Мини-
старству спољних послова, а 
француска влада сачинила је 
сопствени меморандум о „ре-
грутовању југословенских до-

бровољаца у Америци” и про-
слиједила га 12. августа 1916. 
године британским савезни-
цима. 

У Шантију у француској 
Врховној команди 25. новем-
бра 1916. године одржана је 
савезничка конференција на 
којој су учествовали францу-
ски, енглески и српски пред-
ставници и на којој су ријеше-
на сва организациона питања 
око прикупљања југословен-
ских добровљаца у прекомор-
ским земљама. 

ДОБРОВОЉАЦ – 234 ФРАНКА
Тако је ријешено да се до-

бровољци из САД упућују, као 
приватна лица, у прихватне 
центре у Канади и то у Винд-
зор, Нијагара Фолс и Монтре-
ал, гдје би се образовала саби-
ралишта у којима би био по је-
дан српски официр. Британске 
власти подмиривале би тро-
шкове издржавања и сабира-
ња добровољаца до њиховог 
искрцавања на француско тле. 

У Француској би војне вла-
сти организовале прихватне 
пунктове („мали пролазни 
српски депои”) у Авру, Мар-
сељу и Бордоу гдје би у пункто-
вима боравиле групе 15–20 до-
бровољаца под надзором срп-
ског официра и „велики депо” 
у француској луци Тулон, из 
којих би се добровољци пре-
бацивали у Бизерту, у Тунису, 
на војничку обуку, коју је фи-
нансирала француска влада. 

Трошкови мисије Милана 
Прибићевића у САД сносила 
би српска влада од француског 
кредита који би био на распо-
лагању Генералном конзулату 
Србије у Њујорку. „Према из-
вјештајима, један добровољац 
до Канаде стаће 234 франка”, 
написао је предсједник српске 
владе Н. Пашић 31. децембра 
1917. године у телеграму за-
ступнику Министарства фи-
нансија Нинчићу. 

О путовању морима и бо-
равку на обуци у Бизерти тако-
ђе су сачувана породична пре-
дања у породицама потомака 
српских добровољаца из САД. 

ОДБИЛИ ДА ТИМАРЕ МАЗГЕ
У сјећању Петра Вучуреви-

ћа, на путовање његовог оца 
Божидара Вучуревића сто-
ји: „На броду су добили пла-
ва одијела да личе на радни-
ке, а онда су их тјерали да ти-
маре мазге. Сви су то одбили 
јер нису кренули у рат да ти-
маре мазге него у српску вој-
ску. У Саутхемптону, у Енгле-
ској, силан свијет је изашао у 
луку да их види док су се искр-
цавали.” На обуци у Бизерти, 
по сјећању Милана Божичко-
вића, на оца добровољаца Сте-
вана Божичковића, из Шкара, 
код Оточца, „српски капетан 
Палигорић тјерао их је да тр-
че уз брда пијеска. – Морате 
скинути то сало – говорио им 
је. На крају обуке им је одржао 
говор у које је рекао: Јунак је 
ко жив и здрав дође кући!” Ни-
кола Банић, из Мекињара, код 
Удбине, имао је обичај да ма-
ло спава, „свега четири сата”, 
па је тако чинио и у Бизерти. 
„Ноћ му је била дуга”, сјећање 
је његовог унука Николе Бани-
ћа, „те је Никица разне ђаво-
лије смишљао док га једне но-
ћи неки војник није на кундак 
дочекао и сву му пару из њега 
истјерао.”

Према писму штаба српске 
Врховне команде од 17. окто-
бра 1917. године, а на осно-
ву извјештаја командира чета, 
„добровољци су пристигли из 
Бизерте, а и САД, из десет ју-
гословенских покрајина, већи-
ном вјере православне, са ма-
лим бројем католика и нијед-
ним мухамеданцем... Са иде-
јом о новој држави Југосло-
вена врло мало су упознати 
и та идеја је за њих потпуно 
нова. Већина њих зна за по-

двиге српске војске... По тем-
пераменту су то људи већи-
ном лакомислени, претјерано 
осјетљиви, до крајности либе-
рални, склони пијанству, лако 
пријемчиви на обуку, врше све 
војничке радове послушно, но 
често са негодовањем... Фи-
зички су одлично развијени, 
доста покретљиви, насртљи-
ви, али ноћу неодлучни и пла-
шљиви и недовољно пажљи-
ви... Према старјешинском 
кадру су неповјерљиви и не-
довољно искрени док према 
нашем војнику показују пуно 
саосјећања и болећивости, што 
даје често прилике варалица-
ма да их искористе... Пошто-
вања према подофицирском 
кадру не придају ни мало, че-
сто одбијају да изврше њихо-
ва наређења... Долазе са мно-
го одушевљења, показују мно-
го љубави према оружју... Од-
мах по доласку, ван службе, 
издвајали су се по групицама 
било по покрајинама било по 
ранијем друговању... На кра-
ју командири додају да су до-
бровољци само одушевљени 
на његово величанство краља 
Петра и његово височанство 
престолонаследника.” 

Начелник српске Врховне 
команде Петар Бојовић у На-
редби од 12. децембра 1917. 
године изнио је став о одно-
сима према добровољцима „у 
времену када се у наше трупе 
уводи велики број Југослове-
на који долазе из Русије или 
из Америке и наших офици-
ра и војника”. 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ФОРМУЛА
Петар Бојовић том прили-

ком је истакао да „треба те-
жити потпуној једнакости и 
равноправности свију чла-
нова југословенске нације... 
Крфску декларацију треба 
сматрати као свршен и оба-
везан акт... Добровољци тре-
ба да буду увјерени да њихо-
ва расподјела на наше пукове 
није потекла из неке наше те-
жње да укинемо њихову само-
сталност. Сем тога наше једи-
нице су много ослабљене, те је 
потребно да се бар унеколико 
попуне, а за то се могу употри-
јебити само добровољци. Нај-
зад увођењем Југословена у 
наше пукове тежи се ближем 
упознавању разних елемена-
та. А да би Југословени били 
заједно са својим друговима и 
познаницима, они су оставље-
ни у засебним четама, под ко-
мандом својих официра који 
су их довели из Русије. Једино 
они добровољци који долазе из 
Америке, пошто су недовољно 
извјежбани, бивају распоређе-
ни по свим нашим четама... 
Дисциплина и ред се морају 
одржавати и код Југословена 
као и код наших војника. Туча 
и псовка апсолутно су забра-
њени. Официрима о подофи-
цирима скрећем нарочиту па-
жњу да најбрижљивије избјега-
вају сваку псовку, ружну ријеч 
или уврједљив израз.”

(НАСТАВИЋЕ СЕ)

СРПСКИ ДОБРОВОЉЦИ У ПРВОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ  
за Српско коло пише: др Милан Мицић  7. 
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ВУЧИЋ: СРБИЈА ДА УЧЕСТВУЈЕ У ИСТРАЗИ

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да 
је убиство предсједника Грађанске иницијативе СДП 
Оливера Ивановића терористички акт и да ће се држа-
ва Србија у складу са тим према том акту и односити.
– Уручено је писмо Еулексу и Унмику са захтјевом да 
државни органи Србије учествују у спровођењу истра-
ге на територији Косова и Метохије, зато што смо увје-
рени да би то довело до откривања истине о убиству – 
рекао је Вучић.
Он је казао да очекује да Тужилаштво за организовани 
криминал покрене предистражни поступак.
Вучић је у име државе Србије, и у своје лично име, из-
разио саучешће породици Оливера Ивановића.
– Србија ће предузети све мјере које су неопходне, а то 
сам обећао и супрузи Оливера Ивановића, и пронаћи 
ћемо убицу или убице – поручио је Вучић. 
Вучић је додао да је „убијен човек који је родитељ, су-
пруг и који сигурно није био неко ко је позивао на су-
коб Срба и Албанаца”.
– Ово је напад, ко год да га је извео, прије свега на по-
родицу Ивановић, српски народ на Косову и Метохији, 
прије свега на сјевер, као и на Србију у цјелини – оције-
нио је Вучић. Вучић је оптужио албанске лидере на Ко-
сову и „у другим центрима моћи” да оптужбе да су уби-
ство Ивановића починиле српске службе имају за циљ 
да доведу „албанску чизму” на сјевер Косова.
– Кажите нам ко је убио Оливера Ивановића, то је ваш 
посао, поручио је Приштини, и исте секунде смо ми за 
столом у Бриселу. Четири године нису мрднули по питању 
формирања ЗСО, а ми смо све обавезе, сем енергетике, 
испунили. Они нису испунили ништа – рекао је Вучић. 

 
ЂУРИЋ: НАПАД НА СРПСКИ НАРОД

Директора Канцеларије за Косово и Метохију Марка 
Ђурића вијест да је убијен лидер ГИ СДП Оливер Ива-
новић затекла је у Бриселу, гдје је тог дана, требало да 
предводи делегацију Београда у техничким преговори-
ма са Приштином.
Убиство Оливера Ивановића је злочиначки терористич-
ки чин, који за циљ има да дестабилизује ситуацију на 
КиМ и то је напад на цио српски народ, рекао је нови-
нарима у Бриселу Марко Ђурић. 
– Циљ је да се изазове хаос и да се српски народ на КиМ 
и цијела Србија гурну у пакао сукоба – истакао је Ђурић.
Информације до којих су дошли наши органи показују 
да је ријеч „о озбиљној и широкој организацији”, иста-
као је Ђурић за РТС по повратку у Београд.
– Из минута у минут добијамо све више информација, 
све сам више увјерен да ово не потиче из наше земље и 
сигурно не од Срба са КиМ. Ми не тражимо и не молимо, 
већ захтијевамо да косовски органи одмах пронађу крив-
це и приведу их правди – рекао је Ђурић, истичући да је 
знак да се нешто крије ако то не ураде. Према његовим 
ријечима, мета је Србија, њена стабилност и будућност.
– Онај који је ово урадио, урадио је најгору ствар за наш 
народ. Сада је јако важно да они који су одговорни за 
истрагу, а то су косовске институције, дају одговор и ми 
тражимо, захтијевамо да се Србији омогући да учеству-
је у истрази, а ми ћемо нашу истрагу водити свакако – 
истакао је Ђурић.
Нагласио је да ништа што су косовске институције радиле 
у претходне двије деценије није довело до заштите Срба.
– Ако не нађу убице, значи да знају ко је убио Иванови-
ћа и да то крију. Зато тражимо да учествујемо у истрази, 
а нашу ћемо свакако спроводити – поновио је директор 
Канцеларије за КиМ.
Истиче да је „наше да одговоримо окупљањем, сабира-
њем, а не да допустимо да нам подмећу подјеле, то би 
највише жељели они који су убили Оливера Ивановића”.
 
 
ЛИНТА: БЕЗУМАН И ПОЛИТИЧКИ 
МОТИВИСАН ТЕРОРИСТИЧКИ ЧИН

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта нај-
оштрије осуђује убиство лидера Грађанске иницијати-
ве Слобода, демократија, правда Оливера Ивановића као 
безуман и политички мотивисан терористички чин ко-
ји је уперен против Србије, српског народа на Косову и 
Метохији, мира и стабилности у региону.
Најважније у овом тешком тренутку јесте да се што при-
је пронађу починиоци и налогодавци овог кукавичног 
чина и затим адекватно казне. АГ

УБИЈЕН ОЛИВЕР ИВАНОВИЋ

Лидер Грађанске иницијативе Слобо-
да, демократија, правда (СДП) Оливер 
Ивановић, убијен је у уторак ( 16. јануа-
ра ) у 8.15 испред сjедишта канцеларије 
странке на средини улице Сутјеска број 
64, која се налази у ужем центру сјевер-
не Косовске Митровице, и која почиње 
баш из центра града. Ивановић је по-
гођен са шест метака испаљених из пи-
штоља ЦЗ 99 са пригушивачем.

У ПРИТВОРУ ПРОВЕО 557 ДАНА

Ивановић је хапшен под сумњом да је 
починио ратни злочин у Косовској Ми-
тровици 1999. године као и за злочин 
почињен 3. фебруара 2000. године у сје-
верном дијелу града. Првобитно је осу-
ђен на девет година затвора, а предмет 
је враћен на поновно суђење. У затвору 
је провео равно 557 дана, а све вријеме 
су и он и његови политички саборци го-
ворили да је „политички притвореник”.

Хиљаде грађана, др-
жавни и црквени врх, 
породица и пријате-

љи на београдском Новом 
Гробљу испратили су мучки 
убијеног Оливера Иванови-
ћа до вјечне куће. 

Пред више хиљада грађа-
на испред Цркве Светог Ни-
коле на Новом гробљу у Бео-
граду од Оливера Ивановића, 
лидера Грађанске иниција-
тиве СДП, опело је служио 
владика рашко-призренски 
Теодосије.

– Оливер остаје са нама 
као симбол наше ријешено-
сти да будемо своји на своме, 
као симбол борбе за истину и 
правду и добро сваког човје-
ка. Дубоко ће нам недоста-
јати, али мученичким стра-
дањем показао нам је да жр-
твовати свој живот за добро 
других није никада губитак, 

већ духовна побједа – рекао 
је владика Теодосије и на нај-
бољи начин описао животни 
пут првака српског народа, 
који је мучки прекинут хици-
ма у његовој Косовској Ми-
тровици, од које су могли са-
мо мртвог да га одвоје.

– Испративши Оливера 
са његовог и нашег Косова 
и Метохије достојанстве-
ном поворком кроз Косов-
ску Митровицу, која је оку-
пила на хиљаде људи, запи-
тали смо се да ли по неком 
неписаном правилу људску 
величину можемо истински 
да сагледамо само онда ка-
да нас напусти и оде из овог 
живота, а у срцима свих нас 
остави велику празнину – 
казао је епископ Теодоси-
је истичући да то потврђује 
да и број људи који је дошао 
да ода почаст овом изузет-

ном човјеку, хришћанину и 
патриоти. 

– Поносни смо што смо 
га познавали. Цио живот се 
борио за правду и слобо-
ду, са српским народом на 
КиМ. Својом жртвом за исти-
ну ових дана је окупио Ср-
бе око своје животне жеље 
и визије да остану и опстану 
на вјековним огњиштима – 
рекао је владика Теодосије.

Уз одар на којем су биле 
три беле руже и Оливеро-
ва фотографија, уплакани, 
скрхани болом, али досто-
јанствени, стајали су супру-
га Милена, синови Никола, 
Жарко и Јанко, сестра На-
таша, брат Мирослав, прва 
супруга Марина...

– Отеше ми га, да се ви-
ше никада не врати... – кроз 
плач је с муком проговара-
ла Милена, стискајући ру-
ку рођацима који су уз сузе 
прилазили...

Код Оливерове вјечне ку-
ће, у име породице и при-
јатеља, дирљивим говором 
од њега се опростила Тања 
Петровић, свјетска шампи-
онка у каратеу и дугогоди-

шња пријатељица породице 
Ивановић:

– Не бој се, Оливере, та-
мо гдје ти идеш, тамо је свје-
тлост, тамо је Бог, тамо су вје-
ра и истина за коју си се бо-
рио и погинуо. Ти си, Оливе-
ре, живот. Све снове о бољој 
Србији снивао си и претварао 
у јаву, радећи за државу и ње-
не институције, не мичући се 
са Косова и Метохије. То је 
био твој залог држави, твоја 
гаранција вјерности, твоја за-
клетва, и на крају, твој усуд...

Делегацију Владе Срби-
је на сахрани предводили 
су премијерка Ана Брнабић 
и директор Канцеларије за 
КиМ Марко Ђурић. Пред-
сједник Александар Вучић 
одао је пошту Оливеру Ива-
новићу полагањем вијенца 
на мјесту његовог убиства у 
Косовској Митровици два да-
на након сахране. 

У сузама и достојанстве-
ној тишини испратили су га 
породица, пријатељи, бројне 
личности из јавног живота, 
страначки саборци, народ са 
КиМ и Републике Српске... 

АГ

У ПОВОРЦИ И ХИРУРЗИ ИВАНОВИЋ И ЕЛЕГ, КОЈИ СУ ПОКУШАЛИ ДА СПАСУ ОЛИВЕРА

ЉЕКАРИ: Покушали смо све да га оживимо... 
Сахрани су присуствовали и љекари 

који су се грчевито борили да Оли-
вера отргну од смрти. 

У нијемој маси пронашли смо др Ми-
лана Ивановића, директора КБЦ у Ко-
совској Митровици. Са својим презиме-
њаком био је дугогодишњи суграђанин, 
али, често, и политички неистомишље-
ник. Судбина је хтјела да буде присутан 
и током покушаја његове реанимације.

– Чим смо видјели ране на његовом 
грудном кошу, то не може да не погоди 
човјека, па иако је љекар – враћа филм 
Милан. Затим кроз уздах наставља.

– Покушали смо све да га оживи-
мо. Нажалост, нисмо успјели. Послије 
Оливеровог убиства, у Митровици није 
завладала обична жалост, већ мук, ти-
шина, сабласно ћутање. Он је био нај-
познатији представник Срба са Косме-

та. Оваква његова смрт је нож у леђа 
свим Србима.

Хирург Златан Елег предводио је ре-
анимацију Ивановића:

– Све смо учинили, али није дало ре-
зултате. Тек тада сустигле су нас емоције, 
осјећај горчине, туге, бола, према човје-
ку који је био прагматичан, један од во-
дећих Срба на Космету. Шта чека друге 
ако је Оливер тако свирепо убијен...? АГ

ВИЈЕНАЦ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Уз одар је био постављен велики вијенац од Срба из РС 
од хризантема у бојама српске тробојке. Из Косовске 
Митровице стигли су аутобуси којима је на десетине 
Оливерових суграђана дошло да га испрати на вјечни 
починак.

ЖРТВОМ ЗА ИСТИНУ САБРАО 
СРБЕ У ЖЕЉИ ДА САЧУВАЈУ  
ОГЊИШТА СВОЈИХ ПРЕДАКА
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Уз звук црквених зво-
на у Милутиновој за-
дужбини, манастиру 

Бањска, предсједник Срби-
је Александар Вучић, запо-
чео је посјету Косову и Ме-
тохији. 

– Oсновна порука је да Ср-
би морају да остану и да оп-
стану на својим огњиштима 
–рекао је предсједник Вучић 
и додао да су за опстанак Ср-
ба на Космету од суштинског 
значаја питања безбједности 
и проналазак механизама за 
борбу против криминала и 
корупције у сопственим ре-
довима. 

Вучић је положио вијенац 
испред просторија ГИ СДП 
у Косовској Митровици, на 
мјесту гдје је убијен лидер 
ове странке Оливер Ивано-
вић. Након тога предсједник 
Србије отишао је на Технич-
ки факултет у центру Косов-
ске Митровице, гдје су га до-
чекали градоначелник Горан 
Ракић, као и велики број гра-
ђана и студената.

ШЕСТ МИЛИОНА ЕВРА 
ЗА ВОДОВОД

На састанку се говорило 
и о животним проблемима 
и неопходном јединству, ве-
ћем повјерењу и поштовању 
међу Србима. Предсједник је 
рекао да за водовод у Митро-
вици, Звечану и Зубином По-
току недостаје шест милио-
на евра и да је договорено да 
то финансира држава Србија. 
Оцијенивши то добром вије-
шћу за три сјеверне косовске 
општине, предсједник Вучић 
указао је да се на поменутом 
састанку разговарало и о дру-
гим пројектима, попут путне 
инфраструктуре, али и то-
ме шта се може учинити за 
побољшање рада Клиничко-
-болничког центра у Косов-
ској Митровици.

У Грачаници је предсјед-
ник на празник светог Јова-
на Крститеља посјетио и по-
родицу Зорана и Невене Сте-
вић, који имају четворо дје-
це, три ћерке и сина, и деве-
торо унучади, којој је чести-
тао крсну славу, а потом је 

скоро шест сати у сали Дома 
културе у Лапљем Селу раз-
говарао са житељима из свих 
крајева Косова и Метохије.

Више од три хиљаде Срба 
и Горанаца дошло је да по-
здрави предсједника Србије, 
али и да покушају да у лич-
ном разговору изнесу своје 
проблеме које их тиште и са 
којима покушавају да се из-
боре. Разговор у Лапљем Се-
лу започео је одавањем поште 
убијеном Оливеру Иванови-
ћу, а потом се предсједник 
Вучић обратио окупљенима у 
препуној сали Дома културе.

– Велико вам хвала што 
чувате огњишта и што чува-
те и браните српско име и 
презиме – рекао је предсјед-
ник Вучић, који је окупљени-
ма рекао да буду отворени и 
објаснио да је успостављена 
директна линија са владом, 
како би све њихове пробле-
ме забиљежили, као и да ће 
многе успјети и да ријеше.

Житељи Горе указали су 
на проблеме у просвјети и 
здравству. Они су замолили 
да им се помогне у реновира-
њу школе у којој дјеца поха-
ђају наставу по плану Репу-
блике Србије, на чију је мол-

бу предсједник одговорио по-
тврдно, истичући да су Го-
ранци одани држави Србији 
и да ће им она узвратити у 
границама своје моћи.

Снежана Дабић (51), са-
мохрана мајка шесторо дјеце 
из Сувог Лукавца код Истока, 
затражила је од предсједни-
ка Србије трактор и запосле-
ње за најстаријег сина, а он 
је обећао рјешење бар једног 
од проблема.

– Управо нам се јавио при-
ватник из Јагодине, којег по-
знајем и обећао је да ће Вам 
поклонити трактор – казао је 
предсједник Вучић овој са-
мохраној мајци запосленој 
у сеоској амбуланти на по-
словима помоћне раднице. 

ПОМОЋ ЗЕМЉОРАДНИЦИМА
Становница општине 

Исток изнијела је проблеме са 
недостатком превоза, рекав-
ши да као просвјетни радник 
из околине Клине путује че-
трдесетак километара и то ал-
банским аутопревозницима, 
али да се не усуђује да про-
говори на српском језику, јер 
остали путници у јавном пре-
возу не знају да је Српкиња.

Слушајући излагање ове 
жене која би, како је рекла 
пристала да ради и са сред-
њом медицинском школом 
умјесто са факултетом, само 
да добије посао ближе селу у 
којем живи, предсједник Ву-
чић је казао да није сигуран 
хоће ли моћи да јој обезбије-
ди друго запослење, али да ће 
покушати да учине све што је 
могуће да се аутобуске лини-
је учестају.

Предсједнику су се обра-

тили житељи два српска се-
ла у општини Србица.

– У селу немамо сталног 
доктора – указала је Даније-
ла Томашевић из села Суво 
Грло. И на овај захтјев пред-
седник Вучић је одговорио 
потврдно, рекавши током са-
станка да ће Министарство 
здравља три пута недјељно 
организовати долазак док-
тора у Суво Грло и село Ба-
ње у општини Србица, гдје 
живи око 300 Срба међу ко-
јима и око 90 дјеце, а којима 
недостају мјеста за окупља-
ње попут Дома културе, али 
и за рекреацију попут фуд-
балских игралишта...

Међу окупљенима који су 
сједјели у сали Дома културе 
био је уочљив младић са шај-
качом на глави који се пред-
ставио као Милан из Србице, 
тачније Сувог Грла, рекавши 
да нема посао, али да има не-
што земље коју би желио да 
обрађује.

Вучић је рекао да ће Ми-
нистарство пољопривреде 
увећати улагања на Косме-
ту у те сврхе као и да ће му 
бити поклоњено пет јагњади 
како би увећао своје стадо. 
Он је Милану пренио пору-
ку да ће неколико грађана из 
Бачког Брестовца да му по-
шаљу пет женских јагњади, а 
такође и да ће се потрудити 
да добије неколико грла сто-
ке и од Министарства пољо-
привреде. 

Током разговора пред-
сједник је рекао да је од ми-
нистра Бранислава Недимо-
вића добио информацију да 
ће средства за пољопривреду 
за КиМ бити утростручена.

Житељи Ораховца, Вели-
ке Хоче, Штрпца и других 
средина су износили пробле-
ме везане за недостатак бе-

збједности који, како су иста-
кли житељи Ораховца и Ве-
лике Хоче, доводе до продаје 
кућа и одласка њихових су-
народника. 

Отац троје дјеце Марјан 
Шарић из Ораховца указао 
је на чињеницу да има људи 
који примају плату за рад у 
привременим органима, од-
носно у општинама у којима 
нема Срба и да би, како је ре-
као, та радна мјеста требало 
уступити онима који живе 
на Космету. 

– То ће морати да се пре-
испита и промијени – рекао 
је предсједник Вучић. 

Професорка из Орахов-
ца указала је на проблем са 
формирањем одјељења у 
овом мјесту и сусједној Ве-
ликој Хочи због недостатка 
потребног броја ученика. 

Вучић је рекао да ће ми-
нистар просвјете Младен 
Шарчевић доћи у Ораховац 
и покушати да са професори-
ма и директорима нађе рје-
шење за средње школе које 
имају проблем да оснују од-
јељења, будући да имају ма-
ли број ученика. 

НЕЗАПОСЛЕНОСТ
ГОРУЋИ ПРОБЛЕМ

Поводом стамбених про-
блема предсједнику су се 
обраћали и житељи Косов-
ског Поморавља али и Ме-
тохије, док је од присутних 
било приједлога да се они-
ма који живе дуже од десет 
година на Косову и Метохији 
омогуће бесплатни станови. 
На тај предлог предсједник 
Вучић је одоворио да се ста-
нови нигдје у Србији не дају 
бесплатно, а да је на КиМ у 
неколико посљедњих година 
подијељено чак око 400 стам-
бених јединица и додао да се 

значајне суме новца издваја-
ју за очување српских свети-
ња, нагласивши да ће се ове 
и сљедеће године значајна 
средства издвојити за Пећ-
ку патријаршију.

Петар Арсић из Гњилана 
указао је да све више Срба 
продаје своју земљу.

– Не можемо да спасемо 
и сачувамо све, али смо про-
нашли начин за оно што је 
најпроблематичније – казао 
је поводом поменутог пита-
ња предсједник Вучић дода-
јући да су држава и Црква 
спремни да пронађу одре-
ђене фондове, односно да ће 
наћи начина како да сачува-
ју људе који желе да остану 
да живе на Космету.

