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СРПСКО КОЛО

У БOСАНСКОМ ГРАХОВУ ОБИЉЕЖЕНО 100 ГОДИНА ОД СМРТИ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА

ВОДИЧ ЗА ОПШТЕ ИЗБОРЕ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ

Линта: Србија има моралну обавезу 
да Крајишницима призна право на 
ратни стаж за читаво вријеме рата

Срби из ФБиХ, који живе 
у дијаспори, пријавом у 
ЦИК до 24. јула могу да 
искористе право гласа

Кад би сви 
Срби изашли 
на изборе,  
контролисали би 
власт у Мостару

Преживјели 
Србин из цркве 
у Mлаки: Бог
ми је рекао 
да бјежим!

НОВИ ЗАКОН О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ  БОРАЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК УЖИЦА

ТИХОМИР ПЕТКОВИЋ
Улагаћемо  
у модерне 
технологије 

z    ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

МАРКО ЛАЗИЋ
Грађани ће добити 
бесплатан прикључак 
на канализациону мрежу 

Док је и посљедњег 
Србина, живјеће 
Гаврилова идеја 

истине и слободе 

 » ИСПРЕД ГАВРИЛОВЕ РОДНЕ КУЋЕ У СЕЛУ ОБЉАЈ: Миодраг Линта, 
Миломир Савичић, Миленко Савановић, владика Сергије и Младен Иванић

ДУШАН ГОЛО

ЈОВАН СЕЛАК
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НОВИ ЗАКОН О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ  БОРАЦА

УВОДНИК
 » Пише: Трифко Ћоровић

Позив Србима, или 
апел Влади у Загребу 
Од настанка свијета прогонство је била једна од најте-
жих казни које је човјек могао да смисли. Одлазак на 
неку другу непознату територију у ново окружење би и 
под најидеалнијим условима данас моглaо да се дефи-
нише као – стресaн. Било је људи који никад нису могли 
да се привикну на ново окружење, па би и након добро-
вољних одлазака у другу средину, грабили прву прили-
ку да се врате кући, а они који у томе не би успјели би-
ли су склони депресији и често су, у буквалном смислу, 
умирали од носталгије. Одлазећи „трбухом за крухом“ 
и највриједнији људи би се, под старе дане, враћали у 
завичај, сигурни да само у њему осјећају рајски мир. 
Постоји и она друга, далеко тежа, врста прогонства у 
којој људи, не својом вољом, чувајући од рата главу на 
раменима одлазе далеко од родних кућа и почињу жи-
вот испочетка. У оба случаја не постоји прогнаник који 
бар једном није помислио да ће се вратити родном до-
му, али хладио би се уз помисао шта ће га тамо затећи.
Ових недјеља нема Србина који се није запитао какво 
се то чудо десило кад неки хрватски градоначелник по-
зива Србе да се врате на своју дједовину. И то не у би-
ло који град него баш у некадашњу пријестоницу бив-
ше Републике Српске Крајине – Книн. 

Нема сумње да је тамошњи градоначелник искрено за-
бринут што сваке године из његовог града одлази по 
хиљаду људи, што сваки четврти становник живи од 
100 евра социјалне помоћи и што свака млада породи-
ца жури да среди папире и запути се пут хладне Ирске. 
Да ли то значи да је ипак могуће да у насталој пустоши 
Србин повратник има шансу да опстане?
Да би се вратио, поред посла око куће Србин повратник 
треба пронаћи запослење, кога више нема ни за Хрва-
те. Они који имају кућу и земљу од које би могли да жи-
ве морају смислити начин како да добаве механизацију. 
Ако се којим чудом деси да могу некако превазићи све 
препреке, увијек имају страх да могу проћи као Душан 
и Нара Новаковић. Након боравка код дјеце у Србији 
овај брачни пар се вратио у своје село Залужница, код 
Оточца, у коме су своју шталу нашли запаљену, а кућу 
руинирану од експлозивне направе. 
Према најновијим подацима из Билтена Српског народ-
ног вијећа, у просјеку сваког дана у Хрватској се забиље-
жи неки случај говора мржње или насиља према Србима. 
Забрињавајуће је што је овај тренд годинама у порасту. 
Зато позив книнског градоначелника Марка Јелића упу-
ћен Србима заправо је јасан аларм упућен Влади у За-
гребу да заустави исељавање хрватске омладине у ЕУ.
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Линта: Србија има моралну
обавезу да Крајишницима
призна право на ратни стаж
за читаво вријеме рата
Миодраг Линта једини 

је од 250 посланика у 
Скупштини Србије који се 
већ годинама бори и зала-
же у Скупштини Србије да 
се бившим припадницима 
војске и полиције Републи-
ке Српске Крајине призна 
ратни стаж у двоструком 
трајању, а крајишким ин-
валидима и породицама па-
лих бораца да се не укидају 
стечена права.

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ 
НОВЕМБАР 2016: БОРЦИ  
ИЗ КРАЈИНЕ  ОСЈЕЋАЈУ 
СЕ ДИСКРИМИНИСАНО

Линта је тим поводом пр-
ви пут упутио  посланичко 
питање 15. новембра 2016. 
године. Он се тада обратио 
Министарству за рад, запо-
шљавање, борачка и соци-
јална питања и осврнуо на 
Нацрт закона о правима бо-
раца, војних инвалида, ци-
вилних инвалида рата и по-
родица  палих бораца који је 
предложен  још крајем 2014. 
године.  

– Кључна замјерка краји-
шких бораца јесте да нацр-
том закона није предвиђе-
но право на признање ратног 
стажа у двоструком трајању 
послије 27. априла 1992. го-
дине, дакле када је основана 
Савезна Република Југосла-
вија. То је велики проблем 
јер се Крајишници због ова-
квог нацрта закона осјећају 
дискриминисано. Они  сма-
трају да су се часно борили 
за своја огњишта и за СФРЈ, 
Савезну Републику Југосла-
вију и Републику Србију - ре-
као је тада Линта. 

Тадашњи државни секре-
тар у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и со-
цијална питања Драган По-
повић послао је 2. децембра 
2016. године допис народном 
посланику Миодрагу Линти  
у коме је избјегао да одго-
вори на конкретна питања.

– Чињенице које износи-
те у вашем захтјеву, у сушти-
ни, представљају примједбе, 
приједлоге и сугестије у ве-
зи наведеног радног текста 

нацрта закона. 
Стога ће оне, 
као и примјед-
бе, приједло-
зи и сугестије 
других орга-
на, удружења и 
појединаца би-
ти достављене 
наведеној рад-
ној групи и  бити 
разматране у изра-
ди коначног текста на-
црта закона - навадено је у 
тексту  који је потписао Дра-
ган Поповић, а факсимил од-
говора објављен је у 12. бро-
ју Српског кола.  

АПРИЛ 2018: 
КАКО ЈЕ   МОГУЋЕ ДА ЈЕ 
РАТНИ СТАЖ ПРИЗНАТ 
ОФИЦИРИМА,  А НИЈЕ
КРАЈИШКИМ БОРЦИМА

Народни посланик Мио-
драг Линта обратио се опет  
17. априла 2018. године у 
Скупштини Србије и још је-
данпут скренуо пажњу на 
проблем непризнатог рат-
ног стажа што и даље иза-
зива велико незадовољство 
припадника војске и поли-
ције бивше Републике Срп-
ске Крајине. 

– Мишљење  тадашње рад-
не групе изазвало је  огорче-
ње код протjераних Срба, јер 
сматрају да није у реду да бу-
ду једина категорија бораца 

на простору бив-
ше Југославије 
којима није при-
знат ратни стаж 
за вријеме чи-
тавог ратног пе-
риода - рекао је 
Линта. Он је  на-
поменуо да је не-

правда и због тога 
што је ратни стаж у 

двоструком трајању 
признат само крајишким 

официрима (некадашњи  ак-
тивни официри ЈНА)  који 
су били команданти бригада 
и корпуса војске Републике 
Српске Крајине. 

–  Крајишки борци поста-
вљају питање – с ким су ти 
команданти бригада и кор-
пуса командовали, када је 
њима признат ратни стаж у 
двоструком трајању за читав 
ратни период, а није признат 
њима - рекао је  Линта.

Он је апеловао на Мини-
старство за рад, запошљава-
ње, борачка и социјална пи-
тања да се у наредном пе-
риоду, кроз дијалог, дође до 
рjешења и да у новоме зако-
ну о правима бораца, ратних 
војних инвалида и породица 
палих бораца уђе и одредба 
да се крајишким борцима, а 
њих има преко 50 хиљада, 
призна ратни стаж у двостру-
ком трајању за период 1991-
1995. година. 

МАЈ 2018: ХРВАТСКА 
ЈЕ ХВО ПРИЗНАЛА 
КАО СВОЈУ ВОЈСКУ

По трећи пут, ово исто 
питање Миодраг Линта упу-
тио је 4. маја 2018. године у 
Скупштини Србије, у при-
суству министра за рад, за-
пошљавање, борачка и со-
цијална питања Зорана Ђор-
ђевића. 

Линта је рекао да се из два 
разлога не слаже са поједин-
цима који тврде "да не би би-
ло добро за Србију да се при-
падницима војске и полици-
је Републике Српске Краји-
не призна ратни стаж након 
27. априла 1992. године, па 
све до краја рата".

 - Први разлог је што је 
свим активним официри-
ма бивше ЈНА, који су били  
на руководећим позицијама 
на нивоу бригада, корпуса и 
Главног штаба Војске Репу-
блике Српске Крајине, при-
знат ратни стаж у двостру-
ком трајању - рекао је Линта. 

Он је  као други разлог на-
вео примјер  Хрватске, ко-
ја је крајем прошле године 
усвојила нови закон о пра-
вима хрватских бранитеља 
у којима је у потпуности из-
једначила права припадника 
Хрватског вијећа одбране из 
БиХ са правима припадника 
Хрватске војске. 

Линта је навео да је тим 
законом Хрватска признала  
Хрватско вијеће одбране из 
сусједне БиХ саставним дије-
лом своје војске, а уједно да-
ла прилику свим припадни-
ци Хрватског вијећа одбране 
који до сада нису оствари-
ли своја права на породич-
ну или инвалидску пензију, 
на основу уговора који по-
стоји између Хрватске и БиХ, 
сада могу поднијети захтjев 
да им се признају права на 
породичну или инвалидску 
пензију. 

– Србија има моралну 
обавезу да новим законом 
исправи вишедеценијску не-
правду  и призна свим при-
падницима војске и полици-
је Републике Српске Краји-
не ратни стаж у периоду од 
1991. до 1995. године - рекао 
је Линта. 

Он је истакао да новим за-
коном треба омогућити  при-
падницима војске и полиције 
РСК, који та права нису оства-
рили у претходном периоду, 
да поново могу поднијети 
захтjев уз одговарајуће до-
казе,  да им се признају пра-
ва ратних војних  инвалида и 
друга права - закључио је сво-
је излагање Миодраг Линта. 

Министар за рад, запо-
шљавање, борачка и соци-
јална питања Зоран Ђорђе-
вић, иако је читаво вријеме 
био у сали није реаговао на 
овај говор.

разматране у изра-
што је ратни стаж у 

двоструком трајању 
признат само крајишким 

 МИНИСТАР НАЈАВИО НОВИ ЗАКОН

Министар за рад Зоран 
Ђорђевић у јануару ове 
године је након састанка са 
представницима Удружења 
ратних војних инвалида 
из цијеле Србије рекао 
да Србија „заслужује да 
има закон који је по мјери 
оних који су се борили 
за њу, а неки и дали оно 
највриједније, своје животе”.
- Установићемо шта 
недостаје када су у питању 
бенефиције, а све у 
сврху да би нови закон 
био најбољи - рекао је 
том приликом министар 
Ђорђевић. 
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НОВИ ЗАКОН О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ  БОРАЦА ВОДИЧ ЗА ПРИЈАВУ БИРАЧА ЗА ГЛАСАЊЕ ИЗВАН БИХ ЗА ОПШТЕ ИЗБОРЕ У БИХ 2018. ГОДИНЕ 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  

Пријава потраживања старе 
девизне штедње у Србији
 Располажем информацијом да је код Министарства 
финансија, Сектора за јавни дуг Републике Срби-
је отворен рок за пријаву потраживања по осно-
ву старе девизне штедње. Да ли је та информаци-
ја тачна? Ако јесте, како ја као особа која је имала 
стару девизну штедњу до 1991. године код Филија-
ле Југобанке у Сплиту могу пријавити потраживање 
те девизне штедње и шта је потребно да приложим 
од документације уз пријаву потраживања?
Тачна је информација да је Министарство финанси-

ја, Сектор за јавни дуг Републике Србије отворило рок 
за пријаву потраживања по основу девизне штедње гра-
ђана, положену код банака чије је сједиште било на те-
риторију Републике Србије и њихових филијала на те-
риторију бивших република СФРЈ. Позивом наведеног 
Министарства позвани су сви држављани бивших репу-
блика СФРЈ, који су до 27. априла 1992. године девизну 
штедњу положили код банака на територију Републике 
Србије и њиховим филијалама на територијама бивших 
република СФРЈ, као и држављани Републике Србије ко-
ји су до 27. априла 1992. године девизну штедњу поло-
жили код филијала банака са сједиштем на територију 
Републике Србије, а које су се налазиле на територију 
бивших република СФРЈ, да пријаве своја потраживања.

Пријава потраживања може се доставити путем по-
ште на адресу: Република Србија, Министарство фи-
нансија, Управа за јавни дуг, Сремска 3-5, поштански 
преградак 570, 11000 Београд 6, са назнаком „Пријава 
потраживања по основу девизне штедње“.

Пријава потраживања може се и непосредно пре-
дати на шалтерима Министарства финансија, Управа 
за јавни дуг, Сремска 3-5 Београд, радним данима од 
08.00 до 16.00 часова.

Пријава потраживања подноси се на обрасцу 1. При-
јава се подноси у три примјерка.

Образац се може преузети на интернет страницама 
Министарства финансија www.gov.rs, Управе www.
javnidug.gov.rs, Агенције за осигурање депозита www.
aod.rs и Народне банке Србије www.nbs.rs. Образац 
се може преузети и на шалтерима Управе, на којима 
се предаје пријава потраживања, те код ХЦИТ-а Нови 
Сад, Војвођанских бригада 17, Нови Сад.

Уз пријаву потраживања девизни штедиша је дужан 
да приложи сљедећу документацију:

1) овјерену копију личне карте или пасоша деви-
зног штедише;

2) оригинално увјерење надлежног органа о про-
мјенама пребивалишта;

3) оригинал девизне штедне књижице;
4) оригинал изјаве девизног штедише дате под пу-

ном кривичном и материјалном одговорношћу, овје-
рене код надлежног органа, да своју девизну штедњу 
није пренио на друго лице;

5) оригинал извода из матичне књиге вјенчаних или 
други документ из кога се види промјена личног име-
на (име и презиме);

6) оригинал извода из матичне књиге рођених ма-
лољетног лица које је власник штедње.

Ако пријаву потраживања у име и за рачун девизног 
штедише подноси овлашћено лице, то лице, поред до-
кументације под тачкама 1–6, доставља овјерену копи-
ју своје личне карте или пасоша, као и оригинал овла-
шћења које је надлежни орган овјерио након дана об-
јављивања позива за пријаву потраживања.

Ако је девизна штедња стечена насљеђивањем, на-
сљедник девизне штедње, поред документације наве-
дене под тачкама 1–6, доставља оригинал увјерења на-
длежног органа о промјени пребивалишта оставиоца, 
оригинал извода из матичне књиге умрлих, као и ори-
гинал правоснажног рјешења о насљеђивању. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊА 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 
избјеглице из БиХ и Хрватске. За социјално угрожене 
избјеглице из Хрватске документе прибавља бесплатно.

КАКО ПРОНАЋИ  ПРП-1 ОБРАЗАЦ

Образац пријаве за гласање ПРП-1 може се преузети на 
интернет страници Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ 
(www.izbori.ba) и Mинистaрствa спољних пoслoвa Бoснe и 
Хeрцeгoвинe (www.mvp.gov.ba), у дипломатско-конзуларним 
представништвима (ДКП) Босне и Херцеговине и у клубови-
ма и удружењима грађана. 
 У обрасцу ће грађани имати могућност да се изјасне да ли 
желе да гласају у дипломатско-конзуларним представни-
штвима (амбасаде и конзулати) или путем поште.

Пријавом у ЦИК до 24. јула 
Срби из Федерације могу да  
искористе своје право гласа

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

ПРП-1 ОБРАЗАЦ МОЖЕ СЕ ПРЕУЗЕТИ и у канцеларији Са-
веза Срба из региона у Новом Саду, Булевар ослобођења 26 
(иза бивше зграде Лутрије Војводине); 
Телефон: 021 6613 600;  Радно вријеме: понедјељак, сриједа и 
петак од 9 до 16 часова,  уторак и четвртак од 12 до 19 часова.
Све информације могу се добити и у канцеларији Удружења 
Дрварчана и Удружења Граховљана у Београду на адреси 
Булевар Милутина Миланковића 120 Б-локал 26.  
Телефон: 011 3110590 , 064 6581044. Радно вријеме: 
сриједа од 14 до 20, четвртак и петак од 11 до 19 часова. 

Право да гласају изван Босне и Херцеговине на  оп-
штим изборима у БиХ, које ће се одржати 7. окто-
бра 2018. године, имају двије категорије грађана:

 1. Избјегла лица из Босне и Херцеговине  
која су се налазила на попису становништва 1991. 
Избјегла лица која живе ван БиХ, а желе да учествују на 

изборима,  морају да се пријаве за гласање до 24 .јула,  а први 
корак је да пoпуне oбрaзaц приjaвe за гласање ван БиХ  ПРП-1.

Документи  која треба доставити
Централној изборној комисији су:

• попуњен и својеручно потписан образац пријаве ПРП-1
• копију jeднoг идeнтификaциoнoг дoкумeнтa (пaсoш, вo-

зaчкa дoзвoлa, вaжeћa личнa испрaвa издaтa oд зeмљe дoмa-
ћинa и избjeглички кaртoн издaт oд влaдe зeмљe дoмaћинa 
или другe мeђунaрoднe oргaнизaциje),

• увjeрeњe o држaвљaнству БиХ нe стaриje oд 6 мjeсeци 
или кoпиjу вaжeћeг пaсoшa БиХ, 

• доказ  o прeбивaлишту у БиХ (кoпиja пoтврдe o прeби-
вaлишту у БиХ или кoпиja личнe кaртe у циjeлoсти из 1991. 
гoдинe или из пeриoдa oд пoписa дo пeриoдa стицaњa стa-
тусa избjeглог лица). 

Уколико избјегло лице из БиХ не достави доказ о пребивали-
шту у БиХ, Централна изборна комисија БиХ ће провјером утвр-
дити да ли се налази на попису становништва из 1991. године. 
Уколико се избјегло лице из БиХ буде налазило на попису ста-
новништва из 1991. године, биће уписано у Централни изборни 
списак за гласање ван Босне и Херцеговине, за општину у којој 
је имало пребивалиште на Попису становништва 1991. године. 

 2. Лица које привремено бораве ван Босне и 
Херцеговине, такође морају  да се пријаве за гласање
до 24. јула, а први корак је исто да пoпуне oбрaзaц 
приjaвe за гласање ван БиХ  ПРП-1.

Документи које треба доставити 
Централној изборној комисији су:

• попуњен и својеручно потписан образац пријаве ПРП-1
• копију једног од три важећа документа у сврху дока-

зивања идентитета (лична карта БиХ, возачка дозвола БиХ 
или пасош БиХ)

ГДЈЕ ПОСЛАТИ ПРИЈАВУ?

Попуњен ПРП-1 образац са пратећом документацијом мора 
бити достављен у Централну изборну комисију најкасније до 
24. јула до 24:00 часа на адресу:   
ИЗБOРИ У БOСНИ И ХEРЦEГOВИНИ 
Пoштaнски прeтинaц 451, 71000 Сaрajeвo,  БиХ 
или нa фaкс +387 33 251 333 и +387 33 251 334 
Пријава се може упутити и електронском поштом на мејл 
prijavapp@izbori.ba.  
Након слања пожељно је да се провјери статус пoднoсиo-
цa приjaвe. Прoвjeрa сe мoжe извршити путeм дeжурнoг тe-
лeфoнa: +387 33 251 331 и +387 33 251 332 или нa електрон-
ским путем на мејл info@izbori.ba
ВАЖНА НАПОМЕНА: Потписи подносилаца пријава на обра-
сцу ПРП-1 морају бити идентични потпису са документа који 
се прилаже као доказ идентитета подносиоца пријаве

ПОСЕБНА 
ПРАВИЛА ЗА 

ДИСТРИКТ  БРЧКО
Држaвљaни БиХ кojи сe 

приjaвљуjу зa глaсaњe у Брчкo 
Дистрикту БиХ, a имajу стaтус

приврeмeнoг бoрaвкa извaн БиХ,  
oбaвeзнo мoрajу oзнaчити бирaчку 

oпциjу нa oснoву eнтитeтскoг 
држaвљaнствa (ФБиХ или РС).  

Укoликo то нe ураде нeћe имaти
 прaвo глaсaти зa Oпштe избoрe 
2018. гoдинe, нити ћe им бити

 дoстaвљeн глaсaчки 
мaтeриjaл.