На питање Драгана Речи-
ћа из Штрпца у вези са про-
блемом о власничким одно-
сима када је ријеч о Ски-цен-
тру Брезовица, Вучић је рекао 
да је неприхватљива аргумен-
тација Приштине да то сада 
припада тзв. држави Косово. 
Он је подсјетио да је Трепча 
била највећи проблем на сје-
веру, као и да је Приштина до-
нијела посебан закон да би 
је одузела, не питајући нас 
ништа.

Предсједнику Вучићу 
обратио се Чедомир Нико-
лић, професор историје из 
Штрпца упитавши предсјед-
ника каква је будућност на-
шег образовања на КиМ и да 
ли ће се радити по наставном 
плану и програму Републи-
ке Србије.

– Мислим да неће би-
ти угрожени у будућности, 
јер се држава за то и бори-
ла, а кроз Заједницу српских 
општина предвиђено је да 
образовање ради по нашем 
плану и програмима. Насто-
јимо да људима помогнемо 
колико можемо – рекао је 
предсједник и нагласио да 
већина људи жели да остане 
и опстане уколико буду ви-
дјели неке помаке на боље. 

– Ја сам разумио шта су 
проблеми народа. Нећу из-
бјећи ниједан сусрет ни са 
ким, зато што желим да чу-
јем све и свакоме кажем што 
мислим – истакао је на кра-
ју излагања предсједник Ср-
бије Александар Вучић, ко-
ји је посјету Космету завр-
шио обраћањем медијима 
око један сат после поноћи 
у сали Дома културе у Ла-
пљем Селу.

УВИЈЕК УЗ СВОЈ НАРОД ПРЕДСЈЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ БОРАВИО У ЈУЖНОЈ ПОКРАЈИНИ 

Срби морају да 
опстану на Kосмету

ЛИНТА: ПОСЈЕТА ОД ИСТОРИЈСКОГ ЗНАЧАЈА

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта 
оцјењује посјету предсједника Србије Александра Вучића 
Косову и Метохији од историјског значаја за опстанак 
преосталих Срба на својим вјековним огњиштима. Брутално 
убиство Оливера Ивановића произвело је додатни страх и 
несигурност код Срба за властиту безбједност и будућност.
Због тога предсједник Вучић својом посјетом Косову и 
Метохији шаље јасну поруку да ће Србија учинити све што 
је у њеној моћи да осигура безбједност, опстанак и колико 
је могуће нормалан живот Срба на Косову и Метохији. 
Због тога је посебно важно да се открију налогодавци и 
извршиоци кукавичког убиства Оливера Ивановића јер је 
циљ био дестабилизација Србије и стварање општег страха 
и узнемирености код Срба на Косову и Метохији и њихово 
масовно исељавање.

ВАСИЛИЈЕ ИДЕ НА ЛИЈЕЧЕЊЕ У БОЛОЊУ

Салом Дома културе у Лапљем Селу проломио се 
громогласан аплауз када је предсједник Вучић обавијестио 
присутне да ће за болесног дјечака Василија из Лапљег 
Села, чији је отац такође на почетку разговора затражио 
помоћ, бити обезбијеђен новац за трансплантацију коштане 
сржи у Болоњи, из државног фонда, који је Влада основала 
2014. године. Аплаузом су пропраћени и предсједникови 
одговори да ће мјештани Сувог Грла и Србице добити љекара 
као и да ће фирма познатог фудбалера Дејана Станковића 
купити џип за потребе Центра за социјални рад у Прилужју.

 » ШЕСТ САТИ РАЗГОВАРАЛИ СА ГРАЂАНИМА У ЛАПЉЕМ СЕЛУ: Александар Вучић и Марко Ђурић су добро упознати са свим проблемима српског народа на Космету
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НАЈРАДОСНИЈИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК ТРАДИЦИОНАЛНО ОБИЉЕЖЕН НА КИМ 

Док је Божића, биће и Срба и 
Србије на Косову и Метохији

– На Бадње вече, са Косова и Мето-
хије, из старе Србије шаљемо цијелом 
српству честитке и поруку да је важно 
да његујемо наше обичаје јер је то оно 
што нас чини народом – поручио је ди-
ректор Канцеларије за Косово и Мето-
хију Марко Ђурић, који је присуство-
вао вечерњем богослужењу у Цркви 
Светог Димитрија у Косовској Митро-
вици, нагласивши да су Срби на КиМ 
увјерени да је ,,истрајност и издржљи-
вост нашег народа и српске цркве кључ 
нашег опстанка”.

Ђурић је позвао српски народ да се 
с радошћу окрене Божићу и Новој го-
дини, његујући у себи толеранцију и 
поштовање према ближњима, цијене-
ћи друго и другачије, што је уједно и 
основа складног заједничког живота.

– Посебно је важно да кажемо да је 
свака, па и ова година, година у којој 
се боримо за опстанак и молимо да уз 
подршку наше браће из цијелог свије-
та да овдје на Косову и Метохији наш 
народ и наша црква опстану и буду ја-
чи – поручио је Ђурић.

Вечерње богослужење у Цркви Све-
тог Димитрија у Косовској Митровици 
служио је владика рашко-призренски 
и косовско-метохијски Теодосије уз са-
служење свештенства са сјевера Косо-
ва и Метохије.

– Сабрани у овом храму дочекујемо 
Рождество Христово, уносимо бадњак и 
освећујемо га. Нека нам ово Бадње вече 
буде на здравље свима и на радост до-
лазећег празника, како бисмо се при-
премили за богомладенца Христа. Нека 
је срећан бадњак и Бадње вече и насту-
пајући празник рођења Исуса Христа – 
поручио је владика Теодосије.

ТРАДИЦИОНАЛНО 
И НА ЦЕНТРАЛНОМ КИМ

Богослужењу су присуствовали и ми-
нистар за локалну самоуправу Иван То-
досијевић, предсједник Привременог 
органа Општине Косовска Митровица 
Александар Спирић и бројни вјерници.

Након освештења бадњака у Цркви 
Светог Димитрија бадњак је запаљен ис-
пред цркве, а ватромет је додатно уљеп-
шао најрадоснији хришћански празник, 
коме су се највише радовала дјеца.

У свим храмовима Српске право-
славне цркве у централном дијелу Ко-
сова и Метохије слављење Божића по-
чело је паљењем бадњака и поноћним 
литургијама. 

Јутарњу литургију у манастиру Гра-
чаница служио је владика рашко-при-
зренски Теодосије уз саслужење мо-
наштва и сестринства епархије. Светој 
архијерејској литургији присуствовао 
је велики број вјерника из Грачанице 
и околних мјеста, а прочитана је и Бо-

жићна посланица патријарха српског 
господина Иринеја. 

– Празник рођења нашег Господа 
Исуса Христа свима доноси радост, и у 
њој дочекујемо празник Божића, у хра-
мовима, домовима, у породицама. И ми 
на Косову и Метохији радујемо се Бо-
жићу, да нам Благомладенац Христос 
дарује снаге да опстанемо на његовом 
путу, путу који води у живот вјечни – 
рекао је владика Теодосије у својој бе-
сједи вјерницима.

У добром расположењу, коме је на 
руку ишло сунчано и топло вријеме, 
грађани централног дијела Космета по-
жељели су свим људима добре воље пу-
но здравља, мира и слоге.

– Да свима куће буду пуне дјеце, ра-
дости. Да живимо у слози, миру, да и нас 
напокон огрије сунце слободе. То жели-
мо свим добронамјерним људима, али 
и онима који то нису. Нека и њима Го-
спод покаже пут правде и истине њего-
ве, тако наша вјера учи и то морамо по-
штовати – рекли су нам мјештани Гра-
чанице окупљени у порти манастира.

Након литургија, слављење најра-
доснијег хришћанског празника Божи-
ћа настављено је у домовима вјерника, 
уз богату трпезу, чесницу, врућу раки-
ју, односно према обичајима који се у 
овом дијелу Србије вијековима чувају 
од заборава. 

ЗЛАТНИК ПРОНАШЛА
ЛЕНКА БРАНОВИЋ

Вjерници општине Лепосавић Бад-
ње вече прославили су традиционалним 
паљењем бадњака у порти Храма Све-
тог Василија Острошког у центру овог 
мjеста. Прота Милија Влашковић оку-
пљеним вјерницима пожелео је мир, 
здравље и свако благостање. 

– Чувајте своју вјеру и живите у скла-
ду са божјим заповијестима – поручио 
је Влашковић.

У сусрет Божићу, највећем хришћан-
ском празнику уприличен је и вели-
чанствени ватромет у присуству вели-
ког броја дјеце, која се највише радују 
оваквим свечаностима. На дан Божића 
у јутарњим сатима служена је свеча-

на литургија у Храму Светог Василија 
Острошког, а потом су се причестили 
вјерници који су се постом и молитвом 
припремали за овај чин. И ове године 
ломљена је чесница, а најсрећнија међу 
окупљеном дјецом била је Ленка Бра-
новић, дјевојчица из Лепосавића, која 
је у свом комадићу чеснице пронашла 
сакривени златник.

У ПОМОРАВЉУ ЧУВАЈУ 
СВОЈУ ВЈЕРУ И ТРАДИЦИЈУ

Прослава најрадоснијег хришћанског 
празника Божића у Косовском Помора-
вљу протекла је достојанствено и свеча-
но. Многи Срби су на Бадње јутро по-
ранили, поштујући православну вјеру и 
традицију, да сијеку бадње дрво-бадњак, 
уз пјесму и вино у оближњим шумама. 
У Новом Брду су на Бадње јутро дошли 
и многи мјештани централног Косова, 
укључујући и званичнике општине Гра-
чаница да сијеку бадње дрво, које су у 
вечерњим сатима уносили у својим до-
мовима уз молитве за здравље и мир. 
На Бадње вече је и у српским домови-
ма у Косовском Поморављу приређена 
посна трпеза. Паљење бадњака на Бад-
ње вече организовано је у двориштима 
православних цркава, а бадњак је паљен 
према традицији и у српским домовима.

Првог дана православног Божића, 
Срби у Косовском Поморављу су пре-
ма традицији такође приредили пригод-
ну трпезу, гдје је незаобилазна била че-
сница и печење након вишенедјељног 
божићног поста. У свим православним 
црквама и манастиру Драганцу служе-
не су пригодне божићне службе, током 
којих је читана Божићна посланица срп-
ског патријарха Иринеја у којој се, по-
ред осталог, подсјећа да су Косово и 
Метохија „српски Јерусалим” и свето 
српско мјесто. 

У многим српским мјестима првог 
дана Божића Срби у Косовском Помра-
вљу су након јутарње литургије, уз кува-
но вино, прославили најрадоснији хри-
шћански празник, упућујући честитке 
једни другима да и наредних година Бо-
жић дочекују у миру и весељу. 

ЈЕДИНСТВО

КИНОТЕКА ДОНИРАЛА ДСП ПРОЈЕКТОР 
ДОМУ КУЛТУРЕ У ГРАЧАНИЦИ

Директор Југословенске кинотеке Југослав Пантелић 
уручио је директору Дома културе у Грачаници Живојину 
Ракочевићу мобилни ДСП пројектор у вриједности од 
4.207.000 динара, које је обезбиједило Министарство 
културе и информисања. Примопредаји су присуствовали 
министар културе и информисања Владан Вукосављевић 
и директор канцеларије за Косово и Метохију Марко 
Ђурић. Вукосављевић је истакао да овим чином 
показују да излазе у сусрет акутним потребама српске 
културе свуда гдје живи српски народ и омогућују врло 
активном културном чиниоцу – Дому културе у Грачаници 
да српском народу на Косову и Метохији обезбиједи 
приказивање значајних домаћих и иностраних филмова.
Он је рекао да ће пројектор омогућити приказивање 
филмова не само у Грачаници него и у 15 насељених 
мјеста гдје живи српски народ на Косову, чиме ће се 
културни живот нашег народа на КиМ у одређеној 
мјери поправити, истакавши још једном цјеловитост и 
недјељивост културног простора српског народа.
Ђурић је нагласио да је Србија несумњиви утемељивач, 
главни мецена и патрон филма на Косову и Метохији још 
од времена када је српска војска 1912. године, након 
вишевјековног ропства, закорачила на тле Косова и 
Метохије и када су забиљежене „живе слике Газиместана 
и наших светиња и у историју уписале неизбрисив траг 
борбе нашег народа за ослобођење”.
Директор Дома културе у Грачаници  Живојин Ракочевић 
нагласио је да пројектор представља „нови прозор и 
свјетло у гету” и могућност да гдје год успију у некој 
соби да замраче прозор, од те собе направе биоскоп.

РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЈЕЦИ НА КИМ: 
ПРИКУПЉЕНО ОКО 50 ХИЉАДА ЕВРА

У хуманитарној акцији коју је организовао Одбор за помоћ 
Косову и Метохији из Републике Српске од 1. октобра 
до 31. децембра 2017. године за српску дјецу на Косову 
и Метохији прикупљено је око 50.000 евра. Ријеч је о до 
сада највећој хуманитарној помоћи у лијечењу болесне 
дјеце, дјеце са посебним потребама на сјеверу КиМ и 
Удружењу родитеља Подржи ме из Косовске Митровице у 
износу од 36 хиљада евра. Остала средства опредијељена 
су за стипендије за шесторо дјеце јужно и сјеверно од 
Ибра, као и преко 1.200 поклон пакетића. 

ПОКЛОНИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
ЗА ДЈЕЦУ У ЛЕПОСАВИЋУ

Предсједник општине Сремски Карловци Ненад Милен-
ковић и помоћница директора Канцеларије за Косово 
и Метохију Слађана Марковић Стојановић посјетили 
су данас Лепосавић и оближње село Каменица, гдје су 
дјеци уручили празничне пакетиће. Уручење пакетића 
уприличено је у порти Цркве Светог цара Константи-
на и царице Јелене, чији ће завршетак, према ријечи-
ма представника општине, помоћи грађани Сремских 
Карловаца. Предсједник општине Сремски Карловци 
Ненад Миленковић рекао је том приликом да постоји 
нераскидива веза између те општине и Косова И Мето-
хије, изразивши увјерење да ће помоћ и подршка гра-
ђана Сремских Карловаца Србима у јужној покрајини 
бити све интензивнија и видљивија. » Директор Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић носи бадњак испред Храма Светог Димитрија у Косовској Митровици
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ПОРОДИЦЕ ЖРТАВА OСУДИЛЕ „СУД НЕПРАВДЕ” НА ДОЖИВОТНУ РОБИЈУ И ВЈЕЧНИ СРАМ

Црни картон за Хашки трибунал
– Удружење српских по-

родица убијених и киднапо-
ваних на Kосову и Метохији 
поводом затварања Хашког 
трибунала 21. децембра осу-
диле су овај „неправедни суд” 
на доживотну робију и вјеч-
ни срам, јер је оне који су по-
чинили злочине над Србима 
оставио без казне – поручено 
је са конференције за нови-
наре, која се одржала у Спо-
мен-соби Косметске жртве у 
Београду. „Пресуду” је у име 
свих српских мајки, сестара 
и супруга забрађених у цр-
не мараме чији су најмили-
ји остали на стратиштима од 
Кошара до Хоргоша прочита-
ла Снежана Марковић Здрав-
ковић, кћерка отетог и убије-
ног оца и сестра отетог брата 
на Kосмету.

НЕКАЖЊЕНИ ЗЛОЧИНИ 
– Данас, суд неправде, суд 

пристрасности, суд двостру-
ких аршина, завршава свој 
рад необављеног посла. Тај 
неправедни суд годинама је 
радио за хрватске, албанске 
и муслиманске интересе и 
осудио само српске генерале, 
тадашње ЈНА, на 1.400 годи-
не тамнице. Због тога што је 
осудио само Србе, породице 
жртава оставио без правде, а 
злочинце без казне. Данас, ми 
породице косметских жртава 
у име свих српских жртава на 
простору бивше СФРЈ доно-
симо пресуду којом осуђује-
мо Хашки трибунал и прогла-
шавамо га кривим због нека-
жњавања злочина и геноци-
да који су почињени над Ср-
бима на њиховим вјековним 
огњиштима – рекла је Здрав-
ковићева.

Затим се обратио пред-
сједник Удружења Симо Спа-
сић, који је рекао да се бор-
ба породица за истину о срп-
ским жртвама мора наста-
вити и да у њу морају бити 
укључени сви, јер српске цр-
не мараме заслужују да зна-
ју шта је са њиховим најми-
лијима.

– У име црних марама Са-
рајева, Вуковара, Kравице, 

Братунца, Сребренице, до 
мајки косовских жртава, мај-
ки војника са Kошара, који су 
бранили своја огњишта, ми 
данас доносимо пресуду. Док 
они данас у Хагу славе нека-
кав њихов успјех, црне мара-
ме данас пресуђују Хашком 
трибуналу и доносе пресуду 
на доживотну робију, јер је 
крив што је не кажњавајући 
злочине и геноцид уништио 
српске породице. Господо из 
Хашког трибунала, ви сте за-
служили црни картон – ре-
као је Спасић, а затим су он и 
присутни чланови породица 
демонстративно подигли цр-
ни картон и ту слику послали 
у свијет, којом су поручили да 
породице само траже правде.

Директорка Kанцеларије 
Владе Србије за људска и ма-
њинска права Сузана Пауно-
вић истакла је да се нада да ће 
ово бити посљедња спомен-
-соба у Србији, мислећи на 
Спомен-собу Kосметске жр-
тве, која, како је рекла, може 
да опомене и да подсјети, да 
не дозволи да у заборав оду 
сви људи који нас гледају са 
тих слика.

Овом приликом Паунови-
ћева је подсјетила да у Србији 
има више од 220.000 интерно 
расељених лица која су оста-
ла без својих огњишта и која 
не могу да се врате на Kосо-
во и Метохију јер им, како је 
рекла, међународне институ-
ције то не омогућавају. Она је 
навела да је чињеница да су 
српском и осталом неалбан-
ском становништву на KиМ 
угрожена сва права и након 
18 година међународног при-
суства нису створени услови 
за безбједан повратак људи на 
њихова огњишта.

Предсједник Савеза Срба у 
региону и народни посланик 
Миодраг Линта овим пово-
дом одао је почаст жртвама 
и подсјетио да је Хашки три-
бунал основан с циљем да су-
ди политичком и војном ру-
ководству Србије, Републике 
Српске и Републике Српске 
Kрајине.

– Нажалост, западне силе 

пуних 27 година воде полити-
ку двоструких аршина према 
простору бивше Југославије. 
За њих су Срби главни крив-
ци, злочинци и агресори, a 
Хрвати, Албанци и Бошња-
ци жртве које су тобоже во-
диле ослободилачке ратове. 
Оваквим приступом никад 
нећемо имати трајни мир и 
стабилност на овом подруч-
ју – рекао је Линта и додао да 
Хашки трибунал није испу-
нио ниједан од својих циљева.

– Није казнио све ратне 
злочинце, није испоштовао 
српске жртве и није допри-
нио помирењу на овом про-
стору. Ми живимо у времену 
у коме се глорификују жр-
тве из албанског, бошњачког 
и хрватског народа, a српске 
жртве прећуткују и умању-
ју. Живимо у времену у коме 
се ослобађају ноторни ратни 
злочинци као што су Анте Го-
товина, Насер Орић и Рамуш 
Харадинај – истакао је Линта.

ЛИНТА: ПОСАО ЗА 
ТУЖИЛАШТВО ЗА  
РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ  

Он је апеловао на Тужила-
штво за ратне злочине у Ср-
бији да почне да процесуи-
ра налогодавце и починиоце 
злочина над Србима. У прет-
ходном периоду наше Тужи-
лаштво подигло је 183 опту-
жницe, од тога 161 je подиг-
нутa против Срба, двадесетак 
против Албанаца, двије про-
тив Бошњака и Хрвата. То је, 
како је он рекао, дало легити-
митет апсурдној тези запад-
них сила да су Срби агресо-
ри и злочинци.

Овом приликом Линта је 
дао пуну подршку доношењу 
споменутог закона о цивил-
ним жртвама, јер ће поро-
дице на тај начин добити са-
тисфакцију, а држава ће им 
на тај начин одати признање. 
Такође, Линта је изразио на-
ду да ће се уз подршку надле-
жних институција изградити 
споменик свим српским жр-
твама, у ратовима деведесе-
тих, завршно са мартовским 
прогоном 2004. године.

Породице су на крају цр-
ним платном прекриле фо-
тографије својих најмилијих, 
јер су, како је поручено, због 
хашке неправде остале у вјеч-
ном мраку.

Мајка киднапованих си-
нова Слободанка Крстић уру-
чила је овом приликом, у име 
Удружења, захвалнице прија-
тељима Удружења, институ-
цијама, медијима и поједин-
цима.  ВЕСНА ВУКОВИЋ

ЗАКОН О ПРАВИМА ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА

На питање Спасића да ли ће Влада донијети закон о 
правима цивилних жртава затраживши да они буду први 
на листи обесправљених и угрожених грађана у Србији, 
Пауновићева је поручила да су они за Владу Србије на 
првом мјесту, да држава води рачуна о заштити и правима 
исељеника и о породицама жртава.
– Сваки пут напомињемо и подсјећамо да се прије свега 
права истина о косметским жртвама мора чути и мора 
сазнати – рекла је Сузана Пауновић, нагласивши да ће 
тражени закон бити донијет.

У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ СОЧАНИЦА У ОПШТИНИ ЛЕПОСАВИЋ РАСТЕ БРОЈ СТАНОВНИКА

ГРАДЕ СЕ НОВЕ КУЋЕ У СОЧАНИЦИ
На око пет километара од Лепосавића пре-

ма Косовској Митровици смјештено је 
урбано насеље Сочаница, а села ове мјесне за-
једнице налазе се како у долини ријеке Ибар, 
тако и на обронцима планине Рогозне. По-
сљедњих година биљежи се знатан напредак 
цијелог подручја, а насеље из сеоске средине 
прераста у варошицу. Трагови живота сежу 
дубоко у историју, јер је цијело подручје нај-
познатије по остацима старог римског града 
Муниципијум, а први пут се помиње 1315. у 
Повељи српског краља Стефана Милутина.

Оно што говори о напретку и промјена-
ма у амбијенталном дијелу прво је што по-
сјетиоцу западне за око. То је нарочито ви-
дљиво по новим кућама које су прошириле 
периферију насеља. Становницима у селима 
донекле је омогућен квалитетнији живот, јер 
су инфраструктурни радови допринијели да 
сва села добију асфалтне путеве, а то је пре-
ма ријечима овдашњих мјештана први преду-
слов да би се становништво задржало на селу.

Координатор у мјесној заједници Соча-
ница Ненад Гвозденовић наглашава да на 
овом подручју ако нема значајнијег повеће-
ња броја становника, бар се одржава на ни-
воу од око три хиљаде.

У насељу Сочаница постоји мјесна кан-
целарија, пошта, биоскоп, библиотека, ам-
буланта, Основна школа Вук Караџић, дјечје 
обданиште, а објекат старог Дома културе је 
адаптиран за смјештај антиквитета и стари-
на овог краја. О историји и најважнијем до-
гађају – почетку Топличког устанка говори и 
спомен-соба подигнута као музеј, у којој се 
чува заоставштина старих ратника.

Највриједнији дио овог подручја је његов 
народ, вриједни домаћини и радници. Нај-
већи број њих запослен је традиционално у 
Рудницима и флотацији Копаоник, која ради 
у саставу РМХК Трепча, а видљив је напредак 
и у предузетничкој иницијативи јер има све 
већи број трговинских и занатских радњи.

Недавно је изграђена и стамбена зграда 
у центру Сочанице, гдје станове треба да до-

бију млади брачни парови. Ово је само под-
стрек свима онима који планирају да започну 
брачни живот на овом подручју јер је наја-
вљено из општине Лепосавић још улагања у 
стамбену градњу, а наставиће се и са градњом 
индивидуалних породичних кућа за смјештај 
људи слабијег материјалног стања који нису 
у могућности да сами створе дом. 

Својевремено на овом подручју било је 
смјештено на стотине избјеглих и расеље-
них лица, али сада су смјештајни капаци-
тети пред затварањем. Сазнајемо да је овдје 
смјештено тек још десетак расељених лица.

Када је у питању развој и будућност овог 
краја, уз нова улагања и вриједне људе овог 
краја који су везани за свој завичај, има наде. 

Оно што би у сваком погледу доносило 
добит је улагање у развој туризма, за шта 
постоје потенцијални природни услови и 
што је прецизирано у стратегији Акционог 
плана за развој туризма општине Лепоса-
вић. Највише могућности пружа Бања Вуча, 
од давнина позната по љековитој води, ко-
ја даје добре резултате у лијечењу реумат-
ских и кожних болести. За ово је потребно 
улагање у смјештајне капацитете и изград-
њу лијечилишта.

Историјски извори говоре да је ово своје-
времено било веома развијено подручје, чији 
развој се базирао на рударењу. То, прије све-
га, говоре остаци римског града Муниципи-
јума, чији је живот трајао од II до IV вијека 
нове ере, чији камени остаци и данас посто-
је. У подножју брда Сокољача налази се Цр-
ква Светог Јована Претече подигнута 1836. 
године , а из 1363. године постоје записи гдје 
се помиње град Галич, који се налазио на ис-
тоименом брду. 

Све у свему, постоје људски и природни 
потенцијали да ова подручје брже грабе ка 
напретку и стварању квалитетнијих услова за 
живот. Потребна су већа улагања у самозапо-
шљавање младих, како би свој живот и живот 
својих породица убудуће планирали овдје. 

В. ВУКОЈЕВИЋ / ЈЕДИНСТВО 

Ревитализовани Војиновића кула и мост 
У средишту данашњег Вучитрна налазе се 

релативно добро очувани остаци Воји-
новића куле из 14. вијека, која као аутенти-
чан свједок подсјећа на некадашњи утврђе-
ни град на ријеци Ситници. Био је то један од 
највећих и најважнијих градова Вука Бран-
ковића, господара Дренице и Косова, у коме 
је он подуже времена столовао.