СРПСКО КОЛО април 2018. 4  ТЕМА БРОЈА

У БOСАНСКОМ ГРАХОВУ, НИЗОМ МАНИФЕСТАЦИЈА, ОБИЉЕЖЕНО 100 ГОДИНА ОД СМРТИ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА

Док је и посљедњег Србина, живјеће 
Гаврилова идеја истине и слободе  
Сто година након смр-

ти Гаврило Принцип 
је 29. априла 2018. го-

дине у свом Грахову сабрао 
Србе са свих страна који су 
дошли у његово родно мје-
сто да овом српском бор-
цу за слободу одају почаст. 

Још од раних јутарњих 
часова велики број људи из 
овог порушеног и девасти-
раног градића, који пола-
ко оживљава, као и гости из 
околних општина, Републи-
ке Српске и Србије, почели су 
да се окупљају испред порте 
Храма Светих апостола Пе-
тра и Павла.

Пред вјерним народом 
свету архијерејску литурги-
ју, уз саслужење свештеника 
Епархије бихаћко-петровач-
ке, служио је владика који се 
два пута обраћао вјерници-
ма, између осталог, рекавши: 

– (...) да тим идеалом, по-
бједе над смрћу, побједе над 
гријехом, побједе над роп-
ством, да би дошли до сло-
боде, управо оне које нам је 
Бог дао, треба да останемо 
у вјечној љубави и његовом 
васкрсењу.

ВЕЛИЧИНА ЈЕ ОПРОСТИТИ 
Владика Сергије је рекао 

да овај дан за њега предста-
вља одавање почасти првом 
сину напаћене Крајине, Га-
врилу Принципу, који је жр-
твовао себе зарад идеала сло-
боде нашег народа.

Владика није крио понос 
на завичај своје мајке која је 
родом из села Преоца, испод 
Шатор планине, па је ова пр-
ва литургија коју је служио у 
Грахову посебан чин. 

– Много смо разједињени, 
а у тешким временима, када 
нас удара вјетар са свих стра-
на, јединство је могуће са-

мо у миру и слози, истини, 
искрености, љубави и прав-
ди Божјој. Треба да опрости-
мо једни другима, ако имамо 
шта да опростимо. Величина 
је опростити, загрлити бли-
жњег свога, погледати на сво-
га човјека и нека нас Господ 
кријепи, тим мислима, том 
снагом и љубављу, на мно-
гаја љета – зaкључио је епи-
скоп Сергије.

 
ПУЦАЊ У ИМPЕРАТОРА КОЈИ 
ЈЕ ОБИЛАЗИО СВОЈЕ ТРУПЕ 

Предсједник борачке ор-
ганизације Босанско Грахо-
во Миле Триван поздравио је 
све присутне који су дошли у 
Грахово на овај скуп, а посеб-
ну захвалност изразио је по-
гинулим и рањеним борци-
ма отаџбинског рата са по-
дручја његове општине, ко-
ји су, како је рекао, дали оно 
највриједније да би српски 
народ имао своју Републику, 
а Грахово данас српску оп-
штинску власт.

Предсједник борачке ор-
ганизације РС Миломир Са-
вичић, рекао је окупљенима 
да постоји много покушаја да 
се историја ревидира на овај 
или онај начин.

– Гаврило Принцип ни-
је отишао у Беч и тамо пу-
цао у представника власти 
Аустроугарске монархије. 
Гаврило није пуцао у над-
војводу у Сарајеву, који ни-
је дошао у пријатељску по-
сјету Босни и Херцеговини, 
него у човјека који је обила-
зио и вршио маневре својих 
трупа припремајући их за 
рат. Због само та два разло-
га немогуће је ревидирати 
историју на такав начин – 
врло јасан је био Савичић, 
одајући дужну пошту свим 
нашим погинулим саборци-
ма од косовских дана до по-
сљедњег отаџбинског рата, 
а овом приликом посебно 
припадницима 9. Лаке пје-
шадијске граховске бригаде 
који су бранећи овај народ 

и крајишку земљу, положи-
ли и своје животе.

Колона возила упутила се 
у одатле два километра уда-
љено село Обљај, гдје их је 
дочекало неколико десети-
на мјештана овог села испред 
обновљене породичне спо-
мен-куће породице Принцип.

ПРОРОЧКА ИСТИНА 
ИСПИСАНА КРВЉУ 

Испред куће, која је горје-
ла у три рата, о лику и дјелу 
Гаврила Принципа, говорио 
је Гаврилов потомак Гаврило 
Миле Принцип, истичући да 
његов славни рођак није заду-
жио само родни Обљај и Гра-
хово, већ читав родољубиви 
српски и друге слободарске 
народе, који у то вријеме ни-
су хтјели да живе под чизмом 
окупационих сила.

– Чини ми се да ријечи ко-
је је Гаврило записао крвљу 
на зиду ћелије, из које се пре-
сели у вјечност: „Наше ће сје-
не ходати по Бечу, лутати по 

двору и плашити господу“, 
постадоше пророчка истина 
– закључио је Миле Принцип. 

Испред бисте Гаврила 
Принципа, на родном огњи-
шту, зачула се и пјесма гру-
пе Звуци са камена из Новог 
Сада, док су гости обилазили 
музејску поставку, за коју до-
маћини рекоше да ће ускоро 
бити промијењена и да ће и 
кућа и поставка бити много 
ближе стварном изгледу до-
ма Приципових.

УПИСАО ГРАХОВО У 
СВЈЕТСКУ ИСТОРИЈУ

Манифестација је наста-
вљена испред девастираног и 
порушеног Дома културе, ко-
ји носи Гаврилово име, обра-
ћањем високих званичника 
које је, као и све присутне, 
поздравио Душко Радун, на-
челник општине Босанско 
Грахово.

– Гаврило је рођен у селу 
Обљају, на два километра од 
Грахова, од оца Петра и мајке 

Нане 26. јула 1894. године, а 
истог дана свету тајну крште-
ња обавио је свештеник Милан 
Билбија, јер је деветоро њихо-
ве дјеце умрло некрштено. За-
хваљујући, прије свега, Госпо-
ду, Гавриловим родитељима 
и свештенику Билбији, мало 
Грахово доби великог јунака 
којем се диви сав правдољу-
биви свијет. Општина Грахово 
је, у два свјетска и једном гра-
ђанском рату, ударила исто-
ријски печат истине, поштова-
ња и дивљења, за сва времена. 
С намјером смо изабрали дан 
касније да обиљежимо датум 
Гаврилове смрти, са жељом да 
овај дан постане вијек, који ће 
на крају опет бити обиљежен 
Гавриловом бесмртношћу – 
рекао је, између осталог, Ра-
дун, додајући да тим чином 
народ Грахова жели да прене-
се на будућа покољења значај 
о жртви, величини и симболи-
ци, имена Гаврила Принципа, 
човјека хероја, који је прера-
стао вијекове.

У ТЕРЕЗИНУ ИМА УЛИЦУ 
Представник Владе АП 

Војводине Владимир Галић 
рекао је да човјек истиче сво-
је поријекло само ако њиме 
може да се дичи.

– Могу да се подичим чи-
њеницом да су моји преци 
управо одавде из Грахова Га-
врила Принципа, симбола не-
саломивости. Чеси су му ода-
ли признање, у Терезину по-
стоји Улица Гаврила Прин-
ципа, али у Сарајеву Прин-
ципов мост више није Прин-
ципов, и то је историја – ис-
такао је Галић.

У културно-умјетнич-
ком програму наступила је 
женска пјевачка група КУД-
-а Извор из Накова. Кораци 
Глувог кола у извођењу КУД-а 
Грахово вратили су нас у она 
стара времена, сијела и прела 
када се није чекала нека ма-
нифестација да би се у коло 
ухватили, дјевојку погледа-
ли и за руку прихватили. На 
славне дане подсјетише нас 
и историчари Жељко Самар-
џић и Душан Гашић, а са њи-
ма и Боро Капетановић. Гру-
па Звуци са камена из Новог 
Сада, у одорама српске вој-
ске, отпјевала је родољуби-
ве пјесме, а женска пјевач-
ка група КУД-а Мира Лукач 
Дрвар, као виле нагоркиње 
у бијелим хаљинама, додат-
но су увеличале саборовање 
посвећено Гаврилу Принци-
пу. ТЕКСТ И ФОТОГРАФИЈЕ:

 ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ВЛАДА РС ЋЕ ПОМОЋИ СРБИМА У ФБИХ

Министар рада и борачко-инвалидске заштите у Влади 
Републике Српске Миленко Савановић рекао је да се доласком 
Аустроугарске међу младим људима у БиХ појавио пркос 
према окупационим властима, који је ескалирао 1914. године. 
– Аустроугарска је то представила као узрок Првог свјетског 
рата, заборављајући да то није био узрок него повод, и да 
је још 1913. године донесена одлука да се ратним путем 
ријеши питање Срба на овим подручјима. Још два рата 
обиљежиће 20. вијек, са истим циљем: да што мање Срба 
остане на овим просторима. У Другом свјетском рату 
памтиће се геноцид НДХ над српским живљем, а у овом 
посљедњем, Отаџбинско-ослободилачком, да је највећи 
дио Крајине остао под влашћу ФБиХ, обесправљен у сваком 
погледу. Зато ће се Влада РС сигурно, у наредном периоду, 
више ангажовати према општинама у Федерацији, према 
људима који ту живе – рекао је Савановић, нагласивши да 
се и раније сигурно могло и више урадити, на том плану, али 
сплетом разних околности није.

 » Испред Гаврилове родне куће у селу Обљај: Миодраг Линта, Миломир Савичић, Миленко Савановић, владика Сергије, Младен Иванић и Душко Ћутило

ЧЛАН МЛАДЕ БОСНЕ

Гаврило Принцип (Обљај, 25. јул 1894 
– Терезин, 28. април 1918) био је члан 
Младе Босне, југословенске органи-
зације која се залагала за окончање 
аустроугарске владавине у Босни и 
Херцеговини. Извршио је атентат на 
аустријског надвојводу Франца Фер-
динанда и његову супругу Софију у Са-
рајеву 28. јуна 1914.

МАЛО ЈЕ НЕДОСТАЈАЛО ДА ДОЧЕКА СЛОБОДУ  

У вријеме кад се догодио атентат, Гаврило Принцип је био малољетан и није могао бити осу-
ђен на смртну казну. Зато је осуђен на двадесет година затвора, током којих је био изложен 
мучењима. Казну је служио у чешком Терезину, гдје је и умро од туберкулозе 28. априла 1918. 
године, мало пред крај Првог свјетског рата. При крају живота због лоших затворских услова 
био је врло ослабио и имао је око четрдесет килограма. У унутрашњости ћелије смјештене 
у тврђави Терезин само у зид уграђени окови за које је Гаврило Принцип био свезан данас 
свједоче о његовој мученичкој смрти. На зиду испред ћелије уграђена је скромна плоча са 
именом затвореника, главног актера Сарајевског атентата, који је послужио владајућој мо-
нархији да ултиматумом Србији започне један од најкрвавијих ратова у свјетској историји.