Средствима Европске уније, од 220.000 
евра, Војиновића кула и Војиновића мост ре-
витализовани су и заштићени у 2016. и 2017. 
години. Војиновића мост је и ограђен тако да 
се не може колима поред њега. Простор око 
моста је потрављен па је најстарији камени 
мост у Србији на Ситници из 14. вијека до-
шао до изражаја. Tакође, у вечерњим сати-

ма рефлектори обасјавају средњовјековну 
грађевину. Обликом и димензијама мост и 
данас представља градитељски подухват: са-
стављен је од девет лукова, а укупна дужина 
му је 135 метара. Војиновића камени мост 
је један од најстаријих и највећих објеката те 
врсте на Балкану и увршћен је међу најзна-
чајније српске средњовјековне споменике на 
Косову и Метохији. Кула и мост стављени су 
под заштиту државе као непокретно култур-
но добро од изузетног значаја на основу одлу-
ке Завода за заштиту и научно проучавање 
споменика културе НРС у Београду, бр. 858 
од 19. маја 1949, Закон о заштити спомени-
ка културе и природних ријеткости. 

 ЈЕДИНСТВО
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САД-НАТО-ЕУ КРИВЦИ ЗА РАСТУРАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И СЕЦЕСИЈУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Књига која документује генезу 
српско-албанских односа
У организацији Покрета за 

Косово и Метохију у Ср-
бији 22. новембра у Руском 
дому у Београду одржана је 
промоција књиге САД-НА-
ТО-ЕУ кривци за растурање 
Југославије и сецесију Косова 
и Метохије аутора Војисла-
ва Јевтимијевића. Ова књи-
га у свом недвосмисленом 
наслову именује кривце за 
велику трагедију коју је иза-
звала оружана агресија на Ју-
гославију. Написана је у два 
тома у издању Поете из Бео-
града и као таква представља 
вриједно историјско свједо-
чење о Косову, Србији и Ју-
гославији у 20. и 21. вијеку.

Аутор Војислав Јевтими-
јевић (1927), Србин са Косо-
ва, професор по образовању, 
до седамдесетих година жи-
вио је и радио у Косовској 
Митровици одакле је протје-
ран због борбе за српске ин-
тересе у свом политичком 
дјеловању. 

У својој књизи аутор нас 
тјера да не заборавимо тра-
гично вријеме и њене уче-
снике, и инсистира на томе 
да су сјећања цивилизацијски 
дуг, и да у себи носе историј-
ску правду, речено је у увод-
ном дијелу промоције.

ВАСИЋ: КЊИГА НУДИ 
АУТЕНТИЧНУ ГРАЂУ

На промоцији су говори-
ли рецензент књиге др Миро-
љуб Васић, бивши амбасадор 
и министар спољних послова 
Савезне Републике Југосла-
вије Владислав Јовановић, 
амбасадор и министар спољ-
них послова СРЈ Живадин Јо-
вановић, генерал-мајор вој-
ске Србије и Црне Горе у пен-
зији и народни посланик Бо-
жидар Делић и уредник књи-
ге Будо Вучинић.

Према ријечима рецен-
зента књиге др Мирољуба Ва-
сића, дјело је научно-истра-
живачког, публицистичког, 
мемоарског, па и литерар-
ног каратера.

– Богатство извора ли-
тературе, мноштво цита-
та, представља историјски 
извор. Аутор се успјешно ба-
ви српско-албанским одно-
сима од појаве Албанаца на 
Косову, преко распада феде-
ралног система Југославије, 
агресије, сецесије, до напо-
ра да се сачува цjеловитост 
Србије. Он упозорава да је 
вријеме да се српско нацио-
нално питање интернациона-
лизује. Књига тражи правду 
и очување Косова и Meтохи-
је и показује времеплов ко-
ји потврђује Енгелсову оцје-
ну „пракса је огледало идеја” 
– оцијенио је рецензент Ми-
рољуб Васић.

В. ЈОВАНОВИЋ: КОСОВО У 
ФОКУСУ ЗАПАДНИХ СИЛА

Дипломата Владислав 
Јовановић који је написао 
предговор за ово истори-
ографско дјело навео је да 
књига представља лепезу пи-
тања која данас постају де-
журне теме генерацијама ко-
је долазе.

Говорећи о времену ра-
стурања Југославије он је на-
гласио да је „Косово било 
у срцу те стратегије Запа-
да против Југославије, ко-
ја се дуго гајила у њедрима 
геополитичара, прије свега у 
Америци, НАТО алијанси и 
осталим западним земљама. 
Као побједници Хладног ра-
та они су одлучили да читав 
Балкан ставе у свој џеп и да 
не дозволе никоме да се то-
ме супротстави. Југославија 
је давала отпор новом свјет-
ском поретку, и то је био ра-
злог бомбардовања. 

Процес њихове политике 
се одвија и данас на Балкану, 
али свијет се брзо мијења и 
све је мање шанси за оства-
рење тог циља. Америка да-
нас није што је била прије 
десет година. Моћна је, али 
није свемоћна”, закључио је 
Јовановић.

ЈЕВТИМИЈЕВИЋ:  
ПРЕНИО САМ ИСТИНУ

Сам аутор није говорио на 
промоцији, а у изјави за Срп-
ско коло навео је да је имао 
циљ да све што је доживио на 
Космету пренесе у ову књигу.

– Многи не знају шта се 
тамо дешавало, јер медији 
нису извјештавали о свему. 
Књига је обогаћена истори-
ографском грађом, бројним 
документима, записницима 
са сједница, чак из периода 
протеста на Косову под на-
зивом Косово са Албанијом 
1968. године када је све кре-
нуло. Са позиције предсјед-
ника Социјалистичког савеза 
у Митровици нисам дозволио 
да се такав протест одржи у 
мом граду и зато сам остао 
без посла – објаснио је Јев-
тимијевић.

Војислав Јевтимијевић 
након што је изгубио по-
сао у Митровици, дошао је 
у Београд гдје је покренуо 
часопис Домске дијагонале, 
оснивао покрете за истину 
о Косову и Метохији, обја-
вљивао стручне радове и пу-
бликације. Од средине де-
ведесeтих година интензив-
но се бавио организовањем 
и активностима везаним за 
судбине прогнаних лица са 
Косова и Метохије. Више од 
деценије био је предсједник 
Завичајног удружења Ми-
тровчана, а данас је поча-
сни предсједник Покрета за 
КиМ у Србији. Oбјавио је 
2008. године књигу Сјевер-
но Косово кроз историју до 
краја XX вијека.

Програм промоције обо-
гаћен је рецитацијама Анђе-
ле Димић, пјесникиње из Ђа-
ковице Весне Томић и поете 
Веселина Џелетовића.

ВЕСНА ВУКОВИЋ

Разбијене заблуде на којима је 
грађена идеја југословенске државе
У оквиру програма Три-

бина Библиотеке Српске 
академије наука и умјетно-
сти, 21. новембра у Београ-
ду, приказане су књиге исто-
ричара и академика Васили-
ја Ђ. Крестића. Ријеч је о об-
новљеним издањима књига 
Знаменити Срби о Хрватима 
у издању Кола Српске књи-
жевне задруге и Великохр-
ватске претензије на Војво-
дину, Босну и Херцеговину на 
српском и енглеском језику 
у издању САНУ.

Један од најпризнатијих 
историчара нашег времена, 
познат и као експерт за исто-
рију Срба у Хрватској и срп-
ско-хрватских односа, акаде-
мик Крестић у својим књига-
ма „разбија заблуде о Хрва-
тима”. Као плод вишедеце-
нијског истраживачког ра-
да аутор је у својим књигама 
„разобличио политику Хр-
ватске према српском наро-
ду и српској територији уна-
зад вијек и по”, закључено је 
на трибини.

СРБИ СУ ИСКРЕНО 
ВЈЕРОВАЛИ У ЗАЈЕДНИЦУ

Историчарка др Софи-
ја Божић, говорећи о књи-
зи Знаменити Срби о Хрва-
тима, објаснила је да је ту 
ријеч о 11 најистакнутијих 
представника српске поли-
тичке и интелектуалне ели-
те од прве половине 19. вије-
ка до краја Другог свјетског 
рата. То су Илија Гарашанин, 
Јован Суботић, Светозар Ми-
летић, Светозар Марковић, 
Јован Јовановић Змај, Јаков 
Игњатовић, Димитрије Ру-
варц, Јован Скерлић, Слобо-
дан Јовановић, Јован Дучић 
и Стојан Новаковић.

– Kњига показује како се 
нашим великанима може 
приступити увијек изнова и, 
посебно, како је тема њихо-
вог односа према Хрватима 
у досадашњој историографи-
ји била или потпуно неистра-
жена, или тек дотакнута, или 
пак обрађивана на потпуно 
погрешан начин, према дик-
тату текуће политике – рекла 
је Божићева.

Општи утисак послије чи-
тања књиге Знаменити Ср-
би о Хрватима, како је за-
кључила историчарка Софија 
Божић, јесте да су врхунски 
српски интелектуалци увијек 
имали разумијевања за инте-
ресе Хрвата, да су их подржа-
вали и жељели да у заједници 
граде са њима будућност срп-
ског народа. Приступали су 
им искрено и отвореног ср-
ца, тражећи за себе само еле-
ментарно, једнакост и равно-
правност, а освјешћивали су 
се и протестовали тек када би 
схватили да је правда у хрват-
ској политици недостижна.

ЛЕКЦИЈЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 
КОЈА СЕ ПОНАВЉАЛА

Проф. др Мира Радојевић 
говорила је о књизи Велико-
хрватске претензије на Војво-
дину и БиХ наводећи да срп-
ска историографија не мо-
же и не смије да заборави 
вишевјековну драму, током 
чијег трајања су вођени ра-
тови и проливана крв неду-
жних људи. 

– Због тога што се истори-
ја често понављала на овим 
просторима, савремена де-
шавања изазивају све већу 
зебњу и намећу питање гдје 
је крај искушењима и страда-
њима српске нације – запита-
ла се професорка Радојевић.

Кроз анализу претензија 
хрватске националистичке 
политике на Војводину и БиХ 
у периоду дужем од два ви-
јека, што ову књигу чини је-
динственом у српској исто-
риографији, аутор је указао 
да се намеће сазнање да је 
једна агресивна национална 
политика окренута туђим зе-
мљама понекад посустајала 
и мијењала форму испоља-
вања, али да никад није оду-
стајала од циља, како је наве-
ла Радојевићева.

Проф. др Мира Радоје-
вић је закључила да ова књи-
га отвара безброј питања, а 
вриједност им задире у су-
штину српско-хрватских од-
носа, хрватских претензија, 
тамошњих граница између 
екстремне хрватске деснице, 

грађанства и комуниста, срп-
ских заблуда, илузија, недо-
пустивих историјских забо-
рава, закаснeлог реаговања 
и праштања.

СКУПИ КОМПРОМИСИ
Сам аутор, академик и 

историчар Василије Ђ. Kре-
стић, рекао је да знаменити Ср-
би о којима говори прва књига, 
нису одабрани случајно.

– То су личности без чијих 
ставова се односи Срба са Хр-
ватима не могу добро ни ра-
зумјети. Њихов однос према 
Хрватима није био уједначен. 
Срби су углавном сматрали 
да су Хрвати и Срби један на-
род, да им је будућност зајед-
ничка, да различите вјере не-
ће донијети потешкоће. Из-
бјегавали су расправе, попу-
штали су и вјеровали да ври-
јеме све лијечи, да ће Хрва-
ти увидјети да су у заблуди 
и да ће измијенити своје по-
нашање. Међу знаменитим 
Србима било је и оних ко-
ји су занијети слогом, брат-
ством и југословенством, за-
једничким животом у зајед-
ничкој држави, били спрем-
ни на фалсификате чињени-
ца – објаснио је Крестић.

Он је нагласио да књига 
има задатак да уз пуно по-
штовање великана само на-
учно провјерене податке о 
њима објави, и да без пар-
дона и без намјере доведе у 
сумњу њихове заслуге у раду, 
изрекне оцјене које су заслу-
жили. Књига, како је додао, 
нема намјеру да обезвриједи 
било које истинске вриједно-
сти Хрвата, али има циљ да 
разобличи њихове против-
српске и великохрватске на-
мјере, националну и вјерску 
искључивост и мржњу.

– Kроз књигу разбијамо 
заблуде на којима је грађе-
на југословенска идеја и на 
којима је настала заједнич-
ка држава. Ова књига је ви-
ше него потребна данас – ис-
такао је Kрестић.

Он је навео да је у књизи 
Великохрватске претензије 
на Војводину и БиХ показао 
и доказао да су више од јед-
ног стољећа ширене неисти-
не из Хрватске о плану „ве-
лике Србије”, што је до да-
нас остало и пред свјетском 
јавношћу као главна оптужба 
према Србији. 

– Србе сам ослободио 
кривице која им се наме-
ће за распад Југославије, а 
српску политику сам снаб-
дјео доказима помоћу којих 
се успјешно може носити са 
непрестаним хрватским оп-
тужбама до данашњих дана 
– рекао је Kрестић. 

ВЕСНА ВУКОВИЋ

РАЧАК ПОСЛУЖИО ЗА МАНИПУЛАЦИЈУ 

О дипломатским односима Савезне Републике Југославије 
и представника новог свјетског поретка у то вријеме 
говорио је и дипломата Живадин Јовановић. Он је истакао 
да је „након преговора Милошевић – Холбрук 1998. године 
само био потребан повод за оружани напад на Југославију. 
У књизи се ово детаљно објашњава, а аутор је сваки 
фрагмент завршавао уводом у слиједећи, а након ове теме, 
не случајно, долази тема „Рачак”. Исконструисани повод 
у медијској манипулацији је требао свjетској јавности да 
се оправда прва агресија на европском тлу послије Другог 
свјетског рата”.

ФИЛМ О 24 БОМБАРДОВАЊА
Овим поводом приказан је кратки филм о 24 бомбардовања 
стратегијске авијације државне границе и јединице коју је 
предводио генерал-мајор Божидар Делић. Он је објаснио 
да су страни новинари приказали само три бомбардовања 
која се налазе на филму, иако су и осталих 21 подједнако 
страшни.

У БЕОГРАДУ ПРОМОВИСАНЕ КЊИГЕ АКАДЕМИКА ВАСИЛИЈА КРЕСТИЋА

САН О ХРВАТСКОЈ ВОЈВОДИНИ

– Као агресоре великих апетита Србе су представили да би 
прикрили сопствену агресију и претензије на туђе етничке 
и историјске територије. Та тактика је позната али и у 
српској и у свјетској историографији није добила мјесто и 
појашњење. Хрвати су током вијекова испољавали велике 
империјалне амбиције. Хтјели су да се докопају Војводине 
зато што су то плодне области. Нису крили своје намјере 
да БиХ припоје Хрватској. Системски су подривали Србију 
и уносили раздор између становника Војводине и Србије. 
Свјесно су тиме дестабилизовали заједничку државу зато 
што у њој нису намјеравали да остану. Циљ им је био да 
разарањем заједничке државе створе што већу Хрватску – 
завршио је Крестић.

 » Академик Василије Ђ. Крестић, др Мира Радојевић, академик др Миро Вуксановић и др Софија Божић

 » Војислав Јевтимијевић,  Живадин Јовановић,  генерал Божидар Делић и  Владислав Јовановић
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Фолклорна група Опленац, 
која дjелује при Храму Све-
тог Јована Крститеља у чи-

кашком насељу Белвуду  11. но-
вембра 2017. године обиљежила 
је пола вијека постојања. Јубилеј 
је прослављен цјеловечерњим кон-
цертом на коме су фолклораши, од 
најмлађих до ветерана, играма и 
пјесмом „прошетали” кроз Срби-
ју. Тако су посјетиоци у препуној 
сали могли да уживају у играма са 
Косова, играма из Шумадије, Вра-
ња, Лесковца, Влашким и играма 
из Западне Србије, Никшића, Сре-
ма и другим.

– Трудимо се да у овој земљи бу-
демо најбољи амбасадори нашег на-
рода, да туђе поштујемо, а са сво-
јим да се поносимо. Треба да буде-
мо срећни што наша дјеца чувају 
све оно што су нам оставили преци. 

Овдје, далеко од завичаја, учимо на-
шу дјецу нашем језику и историји са 
жељом да тако сачувају своје корије-
не. Циљ основања фолклорних гру-
па при црквама у дијаспори је да на-
ши млади нараштаји уче одакле су, 
ко су, да чувају своје обичаје, али и 
да стичу нова пријатељства. Једино 
на тај начин ћемо се одржати – пору-
чио је старјешина Храма Свети Јован 
Крститељ из Белвуда Саво Босанац.

Честитке за јубилеј владикe Сред-
њозападноамеричког Лонгина пре-
нио је игуман манастира Нова Грача-
ница Серафим Балтић, који је пред-
водио и чин освештања славског ко-
лача. Више од 17 година кореограф 
Фолклорне групе Опленац је Светла-
на Алексић. До доласка у Америку 
она је била члан КУД-а Абрашевић 
из Ваљева.

– Преносећи дјеци један од нај-

љепших дијелова српске традиције 
испуњавале су ми душу и душе ге-
нерација које сам учила. Наступамо, 
путујемо, склапамо пријатељства и 
успомене за цијели живот – нагла-
сила је она.

– Фолклорна група Црквено-

-школске општине Свети Јован Кр-
ститељ из Белвуда крај Чикага оку-
пља ише од 100 чланова, од најмла-
ђих, предшколског узраста, па до ве-
терана. Она је мјесто гдје се млади 
окупљају и друже – рекао је пред-
сједник Друштва Саша Иванковић, 

који је изнио кратак преглед педесе-
тогодишње историје ове фолклорне 
групе, набрајајући бројна мјеста гдје 
су гостовали. Он је захвалио свима 
који су помогли рад друшва, а најза-
служнијима је уручио захвалнице. 

 С. ДАНЧУО

ПОЛА ВИЈЕКА ФОЛКЛОРНЕ ГРУПЕ ОПЛЕНАЦ ИЗ ЧИКАГА

Игром и пјесмом  
„прошетали” кроз Србију

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНЕ КОСОВСКЕ ДОЛИНЕ ИЗ УЗДОЉА КОД КНИНА СЕ НА КРЕАТИВАН И ПРАКТИЧАН НАЧИН БОРИ ЗА ОПСТАНАК СРБА

Вјера у љепше дане Далматинске загоре
Удружење Жене Косов-

ске долине основано 
је 22. 3. 2013. годи-

не у Уздољу, општина Би-
скупија (Книн). У овом кра-
ју проблеми су бројни. За-
једница која је девастира-
на ратом данас има велики 
број старачких домаћин-
става, међу којима је до-
ста болесних и усамљених. 

Ту живе и породице са 
дјецом у којима не раде ни 
отац ни мајка. Све су то про-
блеми који су за предсјед-
ницу удружења Радмилу 
Дрезгу били идеја водиља 
за пројекте који ће помоћи 
у побољшању квалитета жи-
вота у Далматинској загори.

Требало је много креатив-
ности да се осмисли начин 
на који би се старачким до-
маћинствима помогло и ис-
товремено пронашло запо-
слење за жене које живе на 
селу. Удружење је основано 
са циљем да пружа ванин-
ституционалну помоћ за ста-
рије особе. 

Уз то Удружење ради са 
дјецом и младима на очу-
вању културе, језика и тра-
диције и организује и друге 
активности које су у функ-
цији побољшања квалитета 
живота социјално угроже-
них лица.

У почетку се кренуло са 
малим пројектима, да би на-
кон пет година озбиљног ра-

да дошли и до значајније ма-
теријалне подршке.

Захваљујући преданом, 
креативном и зналачком ра-
ду Удружење данас има 25 
запослених на трајним про-
грамима и брине за 200 ста-
рих и немоћних лица који-
ма пружа бригу и његу. Ри-
јеч је о простору које обу-
хвата 27 далматинских се-
ла (Уздоље, Звјеринац, Би-
скупија, Орлић, Марковац, 
Врбник, Рамљане, Риђане, 
Ервеник, Мокро Поље, Ра-
дучић, Пађене, Отон, Плав-
но, Радљевац, Ковачић, Ра-
шковићи, Ивошевци, Нунић, 

Кистање, Ђеврске, Жагровић, 
Гошић, Колашац, Тонковац, 
Книн, Вариводе) на терито-
рији општина Бискупија, Ки-
стање, Книн и Ервеник. 

Геронто домаћице свакод-
невно су присутне на терену 
и помажу у рјешавању сва-
кодневних проблема. Поред 
тога, Удружење се труди да 
очува српски језик, културу 
и традицију.  

Боре се жене за опстанак 
и останак код своје куће, за 
искру живота у Косовској до-
лини у Далмацији, и за неке 
нове, љепше и свјетлије да-
не. Т. ЋОРОВИЋ

 Са српским језиком кроз српске цркве и манастире"

 » ЉЕТЊА ШКОЛА СРПСКОГ ЈЕЗИКА:  Камп Герасим Зелић

 » Потписивање програма Помоћ заједници у вриједности од 1.700.000  куна
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КЊИГА ЧЕДОМИРА ВИШЊИЋА ВРЕМЕ СПОРТА И РАЗОНОДЕ: ТИТИНА ХРВАТСКА И ЊЕНИ СРБИ 1951–1971. ПРЕДСТАВЉЕНА БЕОГРАДСКОЈ ПУБЛИЦИ

Бакарић одредио судбину Срба у Хрватској
Књига Време спорта и 

разоноде: Титина Хр-
ватска и њени Срби 

1951–1971. аутора Чедоми-
ра Вишњића представљена 
је београдској публици 25. 
децембра у Коларчевој за-
дужбини. Издавач књиге је 
СКД Просвјета из Загреба, а 
промоцију је организовала 
Коалиција удружења избје-
глица у Републици Србији и 
Завичајни клуб Кордунаша.

Књига представља опсе-
жан есеј и причу о догађаји-
ма у двије деценије живота 
Срба у Хрватској испричану 
на више паралелних нивоа. 
Такође, пружа хронологију 
времена и разматрање про-
блематике Срба у Хрватској 
и однос Комунистичке пар-
тије Хрватске према Србима 
у Хрватској.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА, ФИЛТЕР 
БЕОГРАД И ПОЛИТИКА

– Многе ствари су се пре-
ламале, а постојала је само 
једна константа. То је био 
Владимир Бакарић, његова 
визија Хрватске и његова по-
литика према Србима да бу-
ду што невидљивији. Књига 
почиње ногометом, а завр-
шава се на један одређен на-
чин постногометним стра-
хом који је изазвала 1971. 
година – рекао је на почет-
ку промоције модератор Пе-
тар Лађевић, уводећи публи-
ку у тему књиге о којој су го-
ворили, поред аутора Чедо-
мира Вишњића, др Слободан 
Селинић, проф. др Предраг 
Марковић и проф. др Алек-
сандар Поповић.

Аутор Чедомир Вишњић 
објаснио је да је у 20 годи-
на које су обухваћене у књи-

зи уочљиво изражавање дру-
штвене енергије и чување 
идентитета Срба кроз спорт, 
повезивање младих преко 
нових медија, као и ослонац 
Срба из Хрватске на Србију 
кроз навијање за Црвену зве-
зду или праћење програма 
радио и ТВ Београда.

– У мојој породици отац 
пуши филтер Београд, ку-
пује се Илустрована поли-
тика, навија се за Црвену 
звезду, слуша се Радио Бео-
град. Емисија Радио Београ-
да спортског садржаја Време 
спорта и разоноде је и наслов 
књиге. Истина, могли смо ми 
слушати и емисију истог ка-
рактера А сада спорт и глазба, 
али смо радије били уз сред-
ње таласе Радио Београда и 
непоновљивог коментатора 
Радивоја Марковића – рекао 
је Вишњић.

Вишњић је додао и чиње-
ницу да се након успона у 
задњим деценијама Аустро-

угарске, преживљавања у Пр-
вом свјетском рату, обнови у 
Kраљевини Југославији и по-
новног страдања у НДХ, срп-
ска заједница 1945. нашла 
на ледини, с великим губи-
цима у становништву, али и 
без елите, учитеља, свеште-
ника, трговаца, који су били 
или побијени или протјерани 
у Србију, док су се они који су 
били у партизанима полако 
удаљавали од народа.

– Црвена нит ове књиге је 
Владимир Бакарић, партиј-
ски лидер у Хрватској, који 
је много одговоран за ције-
лу причу. Он је српске еки-
пе сам формирао. По њего-
вом налогу су једни страда-
ли још у рату у чувеном Kор-
дунашком процесу у којем су 
страдали Kораћ, Жегарац и 
њих још доста јер су поче-
ли мислити о судбини наро-
да. Друге је педесетих годи-
на попут Жигића и Опачића 
спремио на Голи оток и оста-
ли су му људи који су му би-
ли одани. Бакарићеви Срби 
су далеки насљедници Kуе-
нових Срба јер сарадња ди-
јела политичких снага Срба 
из Хрватске са врхом хрват-
ске политике је константа. То 
стоји од почетка па до данас. 
Заправо, Срби у Хрватској су 
се више осјећали као станов-
ници Југославије, а хрватско 
руководство на челу с Влади-
миром Бакарићем није гле-
дало благонаклоно на евенту-
ално повезивање тих Срба и 
Србије, при чему се Београд 
схватао као сусједно репу-

бличко сједиште или „кара-
ђорђевски Београд”, како га 
је најчешће Бакарић називао 
– подвукао је Вишњић.

Аутор је на крају поручио 
да је ово књига о јунацима 
једног времена, попут Ни-
кице Ножинића, Милана Ра-
пајића, Станка Кораћа, Гаја 
Петровића, Драгана Џајића, 
Лепе Лукић, Милана Радеке, 
Владимира Ивковића, Симе-
она Злоковића, Јуре Билића 
и многих које у разним кон-
текстима помиње.

ПРОСВЈЕТА ДОКАЗИВАЛА 
ДА НИЈЕ НАЦИОНАЛНА

Др Слободан Селинић ре-
као је да аутор у књизи опи-
сује и рад Просвјете, која је 
у то вријеме била једина срп-
ска национална организација 
у Хрватској, која је у новим 
околностима првенствено 
гледала како да са себе зба-
ци сумњу да је национална 
и да докаже да је вјерна со-
цијалистичком преобража-
ју друштва.

– Ни Просвјета ни њен ча-
сопис до краја шездесетих 
нису имали ништа нацио-
нално у себи, то је био услов 
њиховог опстанка. Црква је 
била без вјерника и имови-
не – подсјетио је Селинић и 
додао да је други важан стуб 
ове књиге хрватска званична 
политика и да аутор јасно уо-
чава темеље хрватског наци-
онализма.

Проф. др Александар По-
повић говорећи о књизи ука-
зао је на сталну дилему срп-

ских политичких представ-
ника у Хрватској.

–Драгосавци, Балти-
ћи, Стојчевићи, Бакариће-
ви, Брозови и Брежњевљеви 
љевичари српског поријекла 
изабрали су један пут. И тај је 
пут Србе у Хрватској одвео у 
пропаст. Они су нам показа-
ли странпутицу. Они тада и 
они данас који их у јавности 
и по друштвеним мрежама 
славе – рекао је Поповић и 
нагласио да је међу Србима 
било и оних који су другачи-
је размишљали.

1971. ГОДИНЕ СЕ ВИДЈЕЛО 
КО ЈЕ ВЈЕРА, А КО НЕВЈЕРА

– Неки други људи, Лука 
Марић, Владо Ивковић, Ни-
кица Рапајић, Милан Ножи-
нић, Милан Босанац, Станко 
Кораћ, суочили су се са исти-
ном да ни свијет ни Хрватска 
ни Југославија коју посма-
трају нису оно што су зами-
шљали. Имали су  један и ја-
сан избор а то је да без обзи-
ра на цијену ураде оно што 
им савјест у датим околно-
стима налаже. Покушавали 
да промијене ток историје. 
Нису могли, ни успјели, али 
су нам показали пут – рекао 
је Поповић и додао да су срп-
ски размишљали они који су 
ријешили да 1971. године уђу 
у сукоб са Бакарићевом по-
литиком.

– Њихов избор је пока-
зао да у критичним трену-
цима, када дође до „посљед-
њег бојаˮ, нема и не може и 
не смије бити никаквог ди-

јалога, спољног ни унутра-
шњег, око онога што јесмо, 
око онога што је наше, око 
онога што је наш национални 
интерес. Вјерујем да би нам, 
да су живи Марић и другови, 
то, уз полуосмјех тихо и ре-
кли – рекао је Поповић, оцје-
њујући да „свако ко прихвата 
припадност свом народу као 
част, као дужност, и као оба-
везу, мора да на видљив на-
чин свој дуг одужи."

– Радећи на овој важној 
књизи, копајући по архиви-
ма, читајући непрочитано, 
мој пријатељ Чедомир Ви-
шњић је свој дуг одужио. Ја 
сам му, као један обичан, 
мали Србин, због тога неи-
змјерно захвалан – закључио 
је Поповић.

Веома посјећеној про-
моцији присуствовали су и 
предсједник Савеза Срба из 
региона и народни посла-
ник Миодраг Линта, народ-
на посланица Санда Рашко-
вић Ивић, члан Предсједни-
штва Самосталне демократ-
ске српска странке из Хрват-
ске Боро Ркман, представни-
ци СПЦ, представници Ин-
ститута за савремену исто-
рију и многи други.

Домаћин скупа били су 
предсједник Коалиције удру-
жења избјеглица Миле Ша-
пић и предсједник Завичај-
ног клуба Кордунаша Петар 
Шаула.

Наступила је и женска ет-
но пјевачка група Дринке са 
крајишким репертоаром.

ВЕСНА ВУКОВИЋ

УСТАШКЕ ПАРОЛЕ ИЗ 1951. ГОДИНЕ
Историчар проф. др Предраг Марковић говорећи о 
Србима Крајишницима, подсјетио је на Кајмакчалан 
и Добруџу као примјере битки гдје су највеће жртве 
били управо крајишки Срби који су као народ дали 
имена попут Николе Тесле и Милутина Миланковића, 
а истовремено су дали највећи допринос 
антифашизму.
– Запањило ме када сам у књизи прочитао да су 
се на утакмицама чуле усташке пароле још 1951. 
године. Нормално је било да се скандира „Загреб–
Сплит–Сарајево–Земун” и изазивају границе НДХ 
а да на то нико не реагује док у исто вријеме они 
Срби који желе проговорити о тешком положају свог 
народа завршавају на Голом отоку. Све то доказује 
једну страшну ствар, а то је да Србима у Хрватској 
скоро да није било спаса. Оно што се десило 
почетком деведесетих само је убрзање онога што је 
садржано у књизи – закључио је Марковић.
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ДВИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИСТОРИЈЕ

– Временом је између званичне хрватске политике 
и хрватског национализма повучен знак једнакости. 
Шездесетих и почетком седамдесетих Срби су били суочени 
са покушајима наметања хрватског језика и правописа 
у школама, избацивања српских ријечи из употребе 
и брисања других трагова српског присуства на овом 
простору, попут мијењања назива улица – навео је Селинић.
Како је истакао Селинић, књига је по начину писања између 
историографије, есеја и историјског романа. По сазнањима 
која доноси, то је прича о двије деценије југословенске 
историје, о хрватској политичкој елити тог доба, о српској 
политичкој елити у тадашњој Хрватској и што је најважније 
о судбини српског народа у Хрватској. Зато ће бити веома 
корисна онима који буду истраживали неке од ових тема.

КOМЕМОРАЦИЈА СТРАДАЛИМ СРПСКИМ ЦИВИЛИМА КРАЈЕМ 1991. ГОДИНЕ У ГОРЊИМ ГРАХОВЉАНИМА КОД ПАКРАЦА

Након 27 година није позната судбина несталих Срба у пакрачким селима
Крaјем године у Горњим 

Граховљанима код Па-
краца први пут одржан је 
помен за страдале цивиле у 
овом селу и другим селима 
пакрачког краја настрадалим 
крајем 1991. године.

Током децембра 1991. ве-
ћина села насељена српским 
становништвом заузета су од 
стране хрватске војске. У сва-
ком од десетак села остало 
је по неколико цивила, ко-
ји су, нажалост, свој живот 
скончали трагично и за чи-
јим посмртним остацима и 
данас трагамо. Само у Гор-
њим Граховљанима нестало 
је 16 цивила, у Бранешцима 
7, у Кусоњима десетак, те се 
тај жалосни низ наставља у 

сваком од села. Поред жрта-
ва у селима, окупљени су се 
кроз молитву сјетили и ци-
вила из Пакраца страдалих 
у Пакрачкој Пољани.

Никола Ивановић, пред-
сједник Вијећа српске наци-
оналне мањине Града Пакра-
ца, обратио се присутнима: 

– Овим окупљањем род-
бине убијених, сумјештана 
и званица желимо се сјети-
ти страдалих цивила који 
су остали у својим селима и 
указати на чињеницу да и на-
кон 26 година и даље тражи-
мо њихове посмртне остатке. 
Овдје у Горњим Граховља-
нима желимо послати јасну 
поруку да тражимо да се сви 
нестали пронађу, да се зау-

стави политизација пробле-
ма несталих и да сви морају 
учинити напоре да се про-
нађу нестали, како жртве с 
српске, тако и хрватске стра-
не, јер жртва је жртва. Међу-
тим, морамо поново покре-
нути хрватске институције 
које се баве овом проблема-
тиком да крену тражити не-
стале у овим селима – иста-
као је Ивановић.

Помен страдалим циви-
лима одржан је код спомени-
ка жртвама из оба посљедња 
рата. Помен су служили про-
тојереј ставрофор Ђорђе Те-
одоровић, протојереј ставро-
фор Лука Босанац и ђакон 
Милан Томашевић.

БОРО РКМАН
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АУТОР: МИЛОШ КОРДИЋ

У сриједу, 22. новембра, навр-
шило се 75 година од осни-
вања Седме банијске ударне 

дивизије. Већина нас који смо да-
нас живи, не сјећамо се тог новем-
барског дана 1942. године. Дана у 
лијепом банијском селу Класни-
ћу, гдје је формирана дивизија. У 
Народноослободилачкој борби би-
ла је седма од њих 53 колико их је 
имала партизанска војска.

На њеном челу били су њени, пр-
ви: Павле Јакшић, командант, Ђуро 
Кладарин, комесар, Милан Павло-
вић, замјеник команданта, и Војислав 
Ђокић, начелник штаба. Да споменем 
само њих. Јер попис оних који су се 
касније смјењивали у руковођењу ди-
визијом, осим Кладарина, оних ко-
ји су руководили њеним бригадама, 
батаљонима, био би веома дугачак. 

БОРИЛИ СЕ И НЕСТАЈАЛИ  
ПО СВИМ СРПСКИМ ЗЕМЉАМА

Велим, не сјећамо се. Јер и сје-
ћања често умиру брже од оних ко-
ји би требало или који би могли да 
се сјећају. Па да своја сјећања пре-
носе даље. Да их преносе нама који 
би требало да их проносимо такође 
даље: или усмено или причом у за-
пису. И да укажемо на оно што смо 
ми чули и прочитали. Што се сачу-
вало, што смо сачували. Да се бар 
нешто зна од те, неко каже овакве, 
неко онакве прошлости. Ја кажем: 
и славне прошлости. И да нам се 
она никад баш скроз-наскроз не за-
борави. А да се поновила – то јесте.

Нека је било и овако и онако, не-
ка је било с грешкама, са заблудама, 
а не може се рећи да их није било – 
било их је (иако није увијек поште-
но историјским догађајима судити 
из угла овог времена, с накнадном 
памећу), нека је било и са идеоло-
гијом која је водила и странпутица-
ма којима није ни требало ићи, али 
мора се одати признање и исказива-
ти вјечно поштовање једној младо-
сти која се за неку своју вјеру у бор-
бу против хрватског и њемачког фа-
шизма, за вјеру у боље, праведније 
сутра и, напокон, за вјеру у слобо-
ду, која се, та младост, постројила 
22. новембра 1942. у Класнићу. Са 
свијешћу или не о томе колико ће је 
заувијек остати по врлетима, равни-
цама, у ријекама и мочварама који-
ма ће дивизија ходити и беспоштед-
но се борити. И нестајати. 

Они су се, ти млади људи, њих око 
3.400 бораца (бројеви се у појединим 
књигама и документима разликују) 
постројили и кренули. И недуго за-
тим отишли са Баније (негдје пише: 
њих 3.200 бораца.) Да би се ни пуну 
годину касније, прошавши жестоке 
и крваве борбе по Босни, Херцегови-
ни, прошавши офанзиве, те послије 
Пете, на Сутјесци, Зеленгори, уз сти-
хове народног пјесника: 

Црна Горо, не треба ти кише, 
Бановци те крвљу натопише...

Њих око 600 (у неким докумен-
тима пише: нешто више од 500), ра-
њених и тешко рањених, болесних, 
тифусних... вратило. Па се изгину-
ла Седма дивизија поново рађала и 
попуњавала: на Банији су, за врије-
ме кад дивизије није било ту, створе-
не двије нове бригаде: Прва, касније 
Трећа, 1. маја 1943. године, у Комо-
говини, под командом Ђуре Бакра-
ча, а Друга, односно Четврта, 30. јуна 

исте године, у Обљају, под командом 
Петра Маљковића.

А да ли је требало да иду? Е, то 
је дуга и друга прича. То је прича за 
коју сам много пута и многе питао. 
Али је вријеме за одговоре прошло. 
И отишло у своју историју као науку 
која припада историчарима – да они 
трагајући кроз њу и по њој долазе и 
дођу до истине. 

Отишло је вријеме у своју тиши-
ну. А њу морамо, јер смо дужни, пре-
кидати ми који би требало да се сје-
ћамо њихових сјећања. Ми, који би 
требало бар на овај дан или поводом 
њега да их оживљавамо, да кажемо 
коју о путевима борбе једне мла-
дости, о путевима од Класнића до 
Илирске Бистрице. Код које је Седма 
дивизија завршила свој борбени пут.

ЗАПИСИ У КУРИРУ
Ово су ријечи некога ко је рођен 

непуне двије године послије тог 22. 
новембра. Ријечи некога кога је за-
нимало, између осталог, и много то-
га што се дешавало на просторима 
Баније у Другом свјетском рату. Па 
је сакупљао књиге, брошуре, читао, 
питао, слушао и, колико је знао и 
умио, скромно и писао и говорио 
о томе и тако то преносио другима.

Али није сјећање, с поштовањем 
према том периоду, према тој мла-
дости, према том страдалничком 
углавном српском народу Баније, 
баш сасвим пропадало и пропало. 

Колико је само дјечји лист Ку-
рир, који је излазио у Сиску, у чи-
јем сам уређивању учествовао го-
тово од самог оснивања... Колико је 
у њему текстова о Седмој дивизији, 
о њеним бригадама, о Неретви, Су-
тјесци, о народним херојима Бани-
је, борцима и многима који су ра-
дили у позадини, текстова о првим 
партизанским гимназијама у Рујев-
цу и Глини, о првом партизанском 
слету у Трновцу, првом на читавом 
ратом захваћеном простору бивше 
Југославије... Колико је само у њему 
текстова објављено... И тако даље. 

Имао сам прилику да упознам 
многе банијске (и не само њих) на-
родне хероје, генерале, адмирале, 
официре и многе банијске борце и, 
наравно, борце 7. банијске ударне 
дивизије. Често сам ишао до мје-
ста на којима су извршени бројни 
усташки покољи, злочини: Бајић ја-
ме (код Костајнице), Глина, Бански 
Грабовац, Горње Табориште и друга.

Нема на Банији чисто српског 
села или села с мијешаним станов-
ништвом у коме Срби нису најзвјер-
скије страдали, а села уништавана, 
пљачкана, паљена. И у Јасеновцу сам 
био прије него што је подигнут спо-

меник, и на његовом откривању и ка-
сније много пута био, као и на другој 
обали Уне – у Градини. Био на мје-
стима гдје су били избјеглички лого-
ри народа, гдје су оснивани одреди: 
Чавић брдо, Калине, Черкезовац... И 
био на једном давном обиљежавању, 
мислим 20. годишњице од оснивања 
дивизије, кад смо ми, ђаци Учитељ-
ске школе путовали „ћиром” и неким 
камионима од Петриње до Маје, а 
онда до Класнића и касније – назад 
до станице у Маји. Можда се тада 
откривао и споменик Седмој диви-
зији... Говорио је Милан Мићун Па-
вловић. Касније сам више пута, и са 
породицом, али и послом обилазио 
то мјесто, тај споменик у Класнићу. 

И нека се ове ријечи не схвате као 
било какво хвалисање – нема потре-
бе за тим, јер нисам ја баш увијек 
ишао сам. Било је у мојој генерацији 
нас који смо слушали, читали, оби-
лазили... Неки од њих, избјеглице, 
прогнаници, данас су овдје, по Бео-
граду, по Србији. Богу хвала, живи. 

СВЈЕДОЧАНСТВА У ДЈЕЛИМА  
БАНИЈСКИХ КЊИЖЕВНИКА

Путујући историјом дивизије, бо-
равио сам у Рипачком кланцу, на 
отварању чесме коју је подигла Оп-
штина Костајница близу села гдје 
је погинуо Живко Бронзић. Касније 
проглашен народним херојем. За-
стајао сам више пута на Прењу, у 
долини Раме... Са породицом сам 
обишао и Сутјеску, Тјентиште... И 
причао им колико сам знао. А то 
што сам знао, научио сам из књига 
и бројних објављених сјећања оних 
су се ту борили, гинули, умирали... 
Посебно из књига Ђуре Кладарина, 
Славка Боројевића, Јове Боројеви-
ћа и из књига и записа многих дру-
гих. Оне који су писали о борбама и 
страдањима на Банији, као и о бор-
беном путу Седме дивизије, тешко 
би било и набројати.

А ту су и књижевници Баније који 
су то вријеме и умјетнички описали 
у својим дјелима: Милан Ножинић, 
рођен 1921. године у Јошавици (Пе-
триња), Петар Вукмировић, рођен 
1924. у Врпољу (Двор на Уни), Ђор-
ђе Ђурић, рођен 1929. у Кињачкој 
(Сисак), Драган Божић, рођен 1931. 
у Обљају (Глина)... Само њих, који су 
преминули, да поменем.

Ножинић је аутор романа Демо-
ња. За који је још давно, кад се по-
јавио, један критичар, а данас се не 
сјећам који, написао да је, по књи-
жевним вриједностима и по шири-
ни епике којом обухвата Народно-
ослободилачку борбу на Банији и у 
Славонији, одмах до романа Пролом 
Бранка Ћопића и Песма Оскара Да-

вича. О Демоњи, кад се 1956. поја-
вио у својој коначној верзији, писао 
је, 1957. године, између осталих, и 
Меша Селимовић. 

Петар Вукмировић је пјесник, ка-
ко каже књижевни историчар Стан-
ко Кораћ, који је предано пратио и 
писао о књижевности која се рађала 
и постојала и на Банији. Кораћ каже 
да је Вукмировић „везан за Банију, за 
њене брежуљке и лугове. Најпотре-
снија тема коју варира на више начи-
на је Глина и покољ Срба 1941. И у по-
езији овог пјесника чује се тон ојађе-
ности са траумом коју носи из рата.” 

Ђорђе Ђурић је и пјесник и про-
зни писац: и за одрасле и за дјецу. У 
прози је описао страхоте кроз које је 
прошао као дијете логораш. У поези-
ји су му најупечатљивија страдања 
његовог народа. Тако у поеми Звије-
зде не читају поруке, посвећеној хе-
ројској епопеји народа Баније, а она 
се у ствари односи на борце Седме 
дивизије, пише: 

(..) Ратници су умирали 
за сутрашњи осмијех свијета,
а вјетрови ће примити вијести
и даровати пространствима планина
гдје су Банијци расули кости и срца
у којима је угасла ватра наде...

Драган Божић почео је поезијом. 
Већ послије прве збирке ушао је у 
прозу (или проза у њега) и остао јој 
вјеран до краја живота. Његове при-
повијетке описују, између осталог, 
страдања његовог народа из српских 
села са Суве међе. Односно људи од-
вођених на глинска стратишта. О че-
му најбоље свједочи и збирка при-
повједака Устаници из жита. Бо-
жић је као дванаестогодишњи дјечак 
прошао онај познати страдалнички 
пут у збјегу народа Баније – од Бани-
је преко Босне па до Херцеговине и 
назад – и веома упечатљиво лирски 
исписује га у роману за дјецу (и не 
само за дјецу) Кад се појави црвени 
коњ. Овај изузетно плодан и награ-
ђиван писац, у књизи приповједака 
Уз Купу свједочи и о трагичним дога-
ђањима која су задесила српске гра-
ђане Сиска у посљедњем грађанском 
рату у Хрватској. 

ДИВИЗИЈУ ИЗЊЕДРИО НАРОД
О паклу хрватског усташког ло-

гора у Јасеновцу, најкрволочнијег 
логора смрти на тлу Европе у Дру-
гом свјетском рату, написано је море 
литературе: од публицистике, исто-
ријских књига до романа. И никад те 
литературе доста. О томе како се у 
вријеме социјалистичке Југослави-
је о паклу у том логору (Јасеновац 
је на крајњем источном углу Бани-

је, на ушћу Уне у Саву) није смје-
ло ни писати ни говорити, причају 
они који до грађанских ратова у Хр-
ватској и Босни и Херцеговини ни-
кад ништа о томе нису читали. А да 
ли је тај логор могао да буде раније 
ослобођен, одавно је то питање без 
одговора. Само, до када? 

Овај текст, у ствари подсјећање, 
скромна је унутрашња обавеза аутора 
према свима онима из Седме баниј-
ске ударне дивизије који су војевали 
и јуначки гинули по небеским каме-
ним брдима изнад Неретве, Сутјеске, 
од врхова Зеленгоре па до, да поно-
вим, Илирске Бистрице. И дуг пре-
ма његовим сељанима који су, заједно 
са онима већ поменутим страдални-
цима, остављали своје кости по том 
крвавом путу. А њих није мало. Јер 
Седму дивизију изњедрио је народ. И 
то углавном српски народ Баније. Уз 
дужно поштовање према оним Хрва-
тима који су заједно са Србима кре-
нули и јуначки војевали, гинули... Па 
Јеврејима, касније и Италијанима и 
другима који су им се придружили. 

Е, након рата свако је отишао у 
своју будућност. Банија је била скрај-
нута, заборављена. Па само да спо-
менем да су њене главне саобраћај-
нице асфалтиране тек 1967. године. 
Да Титу нису планирали обилазак 
Баније, питај Бога... А он је говорио 
све најљепше о Седмој банијској. И 
то је записано. Као што је записано 
свједочење њемачког војника Вика 
о заробљавању, за вријеме операције 
Шварц, односно борби на Сутјесци, 
и једног дијела позадине банијских 
бораца – углавном рањеника и бо-
лесника, тифусара. Неки од њих су 
по наредби њемачког потпуковни-
ка Гренлера стријељани. У стријеља-
њу је учествовао и поменути војник 
Вик, који је причао како заробље-
ници нису пред стријељање изрази-
ли било какву жељу, били су мирни, 
иако су могли закључити да ће бити 
стријељани... Ово наводим као свје-
дочанство о јунаштву те младости, 
њеном поносу. 

ДУГ СТРАДАЛНИЦИМА
Овај текст је и позив нама који 

смо још живи и онима који ће наста-
вити да чувају сјећања на своју ди-
визију. Иако су нас они против чијег 
се фашизма борила Седма дивизи-
ја протјерали са вјековних огњишта, 
не допустимо да заборавимо бар оно 
што су нам генерације наших преда-
ка, и поред свега, за свјетлост сјећа-
ња оставиле. 

Али, нису нам те генерације оста-
виле у аманет сјећање да се не сје-
тимо. Као ове године, на примјер. 
Постоји ли неко ко је требао, морао, 
па бар из поштовања према 75. го-
дишњици... (Извињавам се уколико 
нисам добро информисан, уколико 
не знам. Уколико не знам да се не-
ко сјетио...) 

А на сјећање, бар на њега, имамо 
право. На сјећање које ћу завршити 
стиховима из пјесме Земљо Јованке 
Боројевић, ученице осмог разреда и 
члана некад познате Литерарне сек-
ције Зрно сунца Основне школе 7. Ба-
нијска бригада Меченчани, а из њи-
хове збирке пјесама Неко је допустио 
да одрастем, објављене 1980. године: 

(...) О, земљо...
Ја умивам твоје лице
и бришем га слободом.
О, земљо...
Јер ја те волим,
јер ја сам твоја кћи.

ПИСАЦ МИЛОШ КОРДИЋ ОЖИВЉАВА УСПОМЕНЕ НА СЕДМУ БАНИЈСКУ УДАРНУ ДИВИЗИЈУ КОЈА ЈЕ ОСНОВАНА ПРИЈЕ 75 ГОДИНА 

О ПУТЕВИМА БОРБЕ ЈЕДНЕ МЛАДОСТИ,  
ОД КЛАСНИЋА ДО ИЛИРСКЕ БИСТРИЦЕ 

 » Командант Павле Јакшић и комесар Ђуро Кладарин (лијево) први челници Седме банијске бригаде
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СРПСКО КОЛО МЕЂУ СРБИМА ИЗ ЗАПАДНЕ СЛАВОНИЈЕ, ЖРТВАМА ПРВОГ ЕГЗОДУСА ИЗ ХРВАТСКЕ У ЈЕСЕН И ЗИМУ 1991. ГОДИНЕ

Данас чешће виђамо лисице него људе
Западна Славонија била 

је показатељ шта ће се 
у годинама које слиједе 

десити Србима у Хрватској, 
али, нажалост, нико то ни-
је озбиљно схватао и осим 
источне Славоније данас су 
сви српски крајеви у Хрват-
ској пусти.

Када се поведе ријеч о из-
бјегличким и другим страда-
њима Срба из Хрватске, прва 
асоцијација је Олуја, а потом 
Бљесак. Истина, помиње се ег-
зодус из урбаних хрватских 
центара Загреба, Карловца, 
Ријеке, Задра, Сплита, Оси-
јека… Међутим, свима нам 
сјећање блиједи на прву из-
бјегличку колону са просто-
ра бивше Југославије, коју је 
чинило српско становништво 
Билогоре и на коју су се, након 
само неколико дана, надове-
зале избјегличке колоне Срба 
из западне Славоније. Прет-
поставља се да је у том егзо-
дусу, који се одвијао на махо-
ве и укупно трајао два мјесе-
ца, своје куће напустило око 
51.000 Срба са подручја дана-
шње четири жупаније, Бјело-
варско-билогорске, Пожешко-
-славонске, Вировитичко-по-
дравске и Бродско-посавске. 
Многи само у мисаоним сје-
нама памтимо старце и дјецу 
омотане ћебадима на тракто-
рима са отвореним приколи-
цама на темпаратури од ми-
нус 20 степени. 

– Те су ми слике стално 
пред очима. Тада нисмо зна-
ли што се дешава. Била је сува 
зима. Магла и сивило. На све 
стране поледица, свуда кли-
заво. Трактори заглављени 
у леду, по јарцима. Рекли су 
нам да идемо само до Воћи-
на. Стигли смо до Бањалуке, 
а неки и на крај свијета – при-
ча времешни старина Милан, 
рођен подно Билогоре, којој 
се у позним годинама вратио. 

Трагедија се одвијала у 
хрватској акцији прозаичног 
имена Откос 10, од краја ок-
тобра до половине децембра 
1991. „Откос” усред зиме! 