 » Начелник Босанског Грахова Душко Радун (у средини) испред споменика палим борцима 
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 ЛИНТА ПРЕДЛАЖЕ ЈЕДИНСТВЕНУ СРПСКУ ЛИСТУ

Историја нас обавезује 
на слогу и јединство 
Замјеник предсједника Од-

бора за дијаспору и Србе у 
региону Миодраг Линта иста-
као је да је Принцип био бо-
рац за слободу свог народа и 
поручио да се политичким, 
дипломатским и медијским 
путем треба борити против 
лажних теза да су Срби крив-
ци за изазивање Првог свјет-
ског рата, као и ратних суко-
ба крајем 20. вијека у бившој 
Југославији.

– Није овдје њихов главни 
циљ Гаврило Принцип, већ бе-
смислена теза да се Србиjа и 
српски народ оптуже као агре-
сори који су кривци за Први 
свјетски рат, као и оружане су-
кобе деведесетих година. То су 
лажне и aпсурдне приче које 
не могу и не смију проћи. За-
датак свих наших институција 
треба да буде да се политич-
ким, дипломатским, правним 
и медијским средствима боре 
за истину o ономе што се до-

гађало у 20. вијеку – рекао је 
Линта и додао да ако је неко 
на овим просторима страдао 
и доживио геноцид у Другом 
свјетском рату, онда је то срп-
ски народ. 

– Тај исти народ пружа ру-
ку сарадње другим народима 
на Балкану, и бошњачком, и 
хрватском, и албанском, али 
желимо да та сарадња буде 
заснована на јасним прин-
ципима уз узајмно пошто-
вање и уважавање – рекао је 
Линта, додајући да је и данас 
српски народ неравноправан 
у Федерацији БиХ.

– Због тога је веома важно 
да се српске стране и органи-
зације у Федерацији БиХ оку-
пe око заједничког програ-
ма и формирају једну срп-
ску листу са којом треба да 
изађу на предстојеће опште 
изборе у ФБиХ који ће бити 
одржани у октобру – закљу-
чио је Линта.

ПОРОДИЦА ПРИНЦИП И У ОВОМ РАТУ ДАЛА 
ЖРТВУ НА ОЛТАР СЛОБОДЕ

По завршетку церемоније полагања вијенаца гости и домаћи-
ни упутили су се до мјесног гробља у Грахову, гдје су се покло-
нили сјенима родитеља и родбине Гаврила Принципа. Све-
штеник Синиша Сердар служио је опијело, а начелник општи-
не Душко Радун положио је вијенац на споменик Гавриловим 
родитељима Петру (Пепи) и Марији, званој Нана.
На гробу смо срели и Петра Принципа, који носи име Гаври-
ловог оца, а чији је дјед Стојан био рођени брат Гавриловог 
оца. Гаврило и његов отац Данило били су браћа од стрица. 
Петар се заједно са супругом Душанком још није опоравио од 
смрти сина Данила, који је свој живот у децембру 1994. годи-
не подарио за слободу на граховљанско-ливањском ратишту. 
Сахрањен је поред својих предака, а злехуда судбина породи-
цу Принцип није мимоишла ни у овом рату узимајући им оно 
што им је надраже и најмлађе. 
Петар, витални седамдесетосмогодишњак, рекао је за Срп-
ско коло да сви они који његовог стрица сматрају терористом 
не само да не баратају са историјским чињеницама већ њи-
хова размишљања граниче са здравом памећу. Истиче да је 
Гаврило извршио атентат на Франца Фердинанда борећи се 
за слободу српског и других народа у тада поробљеној БиХ, 
а да је сам чин атентата само искоришћен као повод почетку 
дуго припреманог Првог свјетског рата.
Говорећи о данашњем времену није заборавио да нагласи да 
политичка трвења у БиХ нису ни након сто година од смрти 
мимоишли његовог стрица, називајући га у Сарајеву терори-
стом, а свако помињање Гавриловог имена закључено је про-
мјеном Принциповог моста у Латинску ћуприју. 
– Оно што је он урадио је херојско дјело којим је ударио теме-
ље слободе – закључио је Петар Принцип.

ЕМОТИВНА БЕСЈЕДА ВЛАДИКЕ СЕРГИЈА 

Да ли су граховски мученици губили главе за  
ову земљу да би ми из ње добровољно одлазили 
Владика Сегије рекао је да се сушти-

на овог саборовања крије у личности 
Гаврила Принципа, сјећајући се након 
сто година његове смрти и страдања.

– Запитајмо се, браћо и сестре, да ли 
би поносни били наши преци на нас ка-
да би сви устали из гробова и угледали 
своје домове и куће празне и опустје-
ле? Да ли би се поносио Гаврило Прин-
цип, оно име које живот даде за слобо-
ду овога краја, да види ово безнађе у 
којем се данас налазимо? Он паде мр-
тав ради наше слободе, а ми ту слобо-
ду живимо у туђини – рекао је Владика 
Сергије и додао да вјерује да се ни све-
штеномученици граховског краја не би 
поносили ни дичили када би угледали 
нашу трагедију. 

– Не би се дичили сигурно уколико 
би видјели да су узалуд крв просули и 
главе погубили за овај комад свете зе-
мље, са које ми својевољно одлазимо. 
Запитајмо се и промислимо добро о ово-
ме. Сви смо ми данас овдје присутни Га-
врило Принцип. Пред нас се поставља 
тежак испит и једно велико искушење. 
Хоћемо ли ићи његовим стопама и сво-
ју слободу изразити позитивно? – иста-
као је владика Сергије и додао да је то 
животни испит свакога од нас. 

– Сви смо ми данас овдје и Дамјан, 
и Милош, и Илија, и сваки понаособ од 
оних чије главе падоше „за крст часни 
и слободу“, за православље свето и цр-
кву Христову, само што ми умјесто од 
крви и мача падамо усљед недостатка 
вјере и посусталости духа. Ово не сми-
јемо дозволити никако, јер у супротном 
ишчезнућемо, као што дим ишчезава и 

као што се топи восак надомак огња – 
поменуо је нека болна питања владика 
Сергије закључивши: „да гавриловску 
слободу и дух слободарски никада не-
ћемо изневјерити, већ чврсто обећава-
мо да ћемо је пратити у све дане живота 
и борити се за њу истински, за ону сло-
боду у Христу Васкрслом Господу, који 
нам живот даје“.

СРПСКИ ЧЛАН ПРЕДСЈЕДНИШТВА БИХ МЛАДЕН ИВАНИЋ

Заборављајући Крајину 
губимо свој идентитет
Члан Предсједништва БиХ 

из Републике Српске 
Младен Иванић у свом из-
лагању истакао је да је Гаври-
ло Принцип, заједно са оста-
лим члановима Младе Босне, 
подигао руку на велику моћ-
ну силу, на престолонасљед-
ника Франца Фердинанда са 
само једном жељом: да његов 
народ буде слободан.

– Идеја слободе у ствaри 
је нешто највриједније што је 
карактеристика ових крајева, 
а никад овдје није било лако 
живјети. Нема српског иден-
титета, менталитета и мора-

ла без Грахова, Гламоча, Др-
вара, Петровца, ако смијем 
рећи и мог Санског Моста. 
То су крајеви које не смије-
мо заборавити, јер забора-
вљајући њих ми заборавља-
мо свој идентитет и своју су-
штину. Владари буду и прођу, 
многи се смјењују на власти, 
али постоји институција која 
стално функционише и која 
нас је чувала свих ових годи-
на и вијекова. То је Српска 
православна црква која треба 
да чува дух српског народа у 
Федерацији БиХ, гдје то није 
ни мало лако - рекао је Ива-
нић и додао да је српски на-
род у Федерацији једини који 
не може попунити клуб у Ви-
јећу народа Федерације БиХ. 

– Српски народ је једи-
ни који у три кантона, па и 
у овом вашем, ни формал-
но, а да не говорим суштин-
ски, није конститутиван. То 
не смијемо заборавити и ми 
се против тога морамо бори-
ти. Тражити право за овај на-
род, то је обавеза свих нас, а 
Вас, високопреосвећени вла-
дико, молим да нас тјерате, 
подсјећате, упозоравате, да 
то никад не заборавимо и да 
се заједнички боримо да срп-
ски народ на овом простору 
доживи своју реафирмаци-
ју и живи као сав нормалан 
свијет – закључио је свој го-
вор Младен Иванић.

ПАРАСТОС ЗА ПОГИНУЛЕ СРПСКЕ БОРЦЕ  
И ЦИВИЛЕ У ОТАЏБИНСКОМ РАТУ 

У непосредној близини храма налази се спомен-обиљежје па-
лим српским борцима и цивилима отаџбинског рата са подруч-
ја општине Босанско Грахово, испред кога је након литурги-
је одржан парастос. Вијенце на спомен-обиљежје положили 
су српски члан Предсједништва БиХ Младен Иванић, начел-
ник Босанског Грахова Душко Радун, министар рада и борач-
ко-инвалидске заштите у име Владе РС Миленко Савановић, 
предсједник борачке организације РС Миломир Савичић, за-
мјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у региону у 
Скупштини Србије Миодраг Линта, конзул Републике Србије 
у Мостару Марија Бакоч, представници Владе AП Војводина 
Огњен Бјелић и Владимир Галић, начелница општине Источни 
Дрвар Милка Иванковић, ратни комадант ВРС пуковник Дарко 
Матијашевић, представници Борачке организације Грахово. 
Полагању вијенаца присуствовали су и замјеник министра за 
избјегла и расељена лица у Влади Рeпублике Српске Радо-
ван Грајић, начелник општине Гламоч Небојша Радивојша, 
начелник општине Босански Петровац Златко Хујић и начел-
ник општине Петровац–Дринић Милан Грбић.

ИНИЦИЈАЛИ ДЈЕЧАКА: ЉУДИ ЋЕ ПОЗНАВАТИ МОЈЕ ИМЕ

„Г П 1909“ – уклесао је тада дјечак у кречњачку стијену, у селу Обља-
ју, испред родитељске куће, надомак Грахова. Обљај је и тада био, као 
што је и данас, изоловано и заборављено српско сеоце, скривено међу 
планинама западне Босне; сиромашно, но здраво поносито и истин-
ски свјесно чије је и од кога је. Према легенди, пријатељ је тада упитао 
младог Принципа због чега урезује своје иницијале у дивљу стијену. 
– Једнога дана људи ће познавати моје име – у миру је одговорио дје-
чак, дубоко загледан у длијето које урезује камен, баш као што њего-
ва вјера уреза српски „епитаф слободи“ у странице свјетске историје.