Први избјеглички талас 
„качи” народ између Бјело-
вара, Дарувара и Вировитице, 

гдје је на 700 км2 било укуп-
но 54 српска насеља. Тучевић 
Поље је прво село у насилном 
егзодусу. На подручју Билого-
ре од 1991. до 1997. убијено 
је 65 лица српске национал-
ности, а њих 17 страдало је 
током кампање застрашива-
ња, прије акције Откос. Ко-
лико су рат и егзодус на овом 
простору оставили катастро-
фалне демографске посље-
дице, највише говори податак 
да је до Другог свјетског рата 
на подручју источне Билого-
ре живјело 18.000 Срба, док 
их је попис становништва у 
априлу 2011. дочекало мање 
од хиљаду.

ЈЕДИНИ КРИМЕН ШТО 
НИСУ УСПЈЕЛИ УТЕЋИ

У исто вријеме кризни 
штаб Пожеге доноси наред-
бу о евакуацији Срба из сво-
јих села под маском њихове 
заштите, а у ствари са циљем 
отвореног „сафарија” и елдо-
рада на Србе и њихову имови-
ну. Тако 10. децембра 1991. 
хрватске јединице из Нове 
Градишке и Славонске По-
жеге почињу напад на та се-
ла, а становништво је крену-
ло у нови збјег. Том приликом 
страдају 42 мјештана Чечав-
ца, Чечавачког Вучјака, Јеми-
новца, Рушевца и Шњегавића, 
међу којима и 24 жене. Само 
у једном дану, 10. децембра, 
у Шњегавићу и Чечавачком 
Вучјаку убијено је 36 људи. 
За те ратне злочине нико ни-
је одговарао, а предистражни 
поступци су и након 26 годи-
на још увијек у току!

Сљедећи егзодус десио се 
13. децембра са сјеверних 
обронака Папука, односно из 
подравско-слатинског краја, у 
којем је током 1991. и почет-
ком 1992. убијено и нестало 
око 120 Срба.

Након евакуације органи-
зовани су пљачка, системат-
ско паљење и минирање срп-
ских кућа. Дио старијих љу-
ди, који није хтио или могао 
да напусти своја села, страдао 
је приликом паљења и мини-
рања. Како би се јавности и 
међународној заједници об-
јаснило зашто су српска села 
опљачкана и спаљена, пласи-
рана је теза да су то урадили 
сами Срби приликом повла-
чења како им куће не би пале 
у хрватске руке. Јован и Ми-
ра Јовановић из Горње Пи-
штане у општини Орахови-
ца били су међу првима који 
су остали без куће: спаљена 
је још за Малу госпојину, 21. 
септембра.

Легенда каже да је тих да-
на тадашњи предсједник Вла-
де Стипе Месић обилазио свој 
родни крај – Ораховицу, те по 
повратку у Загреб наводно ре-
ферисао Туђману и Шушку: 
„Ради се у три смјене. Све је 
спаљено.” 

На то му је наводно Шу-
шак реплицирао да ће ако ни-
је задовољан „вратити дечке 
да понове”.

Треба ли напомињати да је 
управо Месић у главама Ср-
ба са кратким памћењем био 
омиљени предсједник и ан-
тифашиста! Ову легенду при-
је неки дан испричаше мје-
штани Слатинског Дреновца 
и Пушине у данашњој општи-
ни Чачинци. Ова два села су 
апсолутно до темеља спаљена 
и уништена. 

– Једини гријех наших Ср-
ба које су побили је што ни-
су успјели побјећи на врије-
ме, рећи ће на комемораци-
ји Вировитичко-подравски до-
жупан Игор Павковић. Нису 
стигли отићи и зато их нема и 
данас их се са тугом сјећамо – 

каже Павковић, који је и сам 
непосредно осјетио трагедију 
егзодуса. Тешком муком смо 
сакупили имена страдалих ко-
ја смо чули током парастоса 
јер десет година у овим сели-
ма никога није било. Само су 
пљачкаши ходали и односи-
ли све што се може однијети. 
У овим селима није било ни-
ти једног јединог цријепа ни 
цијелог стакла на прозорима! 
Попис од осамдесетак страда-
лих је попис само са подручја 
старог котара Воћин односно 
Мјесног одбора Дреновац, ко-
ји је данас у саставу општи-
не Чачинци, па нам преоста-
је мукотрпан посао сазнава-
ња имена жртава и са других 
подручја.

Павковић је додао како је 
Други свјетски рат однио ви-
ше жртава, али није испра-
знио ова подручја јер људи су 
се вратили и наставили жи-
вот. Данас није тако јер од око 
1.000 предратних становника 
Дреновца и Пушине данас их 
у ова два села живи једва три-
десетак!

– Западна Славонија је би-
ла показатељ шта ће се у го-
динама које слиједе десити 
укупно са Србима у Хрват-
ској, али, нажалост, нико то 
није озбиљно схватао и осим 
источне Славоније данас су 
сви српски крајеви у Хрват-
ској пусти – сматра Павковић.

ПРАВДА СЕ ЧЕКА 26 ГОДИНА
 Педесетак Срба и пред-

ставника српских институција 
15. децембра парастосом и ко-
меморацијом у Цркви Светог 
Георгија у Слатинском Дре-
новцу присјетило трагеди-
је и страдања Срба западне 
Славоније и Билогоре. Тада је 
са подручја Воћина, Подрав-
ске Слатине, Грубишног По-
ља, Сирача, Ђуловца, Дарува-
ра, Пожеге и околних укупно 
сто осамдесетак села присил-
но протјерано око 51 000 срп-
ског становништва. Парастос 
за душе свих оних који су из-
губили животе у овој западно-
славонској епопеји су служи-
ли свештеници Јован Шаулић 
и Драган Гаћеша.

– Цијела јесен 1991. го-
дине је обиљежена страхом 
шта ће се догодити. Већ 30. 
октобра 1991. године наши 
Срби Билогоре били су при-
сиљени да напусте Тучевић 
Поље и околна села. Сјећа-
мо се надреалних слика да 
су Папук прелазили заједно 
са својом стоком и одлазили 
ка Босни – подсјетио је Мла-
ден Кулић, предсједник орга-
низационог одбора за обиље-
жавање прогона. 

Према ријечима Саше Ми-
лошевића, генералног секре-
тара СНВ-а, држава није санк-
ционисала никога за ове зло-
чине, као што држава година-
ма уназад не ствара елемен-
тарне услове за повратак из-
бјеглих Срба. 

Предсједник Извршног од-
бора СДСС-а Богдан Ркман 
истиче како се саосјећа са За-
паднославонцима и њиховој 
муци и грчу јер је исту траге-
дију искусио у Олуји. 

– Једина разлика је у тому 
што сте ви живу главу спаса-
вали на минус двадесет сте-
пени, а Срби Кордуна, Лике, 
Далмације итд. на плус 30 сте-
пени четири године касније. 
И једни и други смо нејач спа-
шавали под куршумима, а и 
једнима и другима физички 
спас је била Босна – рекао је 
Ркман и додао како без об-
зира на трагедије Срби имају 
слабо памћење и поштовање 
према жртвама. 

– Наши очеви, они који су 
преживјели бројне трагеди-
је, нама су ипак нешто оста-
вили у завјет, а шта ћемо ми 
својим потомцима ако се не 
сјећамо своје историје, ако 
се стидимо својих жртава, 
ако се олако одричемо сво-
јег идентитета и конформи-
стички прихватамо рјечник, 
културу, обичаје итд. који ни-
су изворно наши?!

Пригодне ријечи на коме-
моративном скупу упутили су 
предсједник Жупанијског ви-
јећа српске националне ма-
њине Бјеловарско-билогорске 
жупаније Дарко Карановић и 
замјеник градоначелнице Па-
краца Никола Ивановић. 

Послије парастоса и коме-
морације испред оштећеног 
Храма Светог Георгија сагра-
ђеног 1719. године учесници 
су се окупили у неформалном 
дружењу и евоцирању сјећа-
ња. Комеморација у Слатин-
ском Дреновцу је пето орга-
низовано сјећање на први ве-
лики прогон Срба посљедњег 
рата. Претходна су одржана у 
Воћину, Дарувару, Пакрацу и 
Окучанима.

НЕМА ИХ ВИШЕ  
НИ НА ГУГЛ МАПИ

– Понегдје су обновљени 
зидови, али не и живот. У ове 
крајеве најчешће свраћају ко-
ла хитне помоћи. Умиру љу-
ди који су се прије двадесет 
година вратили на спаљено 
тло и поновно посијали сјеме 
живота, но оно није уродило 
плодом – говори Слободан 
Николић, који је са супругом 
Аном један од посљедњих до-
маћина у Кокочаку, селу под-
но самог Папука, које припа-
да граду Ораховици. 

По нашим великим и не-
када богатим селима на прсте 
једне руке могу се преброји-
ти људи. Када путујете кроз 
њих, можете избројити више 
лисица него људи. Одрживог 
повратка никада није било. 
Некада је испод Папука би-
ло 1.200 крава, сада нема ни-
једне. 

– Хрватска села имају об-
новљену инфраструктуру, ку-
ће и господарске објекте, док 
је у српским селима трагове 
рата и страдања покрило буј-
но растиње, које с појавом пр-
вих мразева открива блиску 
прошлост овог краја – опи-
сује Николић.

Ово су трагичне приче из 
само неких од преко сто осам-
десетак исељених и спржених 
српских села. Нека у којима 
има барем мало и барем за 
сада живота. 

Нажалост, повелик их је 
број које више не можете на-
ћи ни на Гугл мапи ни у ствар-
ности. Тако ни табле са нази-
вом, па макар и пустог мје-
ста нема више за Красковиће, 
Прекорачане, Поповце, Ку-
зму, Хум Пустару и тако за 
још њих преко стотину!

Некад била села пуна љу-
ди, стоке, пољопривредних 
машина итд. данас нема ни-
чега. 

Нема више ни чувене гу-
сте заштитничке „брђанске” 
шуме која се немилице сије-
че. Оне шуме за које су стари 
српски „лугари”, комшије тје-
рали судовима,, а данас моно-
полисти шибају одреда не ми-
слећи на будућност. Ње иона-
ко овдје нема.  Б. РКМАН

ЗНАЛА САМ САМО ЗА СТРАХ И СУЗЕ
Најмлађи становник Пушине је шездесетогодишњи 
Радислав Вучић, а у комшијском Дреновцу Јелена Вучковић 
са 30 година је права „пионирка”!
Јеленино обраћање током комеморације ријетко коме није 
изазвало сузу у оку.
– Није истина да као четворогодишње дијете нисам ништа 
знала ни осјећала. Знала сам за страх, за сузе, за погибије 
сународника. Видјела и осјетила тугу одласка од куће, 
страх до Бањалуке, неизвјесност у Берку код Вуковара, 
недобродошлицу и нелагоду приликом повратка кући!

ДА СЕ НИСМО ВРАТИЛИ, СЕЛА НЕ БИ БИЛО
Дах живота у родне Горње Мељане удахнули су 1998. својим 
повратком Драгић и Јела Смољанић. 
– Да ми нисмо дошли, не би било села. Док смо нас двоје 
живи, живо је и село – говори седамдесетогодишњи Драгић.
У селу су прије рата биле 134 куће, данас у њих шест живи 
укупно 11 људи. Прије 20 година, у пуној животној снази, 
Смољанићи су подигли своје замрло имање и почели 
узгајати свиње. Данас нема ничега. Драгић има ауто у 
авлији, али због болести не смије возити. Нема никога да 
га након више можданих удара одвезе доктору нити да му 
дотури лијекове!
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ХЕРЦЕГОВИНА ЈЕ ЗНАЛА ОДУВИЈЕК   
ДА ЈЕ БИЛА, ЈЕСТЕ И ОСТАЋЕ СРПСКА!
Удружења Срба Херце-

говаца из Новог Сада 
је, у присуству више 

од 500 људи у ресторану Ри-
барац, ове године 27. пут по 
реду, прославило крсну сла-
ву Светог Василија Вели-
ког и дочекало Нову 7526. 
годину по старом српском 
календару. Славски обред 
обавили су новосадски све-
штеник Велимир Врућинић 
и мостарски парох Радивојe 
Круљ, а част да у име дома-
ћина пресијече славски ко-
лач припала је недавно иза-
браном предсједнику Удру-
жења Божу Миловићу.

Уз звуке гусала Радана 
Бјелоглава наздравио је ру-
ководилац КУД Тешан По-
друговић из Гацка Војин Те-
павчевић, које је ове године 
било задужено за културни 
дио програма.

И ГРАДОНАЧЕЛНИК 
НОВОГ САДА НА СЛАВЉУ

Госте је потом поздравио 
предсједник Удружења Божо 
Миловић, који је посебну за-
хвалност упутио присутним 
представницима херцеговач-
ких општина.

У име матичне Херцего-
вине госте је поздравио на-
челник општине Невесиње 
Миленко Авдаловић.

Посебна част за Удруже-
ње било је и присуство гра-
доначелника Новог Сада Ми-
лоша Вучевића, који је поро-

дично са Херцеговцима доче-
као Српску нову годину. Он је 
поздравио пријатеље који су 
дошли из Републике Српске.

– Представници општи-
на из српске Херцеговине не 
могу овдје да буду гости јер 
су међу својима. Они чувају 
наше завичаје и Републику 
Српску – рекао је Вучевић и 
додао је за њега Херцегови-
на посебан феномен.

– Херцеговина је синоним 
за епско јунаштво, храброст, 
одлучност, а често забора-
вљамо да нам је управо она 
даровала најљепше љубавне 
пјесме. Најчистија и најду-

бља емоција увијек је дола-
зила из тих крајева у којима 
је тежак живот, али који је 
богат људима великог духа 
што посебно морамо да ци-
јенимо – рекао је Вучевић и 
примјетио да су херцеговач-
ки потомци са разлогом вео-
ма поносни на свој завичај.

– Херцеговина је одувијек 
знала да је била, јесте и оста-
ће српска – закључио је Вуче-
вић честитајући крсну славу 
Василија Великог.

Услиједило је натпјевава-
ње мушке и женске пјевачке 
групе Тешан Подруговић из 
Гацка, а публика је могла да 

ужива и у добро знаним сти-
ховима Божидара Кијца Хер-
цеговина, које је казивао по-
знати глумац Народног по-
зоришта у Новом Саду Ми-
лорад Капор.

Након гуслара Марка Цр-
ногорца, своје стихове пје-
сме Нојева барка казивао је 
херцеговачки пјесник и фи-
лозоф Божидар М. Глоговац.

СТУДЕНТИ КОЈИ НЕ ЗНАЈУ 
ЗА ОЦЈЕНУ МАЊУ ОД ДЕСЕТ

Предсједник Удружења 
Божидар Миловић уручио је 
новчане награде од по 20.000 
динара за најбоље херцего-

вачке студенте који су чла-
нови овог, иначе најстари-
јег херцеговачког удружења 
у Србији.

Ни ове године дилеме ни-
је било, па је за најбољег сту-
дента основних студија про-
глашена Билећанка Цвијета 
Илић, која је студент друге го-
дине машинства, смјер-енер-
гетика и процесна техника 
на Факултету техничких на-
ука у Новом Саду са просје-
ком оцјена 10,00. Цвијета је 
основну школу завршила у 
Билећи као ђак генерације, а 
потом гимназију као Вуковац.

– У гимназији сам стекла 
знање из многих области на-
уке, али жеља за даљим обра-
зовањем на ФТН-у се јавила 
почетком средњошколских 
дана. Осјећам да сам напра-
вила добар избор јер воља за 
даљим учењем и напредова-
њем је сваким даном већа. 
Послије основних, планирам 
да упишем мастер студије и 
усавршавам се у својој стру-
ци – рекла је Цвијета Илић.

За најбољег студента ма-
стер студија проглашена 
Мирјана Стојановић из Гац-
ка. Она је након завршетка 
основних студија на Техноло-
шком факултету, смјер фар-
мацеутско инжењерство за-
вршила и мастер студије са 
просјечном оцјеном 10,00 
чиме је стекла звање мастер 
инжењер технологије.

На овај начин Мирјана је 
наставила и породичну тра-
дицију, јер је за најбољег сту-
дента прије неколико година 
проглашен њен брат Милија 
Стојановић. 

У наставку програма своје 
стихове о завјетном српском 
писму ћирилици казивала је 
Јелена Радмиловић, а одржа-
на је и богата томбола којој 
се највише обрадовао Ђуро 
Бегенишић из Вршца, који је 
добио викенд за двије особе у 
хотелу Аћимовић у Требињу.

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ 
ИЗ ГАЦКА

Задовољан је био и Војин 
Тепавчевић, руководилац 
КУД-љ Тешан Подруговић из 
Гацка, које је недавно про-
славило 20 година постојања.

Подршку Херцеговцима 
у Новом Саду дали су на-
родни посланик у Скупшти-
ни Србије Милимир Вуја-
диновић, начелник општи-
не Источни Мостар Божо 
Сјеран, замјеник начелни-
ка општине Гацко Радоица 
Антуновић, потпредсједник 
Скупштине Града Требиња 
Бојан Шапурић, делегација 
из Билеће Немања Папић и 
Бранко Алексић.

Пуна подршка је стигла 
и од братских херцеговач-
ких удружења из Србије, па 
су се на једном мјесту могли 
видјети готово сви предсјед-
ници или представници зави-
чајних херцеговачких удру-
жења у Србији. 

За забавни дио програма 
био је задужен популарни Бо-
ле бенд из Гајдобре, а поред 
заштитног лица херцеговач-
ких сијела новинара Мили-
воја Бештића у улози водите-
ља је била и Соња Кружевић, 
познато лице Новосадске ТВ.
 Т. ЋОРОВИЋ

МИЛОВИЋ: АКАДЕМИЈА О ДУНЂЕРСКОМ

Предсједник Удружења Божо Миловић нам је открио да је у 
плану и академија посвећена знаменитом Херцеговцу.
– Желимо да направимо велику академију уз учешће 
респектабилних имена и представимо лик и дјело Лазара 
Дунђерског, који није носио пушку, али је оставио дубок 
траг у културном и привредном животу Војводине – рекао је 
Миловић.
– Веома смо поносни на чињеницу да породица Дунђерски 
потиче из Херцеговине. Желимо да направимо велику 
академију уз учешће респектабилних имена и представимо 
лик и дјело Лазара Дунђерског, који није носио пушку, 
али се и те како борио и оставио дубок траг у културном и 
привредном животу Војводине.

КРУЉ: МОРАМО БИТИ ОПТИМИСТИ
Мостарски парох Радивоје Круљ прокоментарисао је и 
досадашње радове на Саборној цркви у Мостару.
– Могло је бити и горе с обзиром на ову тешку економску 
кризу, а могло је сигурно бити и боље јер ево већ седам 
година како смо кренули са обновом храма и ископавањем 
темеља, изливањем темеља, зидањем масивних зидова 
храма. Може се рећи да смо задовољни – рекао је Круљ.

 » Милош Вучевић  » Божидар Миловић

З Захваљујући младима из 
новосадског Удружења Ср-

ба Херцеговаца данас се на 
зидинама Петроварадинске 
тврђаве завијорио српски бар-
јак са натписом „Српска Хер-
цеговина”. Овај јединствени 
српски барјак величине је им-
позантних 42 м2, а са великом 
љубављу направљен је ручно 
на почетку новог миленијума.

Предсједник комисије за 
рад са младима у Удружењу 
Херцеговаца Марко Никче-
вић рекао нам је да многи 
нису ни знали да ова заста-
ва постоји.

– У случајном разговору 
са Гораном Таминџијом, јед-
ним од момака из старије ге-
нерације који су учествовали 
у прављењу овог јединстве-
ног српског барјака, сазнали 
смо за заставу и пошли смо до 
оснивача нашег, иначе најста-
ријег херцеговачког удруже-
ња у Србији Пеја Бајчетића. 

Он нам је великодушно дао 
заставу уз поруку да српски 
барјак користимо онако како 
то доликује Србима из Херце-
говине – рекао је Никчевић.

Калиновчанин Миодраг 
Мико Сладоје испричао је за 
Слободну Херцеговину како је 
створена ова величанствена 
застава.

– Идеју да направимо за-
ставу добили смо у соби број 
9, на првом спрату студент-
ског дома Бајић, негдје у љето 
2000. године. Ту се окупља-
ло друштво сложних мома-
ка студената из свих мјеста 
српске Херцеговине. Слога 
и братска љубав држала нас 
је заједно, без икаквих подје-
ла и издвајања – прича Мико 
и објашњава да је веома брзо 
идеја реализована.

– Два студента архитекту-
ре Ненад Драшковић и Си-
ниша Ђоговић направили су 
идејни пројекат заставе. Ку-

пили смо материјал и због 
импозантне величине поче-
ли смо да је правимо на кро-
ву студентског дома Бајић – 
присјећа се Сладоје и дода-
је да се уз херцеговачку ган-
гу застава правила до вечер-

њих сати. Након тога заста-
ву су однијели једној младој 
кројачици која је у рекорд-
ном року довршила шивење.

Херцеговци су потом бар-
јак „Српске Херцеговине” 
као што то обичаји налажу 

однијели у Саборни Храм у 
Новом Саду.

– Дочекао нас је прота 
Ранко Гуњић, који је осве-
штао заставу. Занимљиво је 
да је он на службу у Нови Сад 
дошао управо из Епархије 
ЗХиП. Наиме, он је у пери-
оду од 1976. године до 1993. 
године био дубровачки парох 
– прича Сладоје и додаје да 
је застава у почетку красила 
студентски дом Бајић.

– Заставу смо са поносом 
истицали и на неким спорт-
ским догађајима. Могла се 
видјети за вријеме свјетског 
првенства у фудбалу у Белги-
ји и Холандији или на Спенсу 
кад би играла наша репрезен-
тација. Посљедњи пут заста-
ва је била истакнута у великој 
дворани Спенса на одбојка-
шкој утакмици наше репре-
зентације против Аргентине 
– присјећа се Сладоје и дода-
је да је негдје 2003. године 

предата Удружењу Срба из 
Херцеговине у Новом Саду.

Млади Херцеговци су 
овим симболичним чином 
завршили веома садржај-
ну годину у којој су са вели-
ким успјехом у Новом Саду 
и Херцеговини организова-
ли хуманитарне акције при-
купљања крви под називом 
Пробуди хероја у себи, као и 
помоћи Космету на поклон!

– У реализацији Програ-
ма ове године имали смо по-
моћ нашег Удружења као и од 
наших земљака и пријатеља. 
Програм рада за 2018. годи-
ну је богатији и захтјевнији, 
а поред финансијске подр-
шке очекујемо још веће ан-
гажовање младих – наводи 
Бојан Миленић, вишегоди-
шњи члан Извршног одбора.

– Гдје год сунце грије, љу-
би сваку стопу српске Херце-
говине! – поручују Херцегов-
ци са сјевера Србије.

На Петроварадинској тврђави завиjорио се барјак са натписом „Српска Херцеговина”
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Први завичајни скуп Крајишника у Самошу

ЧУВАЈТЕ КОРИЈЕНЕ

Пенић је бираним 
ријечима најавио великог 
пријатеља овог Удружења, 
народног посланика и 
замјеника предсједника 
Одбора за дијаспору и 
Србе у региону Скупштине 
Србије Миодрага Линту 
који је поздравио 
окупљене Крајишнике. 
– Велика је ствар што сте 
кренули да се организујете 
и окупљате са циљем да 
не заборавите традицију, 
коријене и обичаје. 
Мислим да су Крајишници 
на подручју општине 
Ковачица били дуго 
запостављени и крајње је 
вријеме било да се крене 
са конкретним пројектима 
–  рекао је Линта.

УДРУЖЕЊА  КРАЈИШНИКА  ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА "ЗАВИЧАЈ" ПРОСЛАВИЛО ГОДИНУ ДАНА ПОСТОЈАЊА 

У организацији Удру-
жења Крајишника оп-
штине Ковачица За-

вичај, у пуној сали Дома кул-
туре у Самошу, средином 
децембра, одржано је Пр-
во крајишко посијело. Ово 
Удружење навршило је го-
дину дана постојања, а броји 
више од 370 чланова углав-
ном из Црепаје, Идвора, Уз-
дина, Дебељаче, Путникова, 
Самоша, као и општинског 
сједишта Ковачице.  

Предсједник Удружења 
Дамјан Пенић ову прилику 
искористио је да најзаслу-

жнијима уручи захвалнице, 
а у кратким цртама осврнуо 
се на досадашње активности 
и изнио план рада за наред-
ни период. 

ДОБРА САРАДЊА СА 
ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

– Најважније је да почне-
мо да се окупљамо и дружи-
мо на овим манифестација-
ма, да се чују наше завичај-
не игре и пјесме и да у више-
националној општини Кова-
чица, у којој живе и друге за-
једнице од словачке, мађар-
ске, румунске, ромске, пред-

ставимо нашу културу, језик, 
традицију – рекао је Дамјан 
Пенић, додајући да су избје-
гли и протјерани са простора 
бивше Југославије и највише 
оштећени. 

– Нисмо на прави начин 
били представљени пред ор-
ганима локалних и републич-
ких власти и сигурно смо би-
ли закинути у многим видо-
вима помоћи које су оства-
рили наши сународници у 
другим општинама Србије. 
Нисмо ни имали прилике да 
учествујемо у разним про-
јектима финансираним за те 

намјене. Зато ћемо се потру-
дити да учинимо све што је 
у нашој моћи да, у сарадњи 
са локалном и републичком 
власти, учествујемо у, прије 
свега, стамбеном збрињава-
њу наших људи, али и дру-
гим видовима помоћи – ис-
такао је Пенић. Он је нагла-
сио да је општина Ковачица 
аплицирала за грађевински 
материјал за пет породица.

– Локална власт урадила 
је максимално колико је мо-
гла да издвоји како би уче-
ствовала на конкурсу – рекао 
је Пенић и изразио наду да ће 

Удружење ускоро добити и 
свој канцеларијски простор.

Пенић је нагласио да је 
Удружење 6. августа органи-
зовало парастос у Ковачици 
за све страдале у ратним до-
гађањима деведесетих годи-
на прошлог вијека. Ни вру-
ћина од 42 степена није сме-
тала да се на помену окупи 
велики број људи. Зато је и 
разумљиво да су, међу пр-
вима, захвалнице за досада-
шњи рад и сарадњу добили 
свештеници Веселин Тодо-
ровић и Момчило Вукотић.