ОСТАВШТИНА

Гроб Гаврила Принципа данас се 
налази у капели видовданских 
хероја у Сарајеву. Ауто, Гаврилов 
пиштољ и окрвављена унифор-
ма Франца Фердинанда налазе 
се у војно-историјском музеју у 
Бечу. Метак који је убио Ферди-
нанда изложен је у чешком гра-
ду Конопиште.
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ЧЕЛНИ ЉУДИ БОСАНСКОГ ГРАХОВА ЗАБРИНУТИ ЗА БУДУЋНОСТ

Без помоћи Србије Грахово ће за 
десет година постати мртав град

Начелник општине Босан-
ско Грахово Душко Ра-

дун је, заједно са предсједни-
ком Општинског вијећа Дра-
ганом Прпом, угостио је за-
мјеника предсједника Одбо-
ра за дијаспору и Србе у реги-
ону у Скупштини Србије Ми-
одрага Линту и предсједника 
Коалиције избјеглица Милу 
Шапића и упознао их са ак-
туелном ситуацијом у овој 
најмањој општини у Канто-
ну 10 Федерације БиХ, у коме 
претежно живи српско ста-
новништво.

– Након избора 2016. го-
дине, затекли смо катастро-
фално стање у Босанском 
Грахову. Општина је била у 
блокади 11 мјесеци, радни-
ци нису примали плату, ско-
ро сви одборници су тужили 
општину због неисплаћених 
накнада, имали смо разна ду-
говања према добављачима, 
па је, у једном тренутку, по-
реска управа блокирала ра-
чуне. Након нешто више од 
двије године, већина дугова 
је исплаћена, према пореској 
управи редовно измирујемо 
репрограмиране обавезе, а 
битно је истаћи да смо отво-
рили нови водовод, да се ових 
дана треба отворити и цигла-
на са педесет запослених, а 
у преговорима смо са Твор-
ницом вијака Книн, да овдје 
отвори један погон у коме би 
било запослено 30 радника – 
у најкраћем је реферисао Ду-
шко Радун, први човјек Бо-
санског Грахова.

СВЕ НА РАСПРОДАЈУ
Трагови рата видљиви су 

на сваком кораку у општи-
ни Грахово, али, како наво-
де његови челници, живот се 
на ове просторе полако вра-
ћа. Резултати би вјероватно 

били и бољи да нису затекли 
стање каквом се, како кажу, 
ни у сну нису надали.

– У Грахову су продали 
све изузев цркве, а да је неко 
хтио купити, и њу би прода-
ли. Овдје су највећи проблем 
направили ХДЗ и СНСД, тако 
да се може рећи да је њихово 
општинско руководство про-
дало Грахово у цјелини. На-
кон три мјесеца од завршет-
ка рата пилана је почела ра-
дити. Сад нема ни камена на 
камену. Грахово није имало 
воде. У најкраћем, Грахово, 
изузев ваздуха, није имало 
ништа – сликовито је описао 
затечено стање Драган Прпа, 
некадашњи угледни привред-
ник у Босанком Грахову, ка-
да је оно, како наводи, било 
без незапослених лица, одно-
сно, када се на бироу од Гра-
ховљака налазио само онај 
ко није хтио да ради, а рад-
на снага се „увозила“.

– Данас 90% радне снаге 
долази из околних општина, 
и то искључиво лица хрват-
ске националности. Долазе 
из Книна, из Ливна, из Трав-
ника, а народ Грахова нема 
запослења. Од деведесет рад-
ника запослених у шумар-
ству, само је 18 српске наци-
оналности. Грахово је некада 
имало и средњу школу, има-
ло је занате, а сада има само 
основну школу. Без помоћи 
шире заједнице, поготово Ср-
бије, Грахово ће за десет го-
дина постати мртав град. За-
то кажем да ме Грахово под-
сјећа на гробље слонова, гдје 
стари дођу да умру, а млади 
дођу да их сахране – наста-
вља, у сличном тону, Драган 
Прпа, додајући да би за ово 
подручје ипак значајна била 
и помоћ Србије, прије све-
га, у отварању једног пого-

на, мљекаре, на примјер, гдје 
би се запослила женска рад-
на снага. Тиме би се подста-
кла и прерада млијека, али и 
укупна пољопривредна про-
изводња, на подручју Грахова 
и околних општина.

РАДНА МЈЕСТА 
НАЈВЕЋИ ПРИОРИТЕТ

Формирањем новог Оп-
штинског вијећа, кога да-
нас чине четири одборника 
СНС, четири СДС, два ДНС, 
два ХДЗ, коалиција Зајед-
но за Грахово и један ПДП 
и избором Душка Радуна за 
новог начелника општине, 
ствари су се почеле мијења-
ти на боље. 

Од инфраструктуре, 
отварањем новог водовода, 
преко отварања амбуланте, 
јер једно вријеме није било 
ни љекара у Грахову, апо-
теке, до обнављања култур-
них активности и спортских 
клубова. Оно за шта се нај-
више ново руководство бо-
ри су, ипак, радна мјеста и 
оживљавање привреде, свје-
сни да без тога нема опстан-
ка у Грахову.

– Рекао сам већ за цигла-
ну и погон ТВИК-а, који би 
требало да запосле осамдесет 
људи, али морам да истакнем 
да је нама појединачно сваки 
запослени човјек драгоцјен, 
јер његовим запослењем, 
на овим просторима остаје 
и његова породица. Можда 
звучи чудно, ако се хвалимо 
тиме да смо запослили двоје 
људи у Херцег-босанске шу-
ме, односно Расаднике. Ме-
ђутим,  то добија сасвим дру-
гу конотацију, ако се зна да 
су то прва запослења Срба у 
државним предузећима, на-
кон рата. Запослено је и осам 
радника на рампама, на по-
шумљавање иде 15 људи, али 
то су, нажалост, сезонски по-
слови. Посебно бих истакао 
да би по први пут из Грахо-
ва тројица младића-кадета 
требало да добију запосле-
ње у МУП-у, што такође до 
сада није био случај – иста-
као је Радун.

ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

НAЧЕЛНИЦИ ОПШТИНА ДРВАР И ГЛАМОЧ НЕЗАДОВОЉНИ ФЕДЕРАЛНИМ ВЛАСТИМА

ДИСКРИМИНАЦИЈА НАД СРБИМА 
СПРОВОДИ СЕ НА СВАКОМ КОРАКУ
Начелник општине Дрвар 

Горан Броћета је у свом 
кабинету одржао састанак 
коме су присуствовали кон-
зул Србије у Мостару Мари-
ја Бакоч, народни посланик 
у Скупштини Србије Мио-
драг Линта, предсједник Коа-
лиције удружења избјеглица 
Миле Шапић, као и недавно 
изабрани начелник општине 
Гламоч Небојша Радивојша.

Срби су у политичком, 
економском, културном и 
сваком другом погледу дис-
криминисани од владајуће ве-
ћине у Ливањском (десетом) 
кантону Федерације БиХ, ис-
такли су челни људи општи-
на, које, поред Босанског Гра-
хова, имају у свом саставу ве-
ћинско српско становништво. 
У кантоналној влади налазе се 
три министра, а ту су и три 
посланика, али њихови при-
једлози никада не пролазе, јер 
су надгласани од представни-
ка већинског хрватског ста-
новништва.

ТРАЖИМО САМО ОНО
ШТО НАМ ПРИПАДА

Тренутно у Дрвару, по по-
пису, има преко седам хи-
љада становника. Према ри-
јечима начелника Броћете, 
тај број варира, али никада 
на општинском нивоу не па-
да испод шест хиљада ста-
новника. 

– Општина Дрвар можда 
има и најтежи положај у реги-
ону, јер је ријеч о највећој сре-
дини са српским становни-
штвом у кантону чију већину 
чине припадници хрватског 
народа. Гдје год могу, труде 
се на да нас обесправе, па иа-
ко имамо своје представнике 
у кантоналним институција-
ма, у већини случајева смо 
прегласани, тако да на реги-
оналном нивоу Срби не могу 
утицати ни на шта. Тражимо 

само она средства која нам 
припадају, али нам дају само 
оно што морају – истакао је 
Броћета и навео примјер оп-
штине Ливно, која за превоз 
ученика добија 25 пута већа 
средства, а у односу на Дрвар 
има само сто ученика више.

Броћета је истакао да кан-
тонална влада за Хрватску 
удругу бранитеља издваја 80 
хиљада конвертибилних ма-
рака годишње, док су се уз 
условљавања једва смилова-
ли да за отварање дјечјег вр-
тића у Дрвару издвоје пет хи-
љада марака. 

– У Дрвару покушавамо 
да очувамо и сва културна 
дешавања, од Светосавске 
академије у јануару, до 27. 
јула, који је установљен као 
Дан општине. Да не помињем 
разне културне и спортске 
манифестације које се кон-
тинуирано одржавају током 
читаве године – навео је Бро-
ћета, додајући да је то тешко 
исфинансирати јер је по до-
ласку на власт наслиједио и 
огромне дугове према поре-
ској управи и добављачима. 

– Од милион марака које 
су добиле општине из Феде-
рације од Републике Србије, 
Дрвару је као центру српске 
заједнице припало 350 хиља-

да марака. Та средства утро-
шиће се за асфалтирање ули-
ца, отварање нове раскрснице 
како би се измјестио теретни 
саобраћај из центра, а ради се 
на уличној расвјети у поједи-
ним насељима. Купљено је и 
једно возило за Дом здравља 
– рекао је Броћета, истичући 
чињеницу да је након нешто 
више од годину дана од избо-
ра општинска власт успјела 
да поврати пољуљани углед.

ГЛАМОЧУ САМО МРВИЦЕ
Начелник Гламоча Не-

бојша Радивојша, упознао 
је присутне да у тој општи-
ни живи око три хиљаде ста-
новника, од којих 60% чи-
не Срби. И ова општина се, 
такође, сусреће са дискри-
минацијом, јер се настава у 
школама изводи по настав-
ном плану и програму Репу-
блике Хрватске. Српска дје-
ца не уче ни матерњи језик, 
а једино што имају од срп-
ских предмета је вјеронаука. 