Они су домаћинима по-
жељели да завичајна удру-
жења постану традиционал-
на „на многаја љета”.

Међу онима који су доби-
ли захвалницу удружења За-
вичај нашао се и предсјед-
ник Удружења голубара оп-
штине Ковачице Андреј Ива-
наш, који је на парастосу пу-
стио голубове, симбол мира 
и заједништва свих нацио-
налних заједница на подруч-
ју Ковачице.

ДЈЕД MРАЗ И ЗА 
КРАЈИШКУ ДЈЕЦУ 

– Поријеклом сам из Сло-
вачке и већ 215 година моји 
сународници на сличан на-
чин чувају традицију. Же-
лим да стабла која засадите 
на овом простору дају пуно 
грана и нових нада – рекао је 
Иванаш, бурно поздрављен 
од стране Крајишника.

Захвалнице су предате и 
представницима локалних 

власти, младим спортисти-
ма и истакнутим чланови-
ма Удружења.

– Ово дружење смо органи-
зовали  уз помоћ наших поро-
дица за свега 40 хиљада дина-
ра. Очекујем да ће остати нов-
ца од продаје пића. Та сред-
ства биће усмјерена дјеци до 
осмог разреда за поклон па-
кетиће. Нажалост, 22 године 
ниједан крајишки Дјед Мраз 
није ушао у њихове куће. Си-
гуран сам да ове хоће – с по-
носом је истакао Дамјан Пе-
нић, припадник МУП-а, рођен 
1970. у Загребу, чија је мајка 
Славонка, отац Кордунаш, а 
супруга овдашња Словакиња.

Народно весеље трајало 
је дуго у ноћ, а окупљени су 
уживали у пјесми групе Кра-
јишки соколови, са вокалним 
солистима Милом Ђоковић 
и Дивномиром Кукобатом.
ТЕКСТ И ФОТО: ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

БРАЋА КРКЉУШ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ СРБИЈЕ

Двојица најмлађих добитника захвалнице удружења Завичај 
су Дејан и Александар Кркљуш рођена браћа, спортисти, 
репрезентативци Србије. Млађи Дејан, иако има само 
тринаест година, већ пет се активно бави каратеом. До 
прије четири мјесеца тренирао је у Ковачици, а сада је члан 
панчевачког Динама. У својој досадашњој каријери освојио 
је 30 златних, 11 сребрних и 14 бронзаних медаља. Двије 
године је проглашаван за најбољег каратисту Ковачице, 
а највеће успјехе остварио је на покрајинском првенству 
Војводине, гдје се окитио титулом шампиона, док је на 
републичком нивоу за сада морао да се задовољи другим 
мјестом. Овом врло добром ученику, како нам је рекао, 
дугорочни циљ је да се пласира на Олимпијске игре.
Старији Александар три године је члан рагби клуба Динамо 
из Панчева. Иако има 15 година, игра за годину дана старију 
генерацију репрезентације Србије. Са клубом је освојио 
двије титуле, са кадетима и старијим јуниорима. Као и 
брат и он је врло добар ђак Пољопривредне школе Јосиф 
Панчић, а жеља му је да ускоро стигне и до дреса сениорске 
репрезентације Србије. Браћа Кркљуш, чији су родитељи из 
Сјеничака са Кордуна, живе у Скробари надомак Панчева 
и сваки дан путују на тренинге, што им, како кажу, не 
представља веће оптерећење, јер су свјесни да без рада и 
одрицања нема резултата.

 » Дамјан Перић

Помоћ фолклорашима у 
Војнићу стигла из Чикага
Ансамблу народних игара ко-

ји дјелује у оквиру пододбо-
ра Српског културног друштва 
Просвјета у Војнићу на Корду-
ну уручена је донација Удруже-
ња крајишких Срба Прело из 
Чикага. Захваљујући ангажо-
вању Јована Тесле и Светозара 
Данчуa, чланова Управе Прела, 
прикупљене су двије хиљаде до-
лара намијењене за израду све-
чане кордунашке ношње, ћеме-
ра и опанака. 

Ансамбл народних игара по-
додбoра СКД Просвјета из Вој-
нића окупља више од 50 дјеце 
и младих. Са изворним играма 

Кордуна планирају наступе на 
смотрама фолклора и међуна-
родним такмичењима. 

Овај Ансамбл у Војнићу дје-
лује више од пет година и за-
виси искључиво од донација и 
скромног Просвјетиног буџета, 
а рад највише базира на енту-
зијазму чланова који вјежбају 
у двије секције – дјечјој и омла-
динској. 

Циљ им је да постану реги-
онални ансамбл народних ига-
ра Кордуна.

Војнић је, уз Крњак и Вр-
гинмост, општина на Кордуну 
са српском већином.  С. ДАНЧУО

 » Руководство Удружења Завичај подијелило захвалнице најзаслужнијим појединцима, а међу њима је био и народни посланик Миодраг Линта
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ЛИНТА НАЈОШТРИЈЕ ОСУДИО СКАНДАЛОЗНУ ИЗЈАВУ ТОМИСЛАВА ЖИГМАНОВА

Неистина је да власт у Србији 
застрашује представнике 
хрватске националне мањине

Предсједник Савезa Срба из региона Миодраг 
Линта оцјењује потпуном неистином изјаву 
предсједника Демократског савеза Хрвата у 
Војводини и народног посланика у Скупшти-
ни Србије Томислава Жигланова за Дневник 
Нове ТВ из Загреба да Хрвате у Војводни пра-
те страх и несигурност и да живе у амбијенту 
са антихрватским садржајима које подстичу, 
између осталог, највиши представници вла-
сти. Представници државне и покрајинске 
власти нису дали ниједну изјаву у јавности с 
циљем ширења неповјерења и мржње пре-
ма хрватској националној мањини, већ стал-
но истичу потребу очувања добрих међуна-
ционалних односа и изградње повјерења. 
Нажалост, највиши представници Хрватске 
својим изјавама и понашањем шире страх, 
неповјерење и мржњу према преосталим Ср-

бима у Хрватској и према стотинама хиљада 
протјераних Срба. Линта истиче да је посеб-
но провокативна изјава Томислава Жигма-
нова да су Хрвати из Србије љубоморни на 
представнике српске заједнице у Хрватској 
по многим питањима међу којима су и пита-
ња гарантованих мјеста у законодавној и из-
вршној власти. Три гарантована посланичка 
мјеста Србима у Хрватском сабору нису по-
могла да се ријеше њихови бројни пробле-
ми везано за повратак отетих имовинских, 
стечених и статусних права. Такође, нису по-
могли да Хрватска коначно почне да поштује 
сопствени Уставни закон о правима нацио-
налних мањина из 2003. године којим се га-
рантује употреба српског језика и ћирилице 
и запошљавање Срба у полицији, правосуђу, 
државној управи, просвјети, здрaвству и др.

Подизање кривичних пријава против шест 
официра бивше ЈНА због ракетирања Банских 
двора октобра 1991. је провидна пропаганда
Предсједник Савеза Срба из региона 

Миодраг Линта оцјењује као про-
видну пропаганду подизање кривичних 
пријава шест официра бивше ЈНА због 
ракетирања Банских двора у Загребу 
октобра 1991. године. Главни разлог за 
подизање кривичних пријава јесте чи-
њеница да је недавном пресудом Ха-
шког трибунала шесторици лидера бив-
ше Херцег Босне посмртно осуђен као 
ратни злочинац и Фрањо Туђман. Ти-
ме је дефинитивно срушен лажни мит 
о Домовинском рату, као одбрамбеном, 
легитимном и ослободилачком рату.

Добро је познато да је Туђманов ре-

жим водио политику насилне сецесије 
од Југославије, која је била међународ-
но призната држава, с циљем коначног 

обрачуна са Србима и стварања етнички 
чисте Велике Хрватске. У ту сврху Туђ-
манов режим је илегално увозио оруж-
је и дијелио га припадницима владају-
ће Хрватске демократске заједнице и 
МУП-а. Хрватске паравојне формације 
су са тим оружјем починиле стравичне 
злочине над српским цивилима и рат-
ним заробљеницима током 1991. годи-
не. Државни и војни врх Југославије је 
имао уставну обавезу да се бори против 
хрватских сепаратиста који су хтјели да 
се насилно отцијепе, игноришући вољу 
Срба, као конститутивног народа. На-
жалост, у томе није успио.

КОМЕМОРАЦИЈА ПРАЉКУ ДОКАЗ  
ДА ЈЕ ВЛАДА ХРВАТСКЕ ЈАВНО  
ПОДРЖАЛА РАТНОГ ЗЛОЧИНЦА

12.12.2017.   Комеморација генералу Слободану Праљку ко-
ја је одржана у дворани „Ватрослав Лисински“ у Загре-
бу потврђује да је Влада Хрватске прва европска Влада 
која је званично подржала ратног злочинца, оцјенио је 
предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта. 
Наиме, комеморацији су, између осталих, присуство-
вали министри одбране и ветерана, Дамир Крстиче-
вић и Томо Медвед.  Ово је још један доказ да хрватска 
власт званично подржава злочиначку политику ства-
рања етнички чисте Велике Хрватске на чијем је челу 
био посмртно осуђени ратни злочинац Фрањо Туђман.
Линта апелује на Европску комисију да коначно јав-
но осуди скандалозно понашање хрватске власти која 
отворено подржава ратне злочинце Слободана Праљ-
ка и Фрању Туђмана. Један од предуслова успоставе 
трајног мира и стабилности на западном Балкану јесте 
суочавање Хрватске са великохрватском злочиначком 
политиком Фрање Туђмана,  кажњавање хрватских зло-
чинаца, повратак отетих националних и људских пра-
ва протјераним Србима и накнада штете српским и бо-
шњачким жртвама и њиховим породицама.

СЉЕДБЕНИЦИМА АНТЕ ПАВЕЛИЋА  
СМЕТА ЈАКА И СТАБИЛНА СРБИЈА

17.12.2017. Предсједник Са-
веза Срба из региона Ми-
одраг Линта позива надле-
жне државне органе да от-
крију ко стоји иза претећег 
писма предсједнику Србије 
Александру Вучићу са пот-
писом „Павелићеви крижа-
ри, усташки герилци“ које је 
послато из Хановера. Очи-
гледно је да сљедбеницима 
усташког крвника и злочин-
ца Анте Павелића смета јака, стабилна и независна Ср-
бија која је препрека остварењу крајњег циља усташких 
зликоваца а то је Велика Хрватска до Дрине и Земуна.
Србија треба да још активније и снажније помогне оп-
станак преосталих Срба у Хрватској и Федерацији БиХ 
и да још снажније и активније помогне борбу стотина 
хиљада протјераних Срба за повратак њихових отетих 
имовинских, стечених и других права. На тај начин ће 
послати јасну поруку да никад више неће пристати да 
се Србима деси нова Олуја и Бљесак о чему се говори у 
пријетећем писму предсједнику Вучићу.

СРАМНА ИЗЈАВА ЗОРАНА МИЛАНОВИЋА  
ДА СЕ У СРБИЈИ ВОДИ ЧАРШИЈСКА 
ПОЛИТИКА ДУЖЕ ОД 100 ГОДИНА

26.12.2017. Срамна, али оче-
кивана, је изјава бившег хр-
ватског премијера и шефа 
СДП-а Зорана Миланови-
ћа да се у Србији, уз одре-
ђене паузе, води чаршијска 
политика дуже од 100 годи-
на, рекао је предсједник Са-
веза Срба из региона Мио-
драг Линта. 
Ово је још једна потврда да 
је један од темеља хрватске 
љевице, као и деснице, ан-
тисрпство. За Милановића и друге хрватске политича-
ре у Београду постоји релативно блиска група људи која 
дијели њихове политичке ставове, односно која прихва-
та безочне лажи да је главни кривац за рат у Хрватској 
и шире био Слободан Милошевић, као и да је Хрватска 
тобоже била жртва агресије и водила ослободилачки рат.
Милановић је током свог премијерског мандата водио 
непријатељску политику према Србији и није ништа 
урадио да се ријеши неки од проблема стотина хиљада 
протјераних Срба и српских повратника. Шта се може 
очекивати од човјека који је савјетник албанског пре-
мијера Едија Раме и пријатељ предсједника лажне др-
жаве Косово Хашима Тачија него да је велики и отво-
рени противник Србије.

Скандалозна  је изјава 
предсједникa Демо-
кратског савеза Хрва-

та у Војводини Tомислава 
Жигманова да власти у Ср-
бији врше притисак на ис-
тражне органе и суд и за-
страшују политичке пред-
ставнике хрватске мањине 
како се тобоже не би анга-
жовали на плану заштите 
припадника своје мањине- 
оцијенио је предсједник Са-
везa Срба из региона Мио-
драг Линта.

Очигледно је да Жигманов 
има намјеру да политизује 
тучу групе младића у мјесту 
Сонта у општини Апатин да 
би без икаквих аргумената 
оптужио власт у Србији да 
реагује, како каже, мимо ду-
ха европских начела и да не 
поштује људска права хрват-
ске мањине у Србији.

Скандалозно понашање 
Томислава Жигманова по-
казује да је инструмент у ру-
кама власти у Хрватској и да 
је добио инструкције од зва-
ничног Загреба да тучу групе 
младића у Сонти искористи 
за напад на власт у Србији да 
се тобоже не понаша европ-
ски према хрватској мањи-
ни. Тиме Жигманов провид-
но покушава да скрене па-
жњу са чињенице да хрват-
ска власт систематски крши 
људска и национална права 
Срба и да води политику ре-
хабилитације усташтва чи-
ме крши темељне европске 
вриједности.

Лицемјерно је упоређивати положај  
Хрвата у Војводини и Срба у Хрватској

НАРОДНИ ПОСЛАНИК МИОДРАГ ЛИНТА  
ПРИМИО НА САСТАНАК ЗАМЈЕНИЦУ НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНЕ ЛОВИНАЦ БРАНКУ ВЕСЕЛИНОВИЋ

Народни посланик Миодраг Линта примио је 21. децембра 2017. 
године на састанак замјеницу начелника општине Ловинац 
из реда српске заједнице Бранку Веселиновић с којом је раз-
говарао о положају Срба у општини Ловинац у Лици. Бранка 
Веселиновић упознала је Линту са њеним настојањима да по-
могне опстанак и рјешавање проблема преосталих Срба у се-
лима Горња Плоча, Кик, Штикада и Радуч.  У састав општине 
Ловинац улази десет насеља: Горња Плоча, Кик, Личко Церје, 
Ловинац, Радуч, Ричице, Свети Рок, Смокрић, Штикада, Вра-
ник. По посљедњем попису становништва општина Ловинац је 
имала 1.007 становника, од тога 835 Хрвата, 162 Срба и 10 оста-
лих. До рата подручје оштине Ловинац припадало је општини 
Грачац, изузев села Радуч, које је припадало општини Госпић.
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СКАНДАЛОЗНА ПРЕСУДА СУДА БИХ КОЈОМ 
ЈЕ АЗРА БАШИЋ ОСУЂЕНА НА САМО 14 
ГОДИНА ЗАТВОРА ЗА БРУТАЛНЕ ЗЛОЧИНЕ

27.12.2017. Скандалозна је пресуда Суда БиХ којом је бив-
ша припадница Хрватског вијећа одбране Азра Башић 
осуђена на свега 14 година затвора за тешке и бруталне 
злочине почињене над заробљеним српским цивилима 
у Дома ЈНА у Дервенти и у селу Поље 1992. године, оци-
јенио је Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг 
Линта.  Тужилаштво и Суд БиХ су још једном показали 
да нису ни независни ни непристрани органи јер нису 
узели у обзир окрутност Азре Башић односно стравична 
убиства и наношење великих патњи и повреда српским 
заробљеницима и цивилима, као и потпуно одсуство каја-
ња. Овом казном није задовољена правда нити су жртве 
и њихове породице добиле барем моралну сатисфакцију.
Ратни злочинац Азра Башић, позната као крвава Азра, 
због бруталних злочина заслужила је доживотну казну 
затвора. Овако пријети реална опасност да ће након 
жалбе Апелационо вијеће Суда БиХ смањити ионако 
малу казну и да ће крвава Азра за неколико година би-
ти на слободи што ће бити ново вријеђање и понижа-
вање српских жртава.

Кардинал  Пуљић не одустаје од бесмислене 
тезе да су Срби чинили етничко чишћење у БиХ
Предсједник Савеза Срба 

из региона Миодраг Лин-
та најоштрије осуђује као ли-
цемјерну изјаву Врхбосан-
ског надбискупа и кардинала 
Винка Пуљића да је хипокри-
зија једне судити због подјеле 
БиХ, а друге наградити јер су 
остваривали етничко чишће-
ње и да је то благословила 
међународна заједница. Кар-
динал Винко Пуљић и други 
високи католички достојан-
ственици не одустају од бе-
смислене тезе да су Срби чи-
нили етничко чишћење у БиХ 
и да их је тобоже због тога на-
градила међународна зајед-
ница. Он не може да се поми-
ри са чињеницом да је пресу-
дом шесторици лидера бив-
ше Херцег Босне пресуђено 
да су учествовали у удруже-
ном злочиначком подухвату 
заједно за руководством та-

дашње Хрватске на челу са 
Туђманом, Шушком и гене-
ралом Бобетком. Кардинал 
Пуљић ћути и тиме одобрава 
етничко чишћење пола ми-
лиона Срба из Хрватске, као 
и етничко чишћење Срба са 
подручја западне Херцего-

вине, западнокрајишких оп-
штина и других дијелова БиХ 
које су починили припадни-
ци Хрватске војске и Хрват-
ског вијећа одбране.

Линта истиче да кардинал 
Винко Пуљић нема морално 
право да говори о ратним до-

гађајима из деведесетих го-
дина јер Католичка црква у 
Хрватској и БиХ још увијек 
није осудила усташку идео-
логију и геноцид над српским 
народом у злогласној НДХ у 
коме су активно учествовали 
бројни католички свештени-
ци. Усташка НДХ је веома 
цијенила учешће Католичке 
цркве у истребљењу и покр-
штавању српског народа, као 
и освјештавању оружја уста-
ша којим су убијали Србе. 
Усташки поглавник и ратни 
злочинац Анте Павелић од-
ликовао је чак 129 католич-
ких свештеника за убијање 
Срба, а међу њима су били 
надбискупи и бискупи. Ка-
толичка црква се није одре-
кла ниједног одликовања ни-
ти је екскомуницирала неког 
свештеника због злочина над 
српским народом.

БЕЗОЧНА ЛАЖ БАКИРА ИЗЕТБЕГОВИЋА  
ДА ЈЕ ВОЈСКА СРПСКЕ ОДГОВОРНА ЗА 
ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ СРБА ИЗ САРАЈЕВА

22.12.2017.  Безочна је  
лаж и наставак анти-
српске политике изјава 
бошњачког члана Пред-
сједништва Бакира Изет-
беговића да над Срби-
ма у БиХ није извршена 
агресија ни етничко чи-
шћење, као и да је Вој-
ска Републике Српске 
одговорна за етничко чи-
шћење Срба из Сарајева 
-сматра предсједник Савезa Срба из региона Миодраг 
Линта. Главни кривац за рат у БиХ је Алија Изетбего-
вић који се залагао за унитарну и исламску БиХ у којој 
ће Бошњаци имати доминантну улогу.
Срби нису могли да прихвате да буду грађани другог ре-
да у Изетбеговићевој БиХ. Због тога је преко пола ми-
лиона Срба протјерано са подручја бошњачко-хрват-
ске Федерације БиХ, од тога преко 160.000 Срба са по-
дручја Сарајева. У сарајевској регији убијено је преко 
7.000 Срба. Према попису становништва из 2013. годи-
не у Федерацији БиХ живи свега 56.000 Срба од пред-
ратних око 560.000 Срба, што најбоље показује карактер 
бошњачке и хрватске политике у БиХ . Једна од циљева 
бошњачке и хрватске политике у Федерацији БиХ јесте 
цементирање етничког чишћења Срба и легализација 
отимачине српске имовине.

МИОДРАГ ЛИНТА ТРАЖИ ПОМОЋ ОД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И СРБИЈЕ

Неопходно спријечити правно 
насиље које се спроводи над 
мученичким Пребиловцима
Недопустиво је ћута-

ти над правним на-
сиљем које спрово-

ди општина Чапљина и њен 
начелник Смиљан Видић на 
простору мученичких Пре-
биловаца - сматра предсјед-
ник Савеза Срба из региона 
Миодраг Линта. 

Он је истакао да је у  ра-
ту 1992- 95, и послије њега,  
српско становништво у оп-
штини Чапљина по трећи пут 
у истом вијеку  тешко постра-
дало од истих непријатеља. 
Убијено је око 2,5% неду-
жних Срба, многи су пре-
живјели страховиту тортуру 
и понижавање у хрватским 
логорима  Дретељ, Лора и де-
сетинама других. У јуну 1992, 
послије повлачења ЈНА, сво 
српско становништво са ли-
јеве обале Неретве је било 
протјерано, сва његова имо-
вина и споменици културе 
су уништени или опљачка-
ни што се може квалифико-
вати као етничко чишћење.

Посебно тежак злочин хр-
ватских власти (за који као 
и за друге нико до сада није 
одговарао) је уништење Спо-
мен цркве са криптом  и по-
смртним остацима око 4.000 
Срба, жртава геноцида НДХ, 
извађених 1991. године, из 13 
херцеговачких јама и ексху-
мираних из 3 стратишта, као 
и уништавање костију покој-
ника у пребиловачком гро-
бљу.  Пребиловци су иначе, 
незванично, најстрадалније 
село у Европи и четврто нај-
страдалније село на свије-
ту у Другом  свjетском рату.

Послије рата и дjели-
мичног повратка избjеглих, 
Пребиловци су остали једи-
но српско село у Херцеговач-
ко-Неретванском кантону.

Напорима  СНД „Преби-
ловци“, Епархије зaхумско-
-херцеговачке и приморске, 
уз подршку предсједника Рe-

публике Српске Милорада 
Додика, појединих институ-
ција и српског народа подиг-
нут је Храм у Пребиловцима 
и сеоски Дом културе. Вјеро-
вало се да ће обнова муче-
ничких Пребиловаца да се 
настави и да власти Општи-
не, Кантона и Федерације не-
ће ометати тај процес.

Међутим, хрватским вла-
стима очито сметају Преби-
ловци и истина о геноциду 
НДХ. Од почетка 2016. го-
дине општина Чапљина је, 
под изговором пренамjене 
непољопривредног  земљи-
шта у пољопривредно, по-
чела да издаје простране па-
шњаке испред села,  а у бли-
зини Храма Васкресења фи-
зичим лицима.

Тако је једном  тзв. „хр-
ватском бранитељу“  додиjе-
љено  више хектара најбољег 
пашњачког земљишта колек-
тивног власништва пребило-
вачких породица (доказ: из-

вод из земљишне књиге), ко-
је је овај раскопао и очистио 
од камена да би га затим при-
премио за садњу. По свему 
судећи ријеч је о у дугороч-
ном закупу земље са крајњом 
тенденцијом да пређе у тра-
јан посјед.

Општина Чапљина о све-
му овоме претходно није оба-
вjестила ни МЗ Пребиловци 
ни власнике земљишта, а на 
истом земљишту уписала je 
свој посjед у катастру.

Поред тога, интензивно се 
прекопава терен близу храма 
и са њега разне фирме одво-
зе земљу и камен са очиглед-
ним циљем да што више де-
вастирају природну околину.

У највиталнијем дијелу 
Пребиловаца, засеоку Ку-
лине, општина је једну зе-
мљишну парцелу, приватно 
власништво Пребиловчана, 
на споран начин додиjели-
ла фирми „Агрохерц“  коју 
заступа један ХДЗ полити-

чар. Он је то исто земљиште 
продао другом хрватском по-
литичару који је ту поставио 
свој пчелињак.

На јавна реаговања Срп-
ског националног друштва 
„Пребиловци“ начелник оп-
штине Чапљина није предо-
чио доказе о наводном вла-
сништву општине на пред-
метном земљишту, нити је 
предочио уговоре о закупу.

Линта сматра да се у по-
менутом случају ради о прав-
ном насиљу и дискриминаци-
ји на националној и вjерској 
основи и да је обавеза срп-
ских државних институција  
са обје стране Дрине, да по-
држе опстанак српског наро-
да на угроженим подручјима  
и очување његових културно- 
историјских споменика и очу-
вања сјећања на српске жртве.

Неопходно је да се дипло-
матским средствима сприје-
чи насиље над српским на-
родом, у било којој форми.

ПУНА ПОДРШКА ИНИЦИЈАТИВИ ДА  
СЕ ФОРМИРА КРОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
СРБА У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ

30.12.2017. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг 
Линта даје пуну подршку иницијативи да се формира 
кровна организација Срба у Федерацији БиХ који су 
покренули учесници јучерашњег округлог стола у Др-
вару на тему положаја Срба у Федерацији БиХ. Бројне 
чињенице јасно показују да је српски народ у Федера-
цији БиХ дискриминисан у односу на Бошњаке и Хрва-
те због лоших уставних рјешења и непоштовања устав-
них и законских одредби и да му пријети нестанак ако 
не дође до радикалних промјена.
Линта истиче да федералне и кантоналне власти воде 
политику тихог и суптилног етничког чишћења преоста-
лих Срба јер спречавају запошљавање у институцијама 
и јавним предузећима, ускраћују подстицаје у пољопри-
вреди и руралном развоју, блокирају обнову порушених 
стамбених објеката, онемогућују повратак отете и узур-
пиране српске имовине, отимају српску имовину путем 
приватизације, српска дјеца не могу да похађају наста-
ву на српском језику и да употребљавају ћирилицу. Због 
тога је неопходно да се Срби у Федерацији Бих уједине у 
једну кровну организацију да би лакше рјешавали број-
не проблеме, као и Република Србија и Република Срп-
ска активно помогну да Срби у Федерацији БиХ заштите 
своја права и опстану на својим вјековним подручјима.
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У НОВОЈ ПАЗОВИ ОДРЖАН ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“ ИЗ БУСИЈА

Крајишници не заборављају коријене
Културно-умјетнич-

ко друштво Ћирило 
и Методије из Буси-

ја (општина Земун) одржа-
ло је свој годишњи концерт 
23. децембра у пуној Позо-
ришној сали у Новој Пазо-
ви под називом Да се не за-
борави.