Као драстичан примјер 
економске дискриминаци-
је, Радивојша је навео да је 
од прошлогодишњег буџета 
кантона 10, који износи 80-
85 милиона конвертибилних 
марака, Гламоч добио 40 хи-
љада.  ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

 НЕ ВЈЕРУЈУ У ЗАЈЕДНИЧКУ СРПСКУ ЛИСТУ

На питање какве су могућности да Срби на предстојеће 
кантоналне и федералне изборе изађу са заједничком 
српском листом, не скривају песимизам. Прпа наводи да 
су до сада више пута били преварени и да ће то јако тешко 
ићи, мада оставља могућност и за ту опцију, под условом да 
се потпише коалициони уговор у коме би се унапријед знала 
тачна правила.

КОНЗУЛАРНИ ДАН У ДРВАРУ 
На састанку се разговарало о предстојећим кантоналним 
изборима, могућностима да се сви Срби нађу на једној 
листи, што би умногоме допринијело већем броју посланика, 
а самим тим и министара у кантоналној влади, али и 
органима Федерације БиХ. Разговарано је и о могућностима 
да се у Дрвару једном недјељно одржи „конзуларни дан“, 
што је прихваћено од стране локалне власти, тим прије 
што постоји од раније одлука Владе Србије да се и у Дрвару 
отвори Конзулат Републике Србије. Учесници састанка су 
се сагласили да је овај први сусрет обећавајући и да он даје 
наду у још бољу сарадњу органа Републике Србије и српских 
општина у Федерацији БиХ, у циљу побољшања услова 
живота на овим просторима.

 » Начелник Дрвара Горан Броћета тврди да за сада Срби не могу да утичу на одлуке кантоналне власти

 » Небојша Радивојша, Марија Бакоч, Горан Броћета, Миодраг Линта и Миле Шапић

 » Миле Шапић, Душко Радун, Миодраг Линта и Драган Прпа
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Предсједник Координа-
ције српских удруже-
ња у Мостару Душан 

Голо у разговору за Српско 
коло објашњава како су та-
мошњи Срби прије двије го-
дине одлучили да обједине 
све што у граду на Неретви 
носи српски предзнак. 

– Схватили смо да ћемо 
као мали, а разбијени у више 
колона увијек остати кратких 
рукава. То нас је навело да се 
прије 2,5 године ујединимо у 
Координацију, коју сачињава 
8 организација и удружења – 
каже Голо и са поносом исти-
че да су се унутар Координа-
ције нашле двије политичке 
партије СНСД и СДС. 
zzКо је још унутар Коорди-
нације?
– Српско културно-умjет-

ничко друштво Гусле, оба 
огранка Просвјете, Удружење 
младих Митрополит Леон-
тије, Удружење Срба из Мо-
стара, као и пододбор Удру-
жења ветерана отаџбинског 
рата из Невесиња у Мостару. 
Наш основни задатак је да се 
изборимо са питањем кон-
ститутивности Срба у овом 
кантону. 
zzКакви су резултати доса-
дашњег рада?
– Све оно за шта се бори-

мо нисмо успјели да оства-
римо. Међутим, направили 
смо одређене помаке који ни-
су видиљиви на први поглед. 
За 2,5 године ми смо проблем 
конститутивности Срба у Гра-
ду Мостару и у овом кантону 
дигли на ниво државе, регио-
на и међународне заједнице, 
тако да је проблем Срба у Фе-
дерацији дошао пред Европ-
ски парламент за људска пра-
ва у Стразбуру. То је макси-
мум до кога смо дошли. Да-
ље ми не можемо. Остварили 
смо пуно контаката са пред-
ставницима међународне за-
једнице, а то се односи, прије 
свега, на представнике амба-
сада великих држава, пред-
ставнике политичких парти-
ја, представнике владајућих 
гарнитура из региона. Ми-
слим да смо одржали више 
од стотину састанака у жељи 
да се проблем Срба у Моста-
ру ријеши. Нажалост, у таквој 
ситуацији многи покушава-
ју да преко наших леђа воде 
предизборну кампању, поку-
шавајући да добију одређени 
број бирача из реда српског 
народа. 
zzНа кога конкретно ми-
слите?
– Све политичке парти-

је тзв. „грађанске орјента-
ције“ у свом дјеловању има-
ју тај циљ да из реда српског 
народа придобију што већи 
број гласача за своје канди-
датске листе на изборима и 
на тај начин нама одузимају 
потенцијалну могућност да 
учествујемо у институција-
ма система. Срби који тамо 
сједе бране искључиво стра-
начке интересе. 
zzУ Мостару никако да се 
одрже локални избори?
– Због неодржавања избо-

ра Срби су једини истински 

губитници. Остала два наро-
да свакако владају и у сушти-
ни одговара им овакав ста-
тус. Ми немамо апсолутно 
никакав утицај да учеству-
јемо у формирању и потро-
шњи буџета. 
zzКолико су Срби спремни 
за изборе?
– Многи заборављају да је 

Мостар, поред Брчког, једи-
ни град настао као директна 
посљедица Дејтонског спо-
разума. У Мостару постоји 
клуб српских вијећника у 
Градском вијећу, који бро-
ји минимално четири чла-
на. Кроз тај клуб српских ви-
јећника имате могућност да 
браните витални национални 
интерес за сваку одлуку која 
иде на штету српског наро-
да. Од 1996. године, од када 
је усвојен први статут Моста-
ра, нико никада није потегао 
институт заштите виталног 
националног интереса иако 
се налазимо у понижавају-
ћој ситуацији и стално нам 
укидају права. 
zzДа ли Срби могу искори-
стити нешто из градске 
касе?
– Годишњи буџет Моста-

ра износи 50 милиона мара-
ка. Жалосна је чињеница да 
ни ове године нисмо добили 
ништа иако смо кандидовали 
7 пројеката испред српског 
народа. У посљедњих шест 
година, од кад нема Градског 
вијећа, потрошено је око 300 
милиона марака. Добили смо 
средства на нивоу статистич-
ке грешке. Упорно тражимо 
да нам дају бар приближно 
колико нам као народу при-
пада по закону, а то би, у нај-
повољнијем случају, била пе-
тина буџета. Десет милиона 
марака је велики новац којим 
би се могла обновити Сабор-
на црква и којим би се рије-
шили бројни инфраструктур-
ни проблеми.
zzДа ли знате колико Ср-
ба има право гласа у Мо-
стару?
– Према попису из 2013. 

године у Мостару живи не-
што мање од 5.000 Срба, док 
је у бирачким списковима 
уписано око 9.600 бирача. 
Ако бисмо рачунали према 
просјечној досадашњој из-
лазности, да би Срби добили 
једног вијећника, потребно 
је да сакупимо 1.600 гласо-
ва, под условом да прођемо 
цензус од 3%. Сад замисли-
те шта би Србима у Мостару 
значило да од 9.600 бирача 
изађе пола. Практично, до-
шли бисмо у позицију да пре-
ко клуба српских вијећника 

у Градском вијећу Града Мо-
стара у потпуности контроли-
шемо власт. 
zzДа ли сте имали контакте 
са Србима из Мостара ко-
ји живе у дијаспори?
– Разговарамо са људима 

из региона, поготову из Ср-
бије и Црне Горе јер се ту на-
лази највећи број Мостара-
ца. Ступили смо у контакт са 
удружењима Херцеговаца ко-
ја дјелују у Новом Саду, Бео-
граду и Подгорици. Покуша-
вамо да анимирамо људе пре-
ко удружења и медија. Чвр-
сто смо одлучили да у Граду 
Мостару изађемо са једин-
ственом српском листом. Би-
ће проблема са политичким 
партијама грађанске оријен-
тације које ће на све начи-
не покушати да узму што ви-
ше гласача из наших редова. 
Улог је велики, ваљда је свима 
јасно да су Срби тас на ваги 
који одлучује. 
zzДа ли у овом тренутку 
има неко од Срба ко је ви-
соко позициониран у кан-
тоналним институцијама?
– Потпредсједник скуп-

штине кантона, а уједно 
члан дома Народа федерал-
ног парламента је српкиња 
са  листе СДП-а. Међутим, 
она је у таквој позицији да 
није увијек у могућности да 
интерес српског народа ста-
ви испред интереса странке. 
zzДа ли је онда заједничка 
српска листа једино рје-
шење? 
– Наш крајњи циљ јесте 

излазак на изборе и нада да 
би добрим изборним резулта-
том и избором људи напокон 
дошли у прилику да имамо 
представнике који ће засту-
пати интересе српског наро-
да. Један од успјеха који смо 
постигли је да су међу чла-

новима наше Координације 
укључени СНСД и СДС. 
zzДа ли је реално очекива-
ти да сви Срби у Федера-
цији БиХ формирају за-
једничку листу?
– Сасвим сигурно да јесте. 

Ово што се сад догађа на ни-
воу Федерације БиХ када су 
у питању Срби утемељено је 
на нашем искуству. Још од 
новембра смо у контакту са 
људима из Дрвара. Међутим, 
из објективних разлога ни-
смо могли да присуствујемо 
оснивачкој скупштини Саве-
за српских удружења Завичај. 
Што се тиче нашег кантона, 
ту нема никаквих проблема, 
али сам примијетио да у Кан-
тону 10 постоје одређена не-
слагања међу представници-
ма српског народа. Ми не-
мамо начина да опстанемо 
на овим просторима ако не 
уђемо у институције власти. 
Овдје важи правило: „колико 
имате власти, толико имате 
права“. Ако немате никога у 
институцијама власти, неће-
те имати никаквих права. Сви 
ми знамо да се власт у демо-
кратским земљама губи и до-
бија на изборима. Наш избор 
и наша жеља је да у читавој 
Федерацији изађемо са јед-
ном листом. Није лако доћи 
до таквог резултата јер стал-
но има оних бочних удара и 
покушаја да се поставе „кли-
пови у точкове“, али ако се 
подијелимо у више колона – 
спаса нам нема. 
zzКакви су утисци у Моста-
ру након посјете пред-
сједника Вучића?
– Разговоре са предсјед-

ником Вучићем подијелили 
смо на политичка и економ-
ска питања. С обзиром да је 
на састанку био предсједник 
Додик  отворили смо пита-

ње конститутивности српског 
народа.  У начелу добили смо 
подршку по том питању од 
предсједника Вучића, који 
нас је позвао на стрпљење. 
Нисмо тражили шире обра-
зложење него смо прешли на 
дио који се тиче економских 
питања. Добили смо врло ја-
сну подршку када су у пита-
њу одређени инфраструктур-
ни пројекти у граду Мостару 
тамо гдје живе Срби као ве-
ћински народ. У одређеним 
срединама и раније смо до-
били материјалну подршку 
и од стране предсједника Ву-
чића и предсједника Додика. 
zzКаква је атмосфера вла-
дала у Мостару за врије-
ме трајања Сајма привре-
де у коме је Србија уче-
ствовала као земља парт-
нер?
– Прије 25 година било је 

потпуно незамисливо да Мо-
стар буде преплављен бил-
бордима са натписима „Ср-
бија“ и још да ниједан не буде 
оштећен. Такође, оно што је 
општи утисак јесте да је ме-
ђу свим присутним лидерима 
из региона Александар Вучић 
био највећа звијезда. 
zzКакав је однос Мостара 
према свом великом пје-
снику Алекси Шантићу 
данас када се обиљежа-
ва 150 година од његовог 
рођења?
– Однос српског народа 

према Шантићу је непроми-
јењен. За нас је Шантић сим-
бол Мостара. Имамо двије 
манифестације регионал-
ног значаја: Шантићеве ве-
чери поезије и Шантићев фе-
стивал младих пјесника. Жа-
лосно је да у буџету града Мо-
стара и кантона ниједна мар-
ка није предвиђена за ове као 
ни за било које друге култур-
не манифестације које орга-
низује српски народ. А што 
се тиче других народа, да ли 
треба бољи коментар од чи-
њенице да је дио бивше Ули-
це Алексе Шантића преиме-
нован у улицу усташког иде-
олога др Миле Будака. 
zzЕпархија ЗХиП догоди-
не обиљежава 800 година 
постојања. Колики значај 
ће имати обновљена Са-
борна црква? 
– Свакоме је јасно да без 

Саборне цркве нема ни Мо-
стара. Зато је њена обнова ва-
жна не само српском народу 
него и сваком Мостарцу. 
zzКолико ће одлазак вла-
дике Григорија утицати 
на Србе у Мостару?
– Ми не можемо да утиче-

мо на црквене одлуке, може-

мо само да их прихватимо. 
Владика Григорије је четврт 
вијека столовао у Мостару, 
успоставио одређене односе 
и направио добре резултате. 
Процентуално гледано, да-
леко више Срба у Мостару 
данас учествује у црквеном 
животу него што је то било 
прије несрећног рата. Одла-
ском владике Григорија неи-
збјежно ће остати одређена 
празнина у црквеном живо-
ту Срба у Мостару. Новоусто-
личеном владици Димитрију 
свакако ће требати времена 
да се привикне на нове окол-
ности, а ми ћемо се трудити 
да помогнемо. 
zzКаква је сарадња Коор-
динације и СПЦ?
– Од прошле године Коор-

динација равноправно уче-
ствује у организацији просла-
ве славе Свете Тројице и из-
лазимо пред народ са идејама 
и ставовима како да побољ-
шамо свој положај. 
zzКолико има српске имо-
вине у Мостару која није 
враћена?
– Бјелушине и Бранко-

вац били су српска насеља. 
У Старом граду постоји ве-
лики број радњи и зграда ко-
је су се налазиле, или се и да-
ље налазе, у власништву чу-
вених српских породица: Че-
рековића, Пешка, Шантића-
,Ћоровића, Шола... Све згра-
де које данас нису обновље-
не у Старом граду на лијевој 
обали града Мостара су у срп-
ском власништву. И сви се 
питају зашто се не обнавља-
ју, а нико неће да каже исти-
ну. Не обнављају се зато што 
су власници Срби којима је 
након Другог свјетског рата 
одузета имовина. На бироу 
за запошљавање имамо ви-
ше од 70 високообразованих 
кадрова из реда српског на-
рода који на бироу чекају и 
по 15 година. Нема шансе да 
Србин добије посао у јавном 
предузећу или у институција-
ма система. У градској упра-
ви града Мостара од 519 за-
послених 23 је Срба. У Заво-
ду за здравствено осигурање 
ХНК од 120 запослених све-
га је троје Срба, а буџет им 
је 120 милиона марака. Ср-
би су у овом модерном робо-
власничком друштву осуђе-
ни да раде „на црно“. Висо-
кообразовани кадрови раде 
на пумпама, виноградима, 
копају канале... То је једини 
начин да преживе. 
zzДа ли су српска дјеца осу-
ђена на асимилацију?
– На први поглед асими-

лација није тако видљива. У 
пракси. дешава се да државне 
институције избјегавају да ко-
ристе ћирилицу, иако је она 
Уставом загарантовано пи-
смо. Наша дјеца приморана 
су да уче из уџбеника на бо-
санском или хрватском јези-
ку.   Покушавамо да се од тога 
одбранимо, па смо у оквиру 
Просвјете организовали шко-
лу српског језика, историје и 
културе коју похађа око 200 
српске дјеце.  

 ТРИФКО ЋОРОВИЋ

ДУШАН ГОЛО, ПРЕДСЈЕДНИК КООРДИНАЦИЈЕ СРПСКИХ УДРУЖЕЊА, ГОВОРИ О САДАШЊЕМ ТРЕНУТКУ У ГРАДУ НА НЕРЕТВИ

МУЗЕЈ ХЕРЦЕГОВИНЕ У ЋОРОВИЋА КУЋИ 

У Мостару се налази родна кућа браће Светозара и Владимира 
Ћоровића, која је национализована и сада је у власништву 
Града Мостара иако би њен власник требало да буде Просвјета 
из Мостара. У ту српску кућу смјештен је Музеј Херцеговине. 
Град Мостар би требао да врати првобитним власницима 
Ћоровића кућу и најлогичније би било, када се регулишу сви 
правни односи, да се у њој направи Српски културни центар, 
који би на једном мјесту окупио све што је српско. Осим ове 
куће, постоје још многе које се налазе у власништву СПЦ 
или Просвјете, које још нису враћене, а налазе се на елитним 
локацијама.

БОЈЕ СЕ ДА НЕ ОСТАНУ БЕЗ ПОСЛА „НА ЦРНО“

Бити члан Координације значи бити спреман да и сваки 
појединац и његова породица истрпе доста удараца, 
поготово за оне људе који се експонирају јавно. Међутим, 
то је ситница уколико се постигну прави резултати. 
Већина наших људи избјегава активније ангажовање из 
разноразних разлога. Наши људи који раде на црно не желе 
да се о томе јавно прича јер се боје да ће и без таквог посла 
остати. Нису пријављени, немају здравствено осигурање, 
а послодавци трљају руке јер би за Хрвата или Бошњака 
морао да издвоји дупло више. То су појединости које се не 
виде, али то је реалан живот.

Кад би сви Срби из Мостара изашли на 
изборе, потпуно би контролисали власт
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ПИШЕ: БОРО РКМАН

Српски повратник у се-
ло Вукава, код Лич-
ког Осика, Милош 

Бракус тврди да је ром-
ски клан, коjи чине много-
бројни чланови породице 
Велић и Омић, узурпирао 
11 хектара пашњака који 
је легално користио. И не 
само то, већ да су умјесто 
договора око међе Милош 
и још тројица његових ро-
ђака претучени од стране 
тридесетак Рома, и то пред 
очима полиције!

– Све је кулминирало у су-
боту 28. априла када је треба-
ло да, на основу претходних 
договора у полицији, зајед-
но изађемо на терен како би-
смо омеђили спорно земљи-
ште које користимо. Заједно 
са супругом Зринком и још 
петоро рођака, у пратњи по-
лиције, дошли смо до парце-
ле – прича Бракус и каже да 
се са друге стране није поја-
вио нико. 

– Након пар минута три-
десетак Рома је излетјело из 
оближњег грмља и почело да 
нас млати металним шип-
кама, летвама и свакојаким 
другим арсеналом који је био 
унапријед припремљен. Би-
ло је јасно да им ни на крај 
памети није било да се до-
ђе до мирног рјешења, већ 
су унапријед испланирали 
да нас пребију. Тукли су нас 
четворицу мушкараца, док 
двије жене као ни двојицу по-
лицајаца нису дирали. Поли-

цајци, умјесто да нас зашти-
те, испалили су пар метака 
у ваздух и на томе су стали, 
а нас четворица претрпјели 
смо огромне батине – испри-
чао је испрекиданим гласом 
35-годишњи Милош Бракус. 
Он, женин брат, и двојица ро-
ђака си завршили на хитној 
помоћи са тежим озљедама, 
видљивим кроз бројне ма-
снице и подливе. 

– Полицију нису дирали. 
Само су их псовали а једном 
од њих су викали „шта ради 
ту, када је договор био да не 
долази!“ – каже Бракус.

ДРЖАВА ОД БРАКУСА 
ТРАЖИ 124.000 КУНА!

Кулминацији сукоба 
претходили су дуготрајни 
спорови око кориштења па-
шњака. Бракус је од надле-
жне државне Агенције на 
кориштење добио 24 хекта-
ра пашњака за исхрану 150 
оваца. То земљиште је уред-
но оградио. 

Међутим, недуго након 
тога, Велићи и Амићи на па-
шњак који граничи са њего-
вим дотјерују стотињак ко-
ња на испашу, руше његову 
ограду и улазе чак 11 хекта-
ра у његов посјед. 

– Њима та земља ништа 
не значи јер су на кориште-
ње добили више стотина хек-
тара. Осим оног што су доби-
ли од државе, они користе и 
око 150 хектара српске зе-
мље чији су власници у из-
бјеглиштву широм свијета. 
Никога од власника нису пи-

тали за дозволу кориштења 
земље, већ за туђу земљу од 
државе добијају подстицај – 
каже Бракус, коме је држава 
додијелила 24 хектара земље. 

Он тврди да је платио гео-
метра који је установио да је 
Милошева ограда била по-
стављена на правом мјесту и 
у границама оног што је до-
био, као и да му је узурпира-
но 11 хектара. 

Да ствар буде још гора, 
Агенција шаље инспекцију 
која утврђује да Бракус не 
користи пашњак у складу са 
уговором, односно да не ко-
ристи тих 11 хектара који су 
узурпирани и „оцртани“ од 
стране Велића и Омића. Због 
тога Агенција од Бракуса по-
тражује 124.000 куна, које је 
на име државног подстица-
ја добио претходних година. 

Није уважена чињеница 
да Бракус посједује уредну 
геометарску документацију 
и да му је спорна површина 
насилно отета па је практич-
но није ни могао користити, 
а оглушили су се и на број-
на Бракусова упозорења упу-
ћена полицији и Агенцији. 

СПРЕГА БАНДЕ И 
ЛОКАЛНИХ МОЋНИКА

Супруга Зринка сумња 
да је у овом случају ријеч о 
спрези локалних моћника из 
судства, политике, полиције 
и ромског „клана“. 

Наводи да највјеројатније 
од силних хектара који су у 
државном подстицају и још 
силнијег новца који држава 

даје на име подстицаја за по-
љопривреду Амићима и Ве-
лићима иде тек мањи дио, а 
остатак „моћницима“. Зрин-
ка каже да селом кружи при-
ча да чак и један судија који 
нема ни овце ни козе ни ко-
ње ни краве у систему под-
стицаја има чак 300 хекта-
ра земље.