КУД Ћирило и Методије је 
највеће избјегличко друштво 
у Србији, које седму годину 
за редом, од када и постоји, 
организује годишње концер-
те и том приликом публици 
покажу шта су све научили 
у тој години.

– Желимо да покажемо и 
да од заборава отргнемо пје-
сме, игре и обичаје нашег на-
рода некадашње заједничке 
домовине РС Крајине, али и 
игре земље у којој сада живи-
мо – поручено је на концерту.

С обзиром да је из године 
у годину чланство све број-
није, а програм све разновр-
снији, ове године наступило 
је 120 извођача, а публика 
је највише уживала у игри и 
пјесми најмлађих чланова.

Међу присутним гостима 
на концерту били су замјеник 
предсједника општине Земун 
Дамир Ковачевић, народни 
посланик и предсједник Са-
веза Срба из региона Миодраг 
Линта, протојереј Милорад 

Нишкић старјешина Храма 
Св. Ћирило и Методије из Бу-
сија, отац Мићо Ристић, отац 
Дарко Кончаревић и многи 
други који подржавају рад 
овог КУД-а.

Замјеник предсједника 
општине Земун Дамир Кова-
чевић поздравио је своје Кра-
јишнике и поручио да Олуја 
није уништила српски народ 
и да ће Крајина живјети док 
је људи који његују историју, 
традицију, културу и народне 
ношње тих крајева. Том при-
ликом прочитао је пјесму ко-
ја је пробудила емоције код 
публике. У питању је пјесма 
о Крајини, симболичног на-
зива Писмо мајке мајци у ко-
јој Српска Крајина поручу-

је Србији као сестри да чу-
ва њену дјецу јер она друге 
родбине нема.

Присутнима се обратио 
народни посланик и пред-
сједник Савеза Срба из реги-
она Миодраг Линта, који је 
рекао да му је задовољство 
да пружа подршку овом КУД-
-у који окупља велики број 
крајишке дјеце и омладине 
и да ће и он и Савез Срба из 
региона то и убудуће чинити 
колико им могућности до-
звољавају.

Он је посебно похвалио, 
„неуморну и агилну Сњежа-
ну Вељо, предсjедницу КУД-
-а, која је од оснивања на че-
лу друштва и нагласио вели-
ки допринос КУД-а Ћирило 

и Методије у очувању кра-
јишке културе и традиције.

– Велики је значај да има-
мо један овакав КУД који на 
простору Србије, Републике 
Српске, Хрватске и других 
земаља региона показује да 
су Крајишници људи са ко-
ријенима и идентитетом. На 
тај начин шаље се јаснa по-
рукa да сви имамо обавезу 
да преносимо ту нашу кул-
туру на своје потомке и да 
покажемо да се не одриче-
мо онога што смо стварали 
вјековима уназад – поручио 
је Линта.

Концерт је благословио 
прота Милорад Нишкић, ста-
рјешина Храма Св. Ћирило 
и Методије из Бусија, који 

је том приликом пренио по-
здраве и благослов преосве-
штеног владике Василија, ко-
ји је дао благослов оснивању 
овог КУД-а.

– Радујемо се вечерас у 
част наших Крајишника, ко-
ји су напустивши своја огњи-
шта својом игром и пјесмом 
оплеменили ове крајеве – ре-
као је прота Милорад.

Скуп је поздравио и пред-
ставник КУД-а Милан Егић из 
Брезничана код Приједора у 
Републици Српској, као и Та-
ња Јанковић у име свог по-
којног оца, пуковника и књи-
жевника Миленка Аврамови-
ћа, који је много помагао рад 
КУД-а Ћирило и Методије. 

 ВЕСНА ВУКОВИЋ

 » Свештеник Милорад Никшић

 » Тања Јанковић

Стихови инспирисани носталгијом за родном Банијом
Промоција књига пјесама Банијца 

Милоша Бајића Са звонима испод 
неба и његовог колеге и земљака Чеде 
Вукмировића Кад већ журиш да пора-
стеш одржане су 17. децембра у пу-
ној сали општине Нови Београд. Ор-
ганизатори промоције били су Зави-
чајно удружење Банијаца, потомака 
и пријатеља Баније и Завичајно удру-
жење Крајишника Никола Тесла, које 
је и издавач обје књиге.

Обје књиге су завичајног карак-
тера, кроз стихове читаоци ће бар 
на трен „отићи у сјећање”, дјетињ-
ство, родни крај и оживјети успоме-
не на вријеме прије ратног вихора, 
које аутори „извлаче из заборава”, 
поручено је са промоције. О књизи 
Милоша Бајића осим аутора, гово-
рили су књижевник Никола Корица 
и књижевник Милош Кордић, који 
је казивао неколико пјесама из нове 
Бајићеве збирке.

СА ЗВОНИМА ИСПОД НЕБА
Сам аутор, Милош Бајић рекао је 

да сјећања на природу у родном крају 
и њене бивше становнике чине осло-
нац сваке реченице и смисао књиге.

– Данас посебно жалим за опустје-
лим крајем чије мировање личи на 
најудаљенија свемирска простран-
ства, а вама и мени остају успомене 
смјештене на свакој страници ове 

књиге – поручио је аутор својим Ба-
нијцима у публици.

Никола Корица је у својој пјеснич-
кој критици говорио о Бајићу као тра-
гачу властитог сна и нагорелих слика 
дјетињства, који је наставио да трага 
по петнаести пут, с обзиром да му је 
ово петнаеста књига. Корица је по-
двукао да Бајић у својим стиховима 
„не потпирује пламен мржње, нити 
горчину жучи, острашћености, осве-
те, због истргнутог завичаја из коли-
јевке лијепих сјећања”.

– Милош умаче своје пјеснич-
ко перо у локвице проливене пре-
кодринске тинте, упорно се враћа у 
авлију дјетињства, да би чуо, наслу-
тио грају дјеце, лупкање пракљаче, 
као кад мајка рубине пере, шкрипи 
орица, звиждукање оца док задово-
љан благо ћера на појило, лавеж бра-
товог пса којег надлаја лај рафала по 
нашем одласку. Крчи поета Милош 
бујад заборава око јабуке Петроваче, 
штити је пјесниковим листом папи-
ра како би и даље цвјетала у његовом 
срцу, коси траву заборава, из године 
у годину, призивајући у тишини ту-
ге звона испод неба – дочарао је Ко-
рица тематику Бајићевих стихова.

О књизи дјечије поезије Кад већ 
журиш да порастеш осим аутора Чеде 
Вукмировића говорио је његов колега 
и лектор књиге, писац дјечије поези-

је Радислав Јовић, а стихове пјесама 
казивао је Милош Кордић и ученик 
четвртог разреда Огњен Јовановић.

КАД ВЕЋ ЖУРИШ ДА ПОРАСТЕШ
Чедо Вукмировић коме је ово дру-

га збирка поезије за дјецу, објаснио 
је да је ријеч о завичајној приповје-
сти за дјецу у стиху, разговор изме-
ђу оца и сина.

– Трагови из дјетињства усјечени су 
у сјећање као бразде и ту заувјек оста-
ју. Сви се ми у радости или када нам 
је радост потребна враћамо дјетињ-
ству. Завичај носи јак идентитет којег 
се немогуће ослободити. Носталгија је 
опасна за душу, па је можда моје писа-
ње о завичају и обраћање кроз дјечи-
ју поезију добар лијек за спречавање 
огњене чежње – истакао је Вукмиро-
вић, који је рођен у Лици, а на Бани-
ји провео дјетињство и младост, и то 
вријеме осликао је у својим пјесмама.

– Књига Чеде Вукмировића Кад 
већ журиш да порастеш примјер је 
дјела које ће с подједнаком пажњом 
и љубављу читати и дјеца и одрасли, 
јер се дотичу свих људи на свјету, а 
посебно оних који су силом или на 
било који начин отргнути од зави-
чаја, какав је случај с јунацима овог 
лирског дијалога, али и с многима 
од нас који смо овдје данас – рекао 
је Радислав Јовић.

Како је Јовић навео, теме којима се 
књига бави, разговор оца и сина, пори-
јеклом са Баније, није само топла слика 
завичаја и жеља да се градови, ријеке, 
језера, планине и други, оцу драги, то-
поними заувјек настане и у души њего-
вог потомка, већ истовремено и људо-
вање о вјечним животним темама као 
што су љубав, поштење и поштовање.

– Старији јунак Чедине пјесме, 
отац, не очекује да се његовом сину 
све каже само, кад одрасте, већ као 
што син жури да одрасте, тако и он 
жели да му што прије саопшти све 
што мисли да би тог момента врије-
дило рећи. Вукмировић је добро ра-
зумио и Фројдову тезу да је „дијете 
отац човјека” или тачније човјеко-
ве личности, тј. да је за формирање 
личности одраслог човјека веома ва-
жно шта ће он сазнати и научити у 
раном дјетињству. Зато наш пјесник 
и почиње своју дијалог-причу стихо-
вима: Вођење озбиљног разговора, 
вриједна је човекова особина, и му-
дрост, ако се води, између оца и сина 
– закључио је Јовић у свом излагању.

Програм промоције обогатили су 
и чланови Музичке школе Коста Ма-
нојловић из Земуна, Вук Вукајловић, 
свирајући на гитари, и Михајло Пе-
трић, са хармоником, а у улози до-
маћина био је Никола Везмар. 

 ВЕСНА ВУКОВИЋ

О АУТОРИМА
МИЛОШ БАЈИЋ

 Рођен је 1947. године у Великој 
Градуши, на Банији, Хрватска. Да-
нас живи у Београду. Поезију обја-
вљивао у листовима и часописи-
ма. Заступљен је у више антологи-
ја поезије и књижевних прегледа 
Срба из Хрватске. До сада је обја-
вио књиге пјесама: Отетом зави-
чају (1992), Из воде и камена (1993), 
Даље од даљина (1994), Бескрају 
додана година (1996), Пребивали-
шта (1998), Говор планине (2000), 
Шумски се надвио хлад (2001), Иза-
бране пјесме (2002), Прије спавања 
(2005), С јабуком у руци (2006), По 
полеглим травама (2008), Учитељ 
полази на пут (2009), Прије мра-
ка (2011), Навикавање на самоћу 
(2014), Кроз јутро пробуђено (2016) 
и Са звонима испод неба (2017).
 
ЧЕДО ВУКМИРОВИЋ

Рођен је 1946. године у Бунићу, у 
Лици, Република Хрватска. Дје-
тињство и младост провео је на 
Банији, у Глини. Педагошку гим-
назију завршио у Петрињи. Жи-
вио и радио у Сиску у МУП-у на 
пословима извршења казни. Од 
1992. године живи у Београду. 
Књигу поезије за дјецу под на-
зивом Позоришни зец објавио је 
2016. Године.

РОМОВИСАНЕ ЗБИРКЕ ЗАВИЧАЈНЕ ПОЕЗИЈЕ СА ЗВОНИМА ИСПОД НЕБА МИЛОША БАЈИЋА И КАД ВЕЋ ЖУРИШ ДА ПОРАСТЕШ ЧЕДЕ ВУКМИРОВИЋА

 » Милош Кордић, Милош Бајић, Никола Везмар, Чедо Вукмировић, Огњен Јовановић, Радислав Јовић и Никола Корица
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БИЛИЈАР КЛУБ ПУЛ ЗЕМУН, У ЧИЈЕМ РАДУ БИТНУ РОЛУ ИГРАЈУ КРАЈИШНИЦИ, ГОДИШЊИЦУ ПОСТОЈАЊА ОБИЉЕЖИО ВЕЛИКИМ УСПЈЕХОМ

МАЈСТОРИ НАЈСУПТИЛНИЈЕ ИГРЕ
Крајишнике углавном 

сматрају добрим за 
неке друге спортове 

и игре, од оних народних 
као што су бацање камена 
с рамена и пењања уз сто-
жину, до олимпијских спор-
това у којима они пости-
жу врхунске резултате, али 
са билијаром их ријетко ко 
повезује. 

Остварени резултат Били-
јар клуба Пул на првенству 
Србије то најбоље деманту-
је, а колико је овај спорт ком-
плексан најбоље описује де-
финиција најпознатијег Кра-
јишника на свијету.

– Билијар је најсуптилни-
ја игра, перфекције и логич-
ности, саткана од шаховске 
комбинаторике, закона фи-
зике и изузетне повезано-
сти човјечијег ума и тјеле-
сне моторике – дефиниција 
је Николе Тесле, која је вид-
но истакнута на улазу у салу.

ПУТОВАЊЕ КАО НАГРАДА
Алфа и омега овог клуба 

Драган Ћелић, поријеклом 
Личанин из села Радуча, ис-
причао нам је да се друштво 
које је још у студентским да-
нима уживало у чарима ове 
игре 2000. године набавило је 
опрему, а нешто касније, при 
Билијар кафеу Пул, крену-
ло да се такмичи на разним 
турнирима. 

– Годинама се то полако 
развијало, учествовали смо 
на укупно 138 турнира ама-
терског типа, и схватили смо 
да су наши играчи то прева-
зишли. Донијели смо одлуку 
да званично оснујемо клуб и 
пријавимо се за такмичење 
у Првој лиги наше државе у 
организацији Билијар асоци-
јације Србије. У тој првој се-

зони заузели смо, од укупно 
15 екипа, за све, а и нас са-
ме, неочекивано високо пе-
то мјесто – прича Ћелић, ко-
ји истиче да је основна осо-
бина клуба чињеница да сви 
такмичари аматери. 

– За разлику од већине 
других клубова, немамо ко-
тизације ни новчане награде, 
већ су само медаље и пеха-
ри оно што наши играчи мо-
гу да понесу кући, независно 
од тога да ли смо побиједили 
или изгубили – каже Ћелић и 
објашњава на који начин су 
играчи стимулисани. 

– Сваке године најбоље 
пласирани добије наградно 
путовање у Праг и посјету 
Плзењској пивари, а његов 
сапутник се добије жребом 
од оних играча који су би-
ли рангирани од другог до 
десетог мјеста. Тиме је сва-
ко у игри и сви су задовољ-
ни. Ове године смо на нај-
бољем путу да организује-
мо пријатељски меч са јед-
ним чешким клубом чији је 
спонзор Плзењска пивара – 
прича нам Ћелић разбијају-
ћи предрасуде да је билијар 
коцкарски спорт.

Осим лиге, сваке прве не-
дјеље у мјесецу, организују се 
Пул опен и Таш опен турни-
ри. Најбољи на овим турни-
рима изборе мјесто у старт-
ној екипи, а много важније 
је да се на овим турнирима 
може пријавити много већи 
број учесника него на првен-
ственим мечевима. 

КРАЈИШНИЦИ У ТИМУ
Тиме су задовољни сви 

чланови клуба, а олакшан је 
посао и ономе који врши ода-
бир такмичарске екипе. Кад 
је о члановима ријеч, вра-

ћамо се на почетак приче и 
о томе колико Крајишника 
има у чланству Билијар клу-
ба Пул.

– У клубу има доста игра-
ча и ми се овдје не дијели-
мо ко је одакле. Мада је чи-
њеница да Крајишника има 
доста. У првој постави има-
мо тројицу, а на ширем спи-
ску самог клуба, поготово на 
такмичењима на турнири-
ма, 50% њих је са простора 
Лике, Далмације, Босне… – 
каже Драган Ћелић, позива-
јући све оне који желе да се 
баве овим спортом или желе 

да буду чланови клуба, да су 
им врата Пула у Земуну ши-
ром отворена.

– Прошле године смо 
остварили много бољи ре-
зултат него што смо плани-
рали, тако да бисмо били за-
довољни да и ове године уз-
мемо то пето мјесто. Међу-
тим, у управо започетом пр-
венству учествује 20 екипа, 
тако да ће бити тешко поно-
вити прошлогодишњи вели-
ки успјех – закључује разго-
вор Драган Ћелић, челни чо-
вјек овог клуба.
ТЕКСТ И ФОТО: ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

 » Павле Кланшчек, Војкан Младеновић, Александра Криспер, Драган Ћелић и Жељко Дробац (стоје)  
Дејан Чупковић, Лука Вујадиновић, Никола Блашковић и Милош Милошевић (чуче)

ДЕРБИ
У тренутку док је вођен 
разговор одиграван је 
један од дербија другог 
кола овогодишњег 
првенства Србије у коме је 
домаћин билијар клуб Пул 
дочекао је Шампион из 
Београда. 
Ћелић нас упознаје и са 
правилима игре и тако 
сазнајемо да је свака 
екипа у обавези да у 
саставу има једног јуниора 
и једну даму. Домаћини 
крећу са јуниором, 
младим Крајишником, 
Дејаном Чупковићем и 
дјевојком Александром 
Криспер. Након прва 
два сусрета домаћини су 
повели 2-0.
Међутим, наставак доноси 
много преокрета да би 
се завршило неријешено 
3-3. Ћелић нам каже да је 
задовољан резултатом, а 
на крају оваквих мечева 
неизоставно је дружење 
играча уз пригодно 
послужење.

ИСТРАЖИВАЊА НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА

ПОЛА МИЛЕНИЈУМА ЋИРИЛИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ ГЛАМОЧА
Током опсежних теренских 

истраживања у Гламочу 
(чији је покретач проф. др 
Младенко Саџак) евиденти-
рали смо велики број ћири-
личких надгробних натписа 
у бројним српским право-
славним гробљима овог кра-
ја. Овом приликом још јед-
ном желимо скренути пажњу 
нa неколико чињеница.

Прво, у читавом просто-
ру Гламочког поља лежи на 
стотине православних гро-
баља која представљају фа-
милијарна и родовска (и 
сеоска) укопавалишта. Ка-
да смо пришли систематич-
ним истраживањима (током 
2016. године) нисмо се мо-
гли одвојити од гламочких 
споменика.

Они су у претежном ди-
јелу умјетнички обликова-
ни и декорисани, а удио ћи-
риличких натписа на њима 
тако је значајан да превази-
лази све са чим смо се срели 
током дугогодишњих обила-
зака гробаља Херцеговине и 
Босне. При том су ови натпи-
си, који су настајали од по-
четка 18. до 20. вијека, укле-
сани на начин да одржава-
ју високи ниво писмености 
њихових стваралаца и тако-

ђе, јасне утицаје црквене ли-
тературе.

ЕПИТАФИ ИЗ 18. ВИЈЕКА
Примјећено је, даље, да су 

надгробни споменици право-
славних свештеника и калу-
ђера присутни у свим дије-
ловима Гламочког поља, као 
и да њихови епитафи сежу у 
прву половину 18. вијека, да-
кле, јављају се у читавом пе-
риоду из којег имамо сачува-
не споменике. Ова чињеница 
свакако говори за присуство 
мреже православних парохи-
ја у Гламочу (Гламоч се на-
лазио у саставу дабробосан-
ске митрополије).

Оно што је у Гламочу при-
влачило пажњу је и пракса 
подизања веома високих и 
масивних надгробних Крсто-
ва међу којима се издвајају 
примјерци виши од четири 
метра, али и читави низови 
веома великих крсних спо-
меника у бројним гламочким 
селима. Међу њима, најма-
сивнији и највиши су Крстови 
у Шумњацима, који су опскр-
бљени опширним натписима.

Овако велики споменици 
познати су нам из Херцегови-
не, гдје су грађени током 15. 
вијека (највећи број у Љуби-

њу), а у Гламочу су подизани 
и у 16, 17, али и крајем 19. и 
током 20. вијека.

Свакако да подизање 
огромних православних Кр-
стова са натписима предста-
вља израз високе гробаљске 
културе српског народа Гла-

моча (а онда и сваке друге), 
али и отпора притисцима ау-
строугарске политике, то јест 
утискивање народносног пе-
чата у племенито тле стра-
далног Гламоча којим је из-
веден опит одржања ћири-
личког слова. Њиме је срп-

ски народ у периоду узра-
слих националних стасава-
ња пројавио своје народно 
име. У то доба други народи 
су одабрали другачије слово.

Током љета 2017. године у 
Гламочу смо представили пр-
во издање зборника ћирилич-
ких натписа Гламоча. Веома 
брзо, кренула су даља истра-
живања најпривлачнијих ло-
калитета широм овог краја, 
али увијек смо се враћали на 
почетак: гробље код села Ка-
мен. Истраживањима се при-
дружио мјештанин Душан Ср-
дић, ученик основне школе у 
Гламочу, који је указао на два 
занимљива споменика у овом 
гробљу које има високи или 
највиши значај за изучавање 
прошлости Гламоча.

Душан је прегледао и про-
читао два гробна споменика 
у форми Крста. Један из сре-
дине 18, а други из друге по-
ловине 19. вијека.

БОГАТСТВО СПОМЕНИКА
На тај начин у прилици 

смо и ове споменике и њи-
хове натписе придружити 
корпусу објављених натпи-
са Гламоча.

Први, старији седморед-
ни натпис, казује да ту лежи 

слуга Божији Саво Матић, 
који се упокојио од Рожде-
ства Христова 1765. године.

Текст натписа је дакако 
уклесан старим ћирилич-
ким писмом, које је у Гла-
мочу већ у том периоду на-
стојало да се ослободи полу-
гласничког система. Година у 
натпису уклесана је словима 
која припадају старом, цјело-
витом систему српског пи-
сма и то је најчешћи случај 
у епитафима Гламоча, мада 
се виђају и године уклесане 
арапским бројевима.

Други натпис припада Си-
меуни кћери попа Ристе Ма-
тића упокојене 10. априла 
1892. године. У овом натпи-
су се већ јавља слово „Ђ”, али 
натпис задржава слово „У”, 
које припада старом хиљаду-
годишњем систему ћирилич-
ког писма (други ред).

Наша истраживања у про-
стору Гламоча, као и у сусјед-
ним подручјима се наставља-
ју, а гробље код села Камен 
још једном се исказало ве-
ликим богатством спомени-
ка са натписима 18. и 19–20. 
вијека. које треба помно тра-
жити и објављивати.

ГОРАН КОМАР, СИНИША 
ШОЛАК, ДУШАН СРДИЋ

 » Истраживањима се придружио ученик  
основне школе у Гламочу Душан Срдић
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Вјерни чувари кордунашке ојкаче
План рада и буџет KУД-а Петрова гора – 

Kордун за 2018. годину усвојен је на го-
дишњој свечаној скупштини, која се одржа-
ла 20. децембра у просторијама МЗ Баново 
Брдо. Списак активности и програма КУД-а 
Петрова Гора – Кордун за наредну годину је 
прилично дуг и шаролик.

КУД Петрова Гора – Кордун у свом пла-
ну усвојио је да ће наредне године самостал-
но организовати 7. Фестивал Завичају, у срцу 
те носим у Београду, посвећен години Саве 
Мркаља, 235. годишњици рођења и 185. го-
дишњици смрти овог великана. Како је рекао 
предједник КУД-а Стево Бекић, у организаци-
ју ће бити укључени и највиши представни-
ци СПЦ, а све са циљем да СПЦ рехабилиту-
је Саву Мркаља, јер га је неправедно осудио 
тадашњи митрополит Стратимировић и да 
се коначно Сава Мркаљ уведе у српску шко-
лу раме уз раме са Вуком Стефановићем Ка-
раџићем, јер је то заслужио, навео је Бекић.

Планиран је и концерт Пјесме, игре и оби-
чаји прекодринских Срба у Београду, као и ху-
манитарни наступи, планирани у свим избје-
гличким центрима који још постоје у Србији. 
Наступи на фестивалима народног стварала-
штва, попут оног у Смедереву Сабор народ-
ног стваралаштва, затим у Крагујевцу Шу-
мадијско-крајишки сабор, Пјесме Далмације, 
Лике, Кордуна, Баније и Славоније, у Ваљеву 
Златни опанак, у Сомбору Витешке краји-

шке игре, у Зрењанину Сабор крајишке пјесме 
и игре, у Вршцу и Тополи Берба грожђа, у Бео-
граду Шири ми се моје коло мало, фестивал 
прекодринских Срба, у манастиру Крушедол 
Крушедолска звона. 

– Наступићемо у манастиру Крка у Дал-
мацији на Сабору народног стваралаштва Ср-
ба Крајишника, у Вргинмосту на манифеста-
цији Ђедова косидба и вече пјесме и игара, за-
тим у Бањалуци на Сабору народног ствара-
лаштва српскога народа, а такође планирамо 
и наступе у иностранству – навео је Бекић и 
додао да КУД планира пријем нових чланова 
и проширење сарадње са осталим КУД-ови-
ма преко Савеза АКУД-а Београда и Срби-
је, чији је КУД Петрова Гора – Кордун члан.

На скупштини су осим чланова KУД-а и 
Управног одбора који је гласао, присуство-
вали и представници општине Чукарица, као 
и др Димитрије Големовић, редовни профе-
сор на Музичком факултету, одсјек Етному-
зикологија, са којим Друштво дуги низ годи-
на сарађује. Свечаној сједници присуствова-
ла је представница МЗ Баново Брдо Љубина 
Михајловић и представница Етнографског 
музеја Данијела Филиповић, која је уједно 
и секретар Kомитета за нематеријално кул-
турно насљеђе, преко кога је КУД ове године 
заштитио и уписао у Регистар нeматеријал-
ног културног насљеђа кордунашку ојкачу.

. ВЕСНА ВУКОВИЋ

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА НОВЕ ЗБИРКЕ ПОЕЗИЈЕ МИЛКЕ Ј. ШОЛАЈЕ ИЗМЕЂУ ЈАВЕ И СНА

Завичајни стихови за срце и душу
Промоција збирке пјесама 

Између јаве и сна Милке 
Ј. Шолаје, пјесникиње пори-
јеклом из Лике, одржана је у 
Дому ратних војних инвали-
да у Београду 14. децембра. 
Ово је ауторки трећа по реду 
збирка чији је издавач Удру-
жење избјеглица из Р. Хрват-
ске, а промовисана је у окви-
ру пројекта Књижевно ства-
ралаштво као дио интегра-
ције избјеглица, чију је реали-
зацију финансијски подржао 
Kомесаријат за избјеглице и 
миграције.

Збирка садржи 70 пјеса-
ма, завичајне, љубавне и дје-
чије тематике. Састављена је 
од три поетске цјелине које 
је ауторка назвала: Стаза-
ма сјећања, Надања и снови 
и Одрастање. О књизи су по-
ред ауторке говорили: Вељ-

ко Жигић, предсједник Удру-
жења избјеглица из Р. Хрват-
ске, Гојко Шашић, рецитатор 
и глумац, и Споменка Денда 
Хамовић, пјесникиња. Милка 
је прво почела да пише дје-
чију поезију, а онда ју је љу-
бав према завичају одвела на 
сасвим другу страну.

– Милка пише једностав-
ним стиховима, који прија-
њају за срце и душу – рекао 
је њен колега Гојко Шашић.

Пјесникиња Споменка 
Денда Хамовић говорећи 
о збирки Између јаве и сна 
рекла је да сам наслов об-
једињује све што је аутор-
кина пјесничка душа упила 
кроз животне токове. Стихо-
ви теку мирно или као буји-
ца из душе пјесникиње која 
храбро корача свим својим 
путевима, окружена љуба-

вљу коју и сама несебично 
дарује.

Овим поводом Милки 
Шолаји уручена је захвал-
ница од Удружења особа са 
инвалидитетом за подршку 
коју им несебично пружа, ка-
ко је навела њихова предсјед-
ница Гордана Пушара у об-
разложењу.

Публика је уживала у сти-
ховима пјесама које је читала 
ауторка, а незаобилазни дио 
програма био је и наступ Зо-
рана Пећанца и Бранислава 
Шушњара, који су отпјевали 
неколико крајишких пјесама 
евоцирајући успомене на за-
вичај. Највеће аплаузе заслу-
жно је добила дјевојчица Ка-
тарина Ђорђевић, која је ре-
цитовала Милкину пјесму из 
програма за дјецу.

 ВЕСНА ВУКОВИЋ

РЈЕШЕЊЕ: Сора, Абел, вага, авет, мини, Гомирје, осам каро, рт, патак, крмељице, ивер, сир, 
Лаки Деј, И, ије, ав, сокара, р, тле, ткач. 

КУД ПEТРОВА ГОРА – КОРДУН НА ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ УСВОЈИО ПЛАН РАДА 

СЈЕДНИЦА ГО УДРУЖЕЊА СРБА КРАЈИШНИКА ИЗ ОПШТИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

Српска листа за Федерацију БиХ
Удружење Срба Крајишни-

ка из општина Федера-
ције БиХ расправило је на 
сједници Главног одбора ове 
организације одржаној пред 
Божић ове године у Београду 
битна питања око опстанка 
Срба на овим просторима. 

Састанку су присуство-
вали предсједник Удружења 

Срба из Босанске Крајине у 
Федерацији БиХ Драган Ди-
вјак, предсједник Коалици-
је удружења избјеглица Ми-
ле Шапић, некадашњи пре-
мијер Владе РС Гојко Клич-
ковић, аналитичар Љубан 
Каран, као и представници 
Удружења бораца и потома-
ка СУБНОР-а.

Драган Дивјак је рекао да 
је због низа горућих пита-
ња покренута инцијатива о 
одржавању састанка у Бео-
граду коме би присуствова-
ли начелници општина: Др-
вар, Гламоч, Грахово, Кључ, 
Ливно, Сански Мост, Крупа 
и Бихаћ. 

– Када имаш дио вла-
сти у локалној самоуправи, 

имаш прилику да ријешиш 
проблем. Зато нашим људи-
ма треба омогућити да изађу 
на изборе и гласају ако је мо-
гуће на јединственој српској 
листи – рекао је је Дивјак. 

Према његовим ријечима, 
одлазак аутобусом на јесење 
изборе нешто је што обаве-
зно треба организовати, али 
тако да не дође до расипања 
гласова, како би Срби доби-
ли мјеста предсједника оп-
штина.

Према ријечима пред-
сједника Коалиције удру-
жења избјеглица Милe Ша-
пића, искуство нас учи да гдје 
год се појави политика, обич-
но се изроди традиционална 
српска болест – неслога. 

– Како ћемо у исте ауто-
бусе ако имамо потпуно су-
протне политичке ставове? 
Бојим се да би ово могло да 
унесе раздор и нове подјеле 
којима смо као народ склони 
– упозорио је Шапић.

Некадашњи премијер РС 
Гојко Кличковић истакао је 
да треба имати посебан сен-

зибилитет за повратничка 
питања.

– Велики број школованих 
људи дошао је у Србију, а они 
који су остали вапе за послом 
и то мора да буде једини про-
грам – рекао је Кличковић. 

Љубан Каран је упозорио 
на вид специјалног рата про-
тив Срба да на кључна мјеста 
буду постављени они који ће 
радити против интереса срп-
ског народа.

– Можемо се борити као 
што раде други угрожени на-
роди: да сваки ради за нашу 
службу безбједности, али ме-
дији протурају да нема веће 
срамоте од тога да помаже-
те држави или радите за БИА 
– рекао је некадашњи војни 
обавјештајац.

Душан Грубор из Дрва-
ра сматра да треба створи-
ти тим стручних људи и са-
чувати земљу.

– Онај ко нема услова да 
обрађује земљу, могао би је 
поклонити нашој цркви – за-
кључио је Грубор.

 ДРАГАН БАШОВИЋ

 » Споменка Денда Хамовић, Гојко Шашић, Милка Шолаја, Стево Калањ 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,  
уторак и четвртак од 12 до 19 часова.

СРПСКО КОЛО
БЕСПЛАТНО РЕЗЕРВИШИТЕ

КЊИЖЕВНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЈИНЕ ОДАЛА ПРИЗНАЊЕ АУТОРУ ДВИЈЕ ЗНАЧАЈНЕ АНТОЛОГИЈЕ  

НAГРАДА САВА МРКАЉ – СЛОВО ЗА  
2017. ДОДИЈЕЉЕНА НЕНАДУ ГРУЈИЧИЋУ
Књижевна заједница 

Крајине додијели-
ла је десету јубилар-

ну Награду Сава Мркаљ – 
Слово књижевнику Ненаду 
Грујичићу за двије књиге 
изузетног значаја за срп-
ску књижевност, Антологи-
ју српске избјегличке пое-
зије Прогнани Орфеји и Ан-
тологију крајишких ојкача 
Пјевај, ори, прозоре отвори 
у издању РТС–а. У библио-
теци Града Београда 14. де-
цембра овогодишњем до-
битнику повељу је свечано 
уручио секретар Књижев-
не заједнице Крајина Ни-
кола Корица, који је зајед-
но са Душаном Ђаковићем 
и Миланом Пађеном чинио 
стручни жири.

Награђене антологије ба-
ве се прије свега поезијом и 
културом Срба Крајишника. 
У антологији Прогнани Орфе-

ји доминирају савремени ау-
тори, српски пјесници, укуп-
но њих 116, који су „на својој 
кожи осјетили жиг избјегли-
штва и прогона, који су изгна-
ни из својих домова у Хрват-
ској, Босни и Херцеговини и 
са Косова и Метохије”. У књи-
зи Пјевај, ори, прозоре отвори 
представљено је и српско кул-
турно насљеђе, пјевано на-
родно благо динарског човје-
ка – крајишка ојкача, минија-
туре у десетерачком римова-
ном двостиху, у 2.000 примjе-
ра, са најбољим литерарним 
карактеристикама.

На почетку се обратио се-
кретар Књижевне заједнице 
Крајина Никола Корица, који 
је подвукао огроман допри-
нос Грујичића као књижев-
ног ствараоца у проучавању 
и промоцији културног ства-
ралаштва Срба преко Дрине. 
Он је подсјетио и на вријеме 

настанка КУД-а Сава Мркаљ 
на Кордуну, одакле је и овај 
први модерни реформатор 
српске ћирилице, претход-
ник Вука Караџића.

– Нажалост, визионар 
Сава Мркаљ бива запоста-
вљен, али не и заборављен. 
На оснивачкој скупштини 
када је КУД основано 1990. 
године, књижевник Јово Ра-
дуловић рекао је „кад сте се 
већ сјетили Саве Мркаља, на-
стојте да га не обрукате”, и 
нисмо. У оно тешко вријеме 
смо издавали књигу за књи-
гом – рекао је Корица и додао 
да је доласком у Србију по-
кренута додјела ове награде 
а да је прву, 1997. гoдине до-
био покојни Жарко Ружић за 
пјесме и списе Саве Мркаља. 
Међу досадашњим добитни-
цима ове награде су и Мати-
ја Бећковић, Душан Иванић, 
Радомир Смиљанић, Славица 
Гароња Радованац, Мићо Је-
лић Грновић и други.

Душан Ђаковић, предсјед-
ник жирија, прочитао је об-
разложење награде у коме 
је у пјесничком стилу иста-
као да Награда Сава Мркаљ 
– Слово овај пут иде „прогна-
ним прометејима и крајин-
ском ојкану, а Ненаду Гру-
јичићу слава и награда што 
просу шаку прогнаног праха 
у небеса”.

Књижевна заједница Кра-
јине – Београд, додијелила је 
Грујичићу прије ове још јед-
ну награду.

– Прије три године добио 
сам Награду Браћа Мицић 
за укупни пјеснички опус и 
књигу сјећања и полемика 
Руку на срце. 

Без идентитета нема континуитета
Након свечаности услије-

дила је промоција награ-
ђене антологије Пјевај, ори, 
прозоре отвори. О антологи-
ји крајишких ојкача говори-
ли су Драган Инђић, уредник 
издаваштва у РТС-у, Бошко 
Сувајџић, професор народ-
не књижевности на Филоло-
шком факултету у Београду, 
и Милош Kордић, пјесник, 
есејиста и прозни писац. Дра-
ган Инђић био је поносан што 
је ово друга Крајишка награ-
да у издаваштву РТС-а ове го-
дине, поред Милана Мићица 
сада је ту и Ненад Грујичић.
 
ДВИЈЕ ХИЉАДЕ  
ЧУВАРКУЋА ТРАДИЦИЈЕ

– На сајму књига одлучи-
ли смо да издамо ову књи-
гу из разлога што је код нас 
(на РТС– у) приоритет српско 
културно насљеђе – рекао је 
Инђић и нагласио да ће РТС 
на терену снимити посебну 
емисију поводом антологије 
Пјевај, ори, прозоре отвори.

Бошко Сувајџић је иста-
као да је успјешно постигну-
та креативна сложеност по-

менуте антологије на свим 
нивоима, указавши на ври-
једност и значај оваквих књи-
га у култури једног народа, 
која је рађена дуго, системат-
ски, са непрекидним допуња-
вањима новим материјалом.

Милош Kордић рекао је да 
је „двије хиљаде ојкача у јед-
ној књизи, двије хиљаде цвје-
това чуваркућа српске исто-
рије, двије хиљаде чуварку-
ћа традиције, вјере, зборо-
вања и саборовања, културе 
уопште”.

– Сјетимо се само жетве, 
копања кукуруза, косидбе, кад 
се уз њега, тај рад, и послије 
њега запјева ојкача. Па се сје-
тимо перушања, чијања пер-
ја, ткања, прела и уопште оку-
пљања, кад се такође без ој-
каче то није могло ни зами-
слити. Овдје су двије хиљаде 
чуваркућа, двије хиљаде свје-
дочанстава свега што је рађа-
ло, проносило и чувало живот 
српског народа по вјетромети-
нама простора српских краји-
шта (и с једне и са друге стра-
не ријека Уне, Саве, Дунава и 
Дрине) и са панонских, ди-

нарских, старохерцеговачих, 
српскодалматинских просто-
ра. Грујичићева књига једно је 
од оних љековитих врела срп-
ске народне књижевности које 
је изврело у вријеме, могло би 
се и тако рећи, кад му вријеме 
није. У вријеме несигурно. И 
ево је овдје, жива. Значи, ду-
боко је у нама живјела и пре-
живјела небројене погроме, 
бљескове и олује. Захваљујући 
и оваквим прегаоцима, саку-
пљачима и тумачима какав је 
и Ненад Грујичић – закључио 
је Кордић.

ВЈЕЧИТА ОЈКАЧА
Аутор Ненад Грујичић до-

дао је на крају да је ово шесто 
издање књиге, а прво, које је 
изашло прије 30 година, са 
око 500 ојкача, било је чети-
ри пута мање издање.

– Без идентитета нема 
континуитета, а начин – пје-
ванија тих ојкача је важна, у 
свим Крајишким енклавама 
је другачија. Она је то питање 
идентитета. Ојкача је једна 
племенита, ванвременска ди-
мензија која је вјечита и неу-
ништива – подвукао је аутор.

На промоцији су на оду-
шевљење публике примје-
ре женских и мушких ојка-
ча из књиге говорили драм-
ски умјетници Весна Чипчић 
и Вицо Дардић, а у паузама 
наступила је пјевачка група 
KУД–а Димитрије Kотуро-
вић из Раковице пјевајући ој-
калице и ојкаче.

ВЕСНА ВУКОВИЋ

БИЉЕШКА О ЛАУРЕАТУ

Ненад Грујичић рођен је у Панчеву, а поријеклом је 
из Приједора. Његовом заслугом 2013. године, ојкача 
је званично уписана у први Регистар нематеријалног 
културног насљеђа Србије. Аутор је бројних књига, збирки 
поезије, телевизијских документарно-умјетничких емисија, 
Добитник је бројних награда и признања за пјеснички, 
књижевни и рад на пољу културе. Директор је Бранковог 
кола од 1983. године. Живи и ради у Новом Саду и Сремским 
Карловцима.

СВИЈЕТЛЕЋИ ТРАГ НЕНАДМАШНОГ МУЧЕНИКА

Грујичић је у бесједи истакао да су „и живот и дјело Саве 
Мркаља (1783–1833) непојамног парадокса и судбине, 
јединствени калеидоскоп изненађења и чуда”. 
– Одрастао је у Војној Крајини, гдје уши Срба граничара 
стрижу на шушањ, и гдје је све било подређено опрезу на 
живот и смрт, на учестала ратовања и изгибије за туђега 
цара. За Саву Мркаља реална збиља носила је нерјешиве 
препреке и тајне. Оно што је требало упростити, није 
успијевао у свакодневном животу са људима. Није помогло 
ни то што је био ерудита енциклопедијских распона, 
филозоф, богослов, математичар, учитељ, бесједник, 
реформатор, полемичар, изванредни познавалац историје, 
логике, физике, хидротехнике, архитектуре, метафизике, а 
уз све одлично знао француски, њемачки, руски, јеврејски, 
италијански, грчки и мађарски, старогрчки, латински и 
старословенски, веома добро се сналазећи и у низу других 
језика. Иако у знаку звијезде падалице, на небу српског 
језика за сва времена остаје свијетлећи траг ненадмашног 
мученика Саве Мркаља – инспиративно је поручио Грујичић.

 » Никола Корица, Ненад Грујичић, Душан Ђаковић и  Драган Инђић

УДРУЖЕЊЕ МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА ИЗ ГРАЧАЦА ПРУЖА ПОМОЋ ГРАЂАНИМА

Бесплатан превоз до Грачаца и назад
Боравећи у Србу имао сам прилику да са-

знам за удружење Мајка Терезија чије се 
сједиште налази у Грачацу. 

Ријеч је о општини у Лици која припада 
Задарској жупанији  у којој живи око 4.500 
становника.

Од потпредсједнице овог Удружења Сла-
вице Миличић сазнао сам да се баве хума-
нитарним радом. Удружење Мајка Терезија 
сарађује са сродним удружењем Просперo са 
којом дијели заједнички простор у Грачацу. 
Јасно су подијелили области дјеловања, па та-
ко удружење Просперо је задужено за помоћ 
у остваривању људских права, запошљавања 
и локалног развоја општине Грачац. 

Удружење Мајка Терезија пружа помоћ 
старим и болесним лицима, социјално угро-
ђеним породицама, а пружа и његу обоље-
лим и старим лицима. Организују пријевоз 
до љекара, врше доставу лијекова, пензија и 
сличних потреба. 

  Удружење потпуно бесплатно пружа услу-
ге пријевоза комбијем од врата до врата из 
околних мјеста до Грачаца, а потом грађа-
не врате кући. 

 Телефон +385989566191 отворен је то-
ком читавог дана, а након позива корисника 
прави се план за превоз. Возач Саша једини 
има надокнаду за рад од Министарства, док 
су остали волонтери. М. ДЕСНИЦА
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Јовицу Антићa, родом 
из Јања код Шипова, 
ниједна околност није 

могла одвојити од спорта. 
Спортом се бавио и у рату 
и у избјеглиштву. Сам каже 
да ту ријеч не признаје јер 
човјек који живи у својој ма-
тици у њој се осјећа као свој 
на своме. 

Разговор са Јовицом води-
ли смо у центру Земун Поља. 
На спрату зграде у којој се на-
лази мјесна заједница смје-
штен је и Антићев клуб Тим 
спорт. Ту се налази сала у ко-
јој су струњаче, разни спорт-
ски реквизити за дјецу и од-
расле, лака теретана, столови 
за стони тенис и непрегледан 
број медаља, пехара, дипло-
ма, бројних интернационал-
них и домаћих сертификата 
која су у разним приликама 
уручена власнику, професору 
физичке културе Јовици Ан-
тићу, носиоцу SENSEI црног 
појаса 5 дан.

– Имао сам прилику да 
се едукујем на семинарима 
код јапанских мајстора Таи-
ђиja Казе 10. дан, Нишијаме 
и Ширајиja, а посебна ми је 
част што сам знање стицао од 
пионира каратеа на овим про-
сторима, чувене браће Или-
је и Владимира Јорга – ка-
же Антић.

КОЛИЈЕВКА ШАМПИОНА
Јањ код Шипова, одакле 

потиче јунак наше приче, по-
дарио је Србији разне спорти-
сте од којих су најпознатији 
кошаркаши: Дарко Миличић, 
Мирослав Радуљица, ватер-
полиста Горан Рађен, као и 
велико фудбалско име и Јо-
цин рођак Радомир Антић.

И док прича, Јовица је сав 
у покретима, показује бројне 
пехаре и медаље освојене на 
бројним турнирима. Посеб-
но је поносан на своје кћерке. 
Обје су носиоци црног појаса 
2. дан. Старија Јована успје-
шан је студент треће године 
Архитектонског факултета, 
док је млађа Јелена бруцош 
на ФОН-у. Фотографије свје-
доче њихове успјехе, а поно-

сни отац покушава да сабере 
број медаља. 

– Тачан број заиста не 
знам, али није претјерано 
рећи да су освојиле око 500 
медаља са разних такмичења. 
Заиста сам поносан што се ба-
ве спортом јер ништа није ва-
жније од здравог одрастања, 
али се ни школа не смије за-
поставити – каже Јован, који 
и након 22 године проведене 
у Земуну живи као подстанар. 

– Клуб Тим спорт сам 
оформио 2013. године. Међу-
тим, није карате једина актив-
ност која је у клубу заступље-
на. Живимо у времену када је 
веома мали број младих заин-
тересован за било какав спорт. 
Да би као клуб опстао, форми-
рано је више секција – прича 
Јоца и представља Тим спорт, 
који поред каратеа, нуди фит-
нес програм, школицу спорта, 
теретану и стони тенис.

ШКОЛИЦА СПОРТА
– Школица спорта намије-

њена је дјеци у којој су највише 
заступљене моторичке вјежбе. 
Ту је и корективна гимнасти-
ка намијењена дјеци од 5 до 
14 година која имају пробле-
ме са кичмом и равним стопа-
лима. Сва дјеца имају пет тер-
мина за тренинге током недје-
ље – каже Антић, који је своје 
најмлађе чланове и ове годи-
не обрадовао новогодишњим 
пакетићима. 

Такмичарски дио карате 
клуба функционише у скло-
пу КК Јапан, чији је власник 
Далибор Топић, мајстор ка-
ратеа 6. дан. 

– Карате клуб Јапан члан 
је најмасовнијег Шотокан ка-
рате савеза, чији је предсјед-
ник Милорад Ћопић – каже 
Антић и објашњава да у Ср-
бији постоји пет карате саве-
за и да још није јасно како ће 
функционисати будућа ка-
рате репрезентација Србије. 

– Велика је ствар што ће 
карате од 2020. године напо-
кон добити статус олимпиј-
ског спорта. Вјерујем да ће 
се до тада на бољи начин де-
финисати и стање овог спорта 
у Србији – каже Антић и на-
помиње да му је од медаља 
и пехара најважније да сво-
јим члановима усади свијест 
о здравом животу. 

– Игралишта около зврје 
празна, дјеца су по кућама 
на компјутерима или на те-
лефону. На западу се посљед-
њих година промовише здрав 
живот и људи се све више ба-
ве физичким активностима. 

Вјерујем да ће се и наш на-
род пробудити. Некад је све 
било другачије – прича Јо-
ван, присјећајући се својих 
тренерских почетака. 

Наиме, он је још 1990. го-
дине у Малом Лошињу са тек 
навршених 20 година постао 
носилац црног појаса у кара-
теу. У тренутку када је живот 
требао да удахне пуним плу-
ћима, догодио се Одбрамбе-
но-отаџбински рат, који је ње-
га као и многе генерације од-
вео на ратну линију, али и у 
таквим околностима у Ши-
пову се живјело под слоганом 
„здрав дух у здравом тијелуˮ.

ЦИЈЕЛО ШИПОВО 
ТРЕНИРАЛО КАРАТЕ

 – Сплетом околности вео-
ма млад сам у Шипову добио 
прилику да водим ОКК Симо 
Шолаја. То је било вријеме у 
коме је требало сачувати по-
зитиван дух у ратом окруже-
ном Шипову, које је тада бро-
јало свега 14.000 становника. 
У времену у коме није било 
друштвених мрежа, са само 
једном рекламом на локал-

ном радију привукли смо ве-
лики број омладине – са сје-
том прича Антић и каже да и 
сада у кући чува зелени ро-
ковник са списком 424 члана 
колико је бројао клуб. 

– Био сам једини тренер 
у клубу који је бројао вели-
ки број чланова. Да би функ-
ционисали у једној сали, би-
ли су подијељени у пет гру-
па по 80 чланова, што и ме-
ни самом данас звучи невје-
роватно – прича Антић, који 
жали што у ратним околно-
стима клуб није имао могућ-
ности да се окуша на неким 
такмичењима. 

– Спорт је добар начин да 
човјек из себе избаци сву му-
ку. Посебно сам поносан што 
смо у том тешком времену, 
када се свашта могло видјети, 
у клубу имали и дјевојчицу 
муслиманске вјероисповје-
сти. Сви смо дијелили исту 
судбину, нажалост, сви смо 
на крају и отишли из својих 
кућа – прича Јован, кога су 
као и остале чланове Клуба 
Симо Шолаја ратне посљеди-
це раселиле широм планете. 
Јован је дошао у Земун, а жи-
вот га као ни остале земљаке 
сличних судбина није мазио. 

– Надао сам се да ћу се 
брзо вратити спорту. Међу-
тим, није било лако, морало 
се преживјети, радио сам у 
праоници аутомобила. Одр-
жала ме љубав, вјенчао сам 

се са мојом Душанком, а онда 
1996. године родила се Јова-
на, а двије године касније Је-
лена – прича Јован, који се са 
тугом присјећа повратка сво-
јих родитеља, који су се вра-
тили на своје огњиште у Јању. 
Тамо су нашли спаљену кућу 
и неко вријеме живјели у је-
дином незапаљеном објекту 
– сушари (просторија у којој 
се суши месо).

ОБИШАО СКОРО СВЕ
ШКОЛЕ ОКО БЕОГРАДА

Жеља за бављењем спор-
том Јована је одвела у земун-
ску халу Пинки, гдје је осно-
ван Карате клуб Јуниор. 

– Власник клуба је био 
скептичан, јер је у почетку 
долазило максимум петоро 
дјеце. Међутим, радило се са 
ентузијазмом и тај клуб и да-
нас функционише – прича Јо-
ван, који је убрзо промијенио 
средину.

– Наредне године мој кум 
Далибор Топић оснива КК Ја-
пан – прича Јован и набраја 
многе школе од Великог Села, 
Угриноваца, Мирјева, Прога-
ра, Бољеваца, Винче...

Школе су обилазили град-
ским превозом, проводећи са-
те и сате на тренинзима у же-
љи да клуб стане на ноге.

– Клуб није створен да би 
по сваку цијену правио резул-
тате и освајао медаље, већ да 
се кроз спортски дух васпита-
вају дјеца. Међутим, време-
ном је КК Јапан постао клуб 
шампиона, а број освојених 
медаља и пехара је толики да 
више немамо гдје да их држи-
мо – прича Јован, који на кра-
ју разговора каже да у свом 
животу ништа не би мијењао. 

– Било би лијепо да имам 
свој кров над главом, али сам 
поносан што су ми дјеца од-
расла здраво уз спорт. Кад си 
здрав, сви остали проблеми су 
рјешиви – поздравља нас Јо-
ван, који је остао у сали спре-
мајући се за наредни тренинг. 
 ТРИФКО ЋОРОВИЋ

У здравом тијелу здрав дух

ЖЕНЕ ВОДЕ РАЧУНА О ЗДРАВОМ ЖИВОТУ

– Водим и фитнес програм и морам да похвалим даме које 
свако вече вриједно и редовно тренирају. Веома воде рачуна 
о здравом животу за разлику од мушкараца који радије иду 
у кладионицу него у теретану – примјећује Јован и показује 
нам бројне справе, а пажњу привлаче и столови за стони те-
нис на којима се најчешће пинг понг заигра рекреативно.

ПРОФЕСОР ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЈОВИЦА АНТИЋ, НОСИЛАЦ SENSEI ЦРНОГ ПОЈАСА 5. ДАН У ЗЕМУН ПОЉУ СТВАРА КАРАТЕ ШАМПИОНЕ
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