– Када смо дошли до ље-
кара, да би се спасили од бо-
лова и повреда, цинично нам 
је рекао да то није ништа јер 
да су нас могли и на мртво 
убити. Једва нам је одобрио 
специјалистичке прегледе – 
прича Милош док сакупља 
зрак да удахне и хода нагнут 
на лијеву страну „милиметар 
по милиметар“!

Милош, Зринка и њен ро-
ђени брат, који је заједно са 
Милошем „попио“ батине, 
указују на нелогично пона-
шање полиције.

– У једном моменту сам 
помислила да је готово и да ће 
их све четворицу побити. Ви-
кала сам на полицију да умје-
сто у зрак пуцају под ноге на-
падачима како би их зауста-
вили – наизуст прича Зринка 
и поставља логично питање: 
зашто двојица присутних по-
лицајаца нису позвали поја-
чање, похапсили нападаче, а 
потом их казнили? 

Умјесто тога, након на-
пада они су се разбјежали, а 
онда полиција накнадно на-
редних десетак дана утврђу-
је идентитет (већ познатих) 
починилаца.

– Док полиција не утврди 

идентитет, а имала је напада-
че на лицу мјеста и пустила 
их, не може ни судство реа-
говати нити било кога осу-
дити. И тако у круг. Локал-
ној политици – наставља Ми-
лош и закључује да су битни-
ји Амићи и Велићи јер доно-
се преко 100 гласова, за ра-
злику од његове која има са-
мо два гласа. 

Бракуси од свих локалних 
структура власти ријечи хва-
ле имају за градоначелника 
Госпића Карла Старчевића, 
који им је пружио подршку и 
настоји да их заштити. 

Интересантно је да је 
Старчевић члан ултрадесне 
и ултрарадикалне Хрватске 
странке права, али очито же-
ли да заштити сваког грађа-
нина на територији јединице 
локалне самоуправе којој је 
начелник.

СРПСКИ ПРЕДСТАВНИЦИ 
НУДЕ ПОМОЋ

Ову младу српско-ром-
ску фамилију обишли су срп-
ски политички и представни-
ци: замјеник Личко-сењског 
жупана Никола Лалић, пот-
предсједник Српског народ-
ног вијећа Саша Милошевић 
и саборски заступник Борис 
Милошевић.

– На дјелу је типичан „за-
кон јачега“. Нажалост, није 
имао ко да вас подучи како 
исправно правно да поступи-
те. Наиме, имали сте право 
30 дана након узурпације по-
сједа да поднесете тужбу су-
ду по којој би суд морао по-
ступити. Ви то нисте знали. 
Суд није ништа предузео јер 
није имао тужбу. Агенција за 
плаћања у пољопривреди ко-
ја вам је дала земљу на кори-
штење није се озбиљније ти-
ме позабавила јер земља коју 
вам је дала ни није власни-
штво државе, већ Хрватских 
шума – рекао је Борис Мило-
шевић Бракусима. 

У читавој заврзлами ло-
гичним се чини да је „у пра-
ву“ онај који је спремнији на 
силу и насиље. Очито су то 
сточлани Омићи и Велићи, 
а не двочлани Бракуси!

Страначки и представни-

ци СНВ-а са Бракусима су 
осим пружене моралне подр-
шке разговарали о моделима 
како да се помогне и заштити 
ова млада фамилија.

Иако свјестан да тужба 
због насиља и претрпљене 
физичке и психичке боли 
значи „отворени рат“, Милош 
децидно каже да ће овај пут 
подићи тужбу, па шта буде.

У том контексту са пред-
ставницима српских инсти-
туција договорени су кон-
кретнији модели на који на-
чин да заштити ову младу 
али и друге српске фамили-
је од пријетњи која им гото-
во свакодневно стижу од ло-
калних криминалаца, вјеро-
ватно са „вјетром у леђа“ од 
стране локалних структура.

– Ово није ништа друго 
него притисак да се исели-
мо са огњишта на којем сам 
рођен. Као дијете сам про-
гнан у Олуји. Живио сам у 
Мишићеву код Суботице. Ни-
сам желио радити туђе њиве 
него своје и зато сам се вра-
тио 2002. године. Умјесто ми-
ра и подршке од државе, јер 
живим од свога рада, данас 
имам страх за себе и породи-
цу. Моја дјеца Паулина и Ду-
шан од суботе не иду у шко-
лу јер се боје. А и ја се пла-
шим да их возим јер Вели-
ћи и Омићи и даље пријете. 
Прије него смо се вјенчали, 
вријеђали су и претукли мо-
ју супругу Зринку и није им 
нимало сметало што је и она 
Ромкиња. Лани су у оближ-
јем Бунићу претукли Перу 
Смиљанића и отели му већ 
осушено сијено. Мени је ла-
ни украдено три камиона го-
тових бала сијена, па сам ове 
зиме на једвите јаде прехра-
нио своје овце. На родном ог-
њишту желим се бавити по-
љопривредом и поштеним 
радом хранити и подизати 
своју дјецу. Тешко се ту на-
зире крај осим исељавања и 
одласка младе фамилије ко 
зна куда, јер живот и мир дје-
це су ми најбитнији. Показа-
ло се да ми то не може оси-
гурати ни полиција ни суд-
ство – резигнирано закључује 
35-годишњи Милош Бракус.

У ПОСЈЕТИ ПОВРАТНИЧКОЈ ПОРОДИЦИ БРАКУС, КОЈА СЕ ЖЕСТОКО БОРИ ЗА ОПСТАНАК НА ВЈЕКОВНОМ ОГЊИШТУ У ЛИЧКОМ СЕЛУ ВУКАВА

УКРАДЕНО МУ ПРВИХ ПЕТ ОВАЦА

Милош нам је испричао како су изгледали његови 
повратнички дани од 2002. године. 
– Кренули смо са пет овчица. Пасле су ту око куће. Имали 
смо их за разоноду и љубав у првим повратничким данима. 
Преко ноћи су нестале као да су у земљу пропале. Никад 
нисмо сазнали ни како су ни гдје су завршиле. Након њих 
смо купили нових 15 оваца. Пазили само на њих даноноћно 
и опстале су. Од њих данас имамо преко 150 комада, а 
план нам је да дођемо до 300. Запослен сам у госпићком 
Комуналцу, супруга не ради и неопходан нам је додатни 
приход да би наше двоје дјеце живјело нормалан живот. 
Међутим, на прекретници сам: или одустати од свега и по 
други пут у животу бјежати од куће и спашавати живу главу, 
или остати и борити се до краја а тиме угрозити безбједност 
своје породице и себе?

КРАКОВИ ПРЕМА КАРЛОВЦУ И УДБИНИ

Ромски клан Велића и Омића је и родбински повезан, 
а „базу“ има у оближњем Перушићу. Међутим, кракови 
клановске хоботнице сежу и према Карловцу и Удбини. 
Свуда је матрица иста. Дотјерају коње и отимају пашњаке 
ради подстицаја. На Удбини је на помолу и отворен сукоб 
јер се и Срби и Хрвати спремају на самоорганизовање 
и самозаштиту од терора јер државне институције не 
чине ништа. Неријетко је слика да коњи који се слободно 
крећу на испаши и о којима нико не брине начине штету 
на аутомобилима на главној цести која веже Кореницу 
и Госпић преко Љубова и Широке Куле. Најчешће се то 
дешава на превоју Љубово. Када коњи истрче из жбуња и 
ударе у аутомобил, полиција констатује инцидент, при чему 
возач неријетко буде кривац. Али на томе све остане јер су 
коњи „непознатог власника“!

У присуству хрватске полиције ромски клан 
због земље претукао српске повратнике 

 » ОКОВРАТНИК, МОДРИЦЕ И ПОДЛИВИ: Милош Бракус (десно) са супругом Зринком и њеним братом
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У СКУПШТИНИ СРБИЈЕ ОДРЖАНА 11. СЈЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ

Миодраг Линта изабран за 
новог предсједника Одбора 
за дијаспору и Србе у региону
На 11. редовној сјед-

ници Одбора за ди-
јаспору и Србе у ре-

гиону Народне скупштине 
Републике Србије, већином 
гласова чланова Одбора, за 
новог предсједника Одбора 
за дијаспору и Србе у ре-
гиону изабран је досада-
шњи потпредсједник Ми-
одраг Линта. За замјеницу 
предсједника Одбора иза-
брана је посланица Соци-
јалистичке партије Срби-
је (СПС) Мирјана Драгаш. 
Сједница Одбора је одржа-
на у четвртак 17. маја 2018. 
године.

Миодраг Линта, који је 
преузео функцију предсјед-
ника Одбора, истакао је да ће 
учинити све што је у његовој 
моћи да се побољша сарад-
ња са надлежним министар-
ствима и другим државним 
институцијама с циљем рје-
шавања проблема дијаспо-
ре а посебно Срба у региону. 

Поред тога, Линта је на-
гласио да ће настојати да се 
ојачају друштвене, култур-
не, економске и сваке дру-

ге везе између матице с јед-
не стране и дијаспоре и Ср-
ба у региону с друге стране. 
Он је захвалио досадашњем 
предсједнику Ивану Костићу 
на доброј сарадњи и поручио 
да је Одбору потребна нова 
енергија и нове идеје, како 
би што успјешније настави-
ли рад у наредном периоду.

Линта је на сједници Од-
бора посебно говорио о зна-
чају предстојећих избора у 
БиХ за положај Срба у Фе-

дерацији БиХ. Он је истакао 
да право гласа на изборима 
заказаним за 7. октобар има-
ју Срби са важећом личном 
картом БиХ, али и они који 
су били уписани у бирачки 
списак у aприлу 1991. године 
тј. избјегла и расељена лица, 
те напоменуо да они који се 
региструју до 24. јула ће мо-
ћи гласати у амбасадама БиХ 
или путем поште.

Линта је рекао да је добро 
познато да водеће бошњачке 

странке заступају многе не-
прихватљиве тезе за српски 
народ, од тога да је Србија од-
говорна за агресију на БиХ, 
да је заједно са Републиком 
Српском учестовала у непо-
стојећем геноциду у Сребре-
ници па до непризнавања Да-
на Републике Српске. Он је 
нагласио да су избори при-
лика да буду изабрани леги-
тимни и истински представ-
ници српског народа. Линта 
је навео да, према резулта-
тима избора од 2014. годи-
не, у 10 скупштина кантона 
у Федерацији БиХ има само 
13 српских посланика. 

Од 13 посланика, само 
три су са листа странака чи-
је је сједиште у Републици 
Српској, а осталих десет су 
са листа партија чије сједи-
ште је у Сарајеву. 

На крају свог излагања 
Линта је предложио да срп-
ске политичке странке и ор-
ганизације направе зајед-
нички програм и формира-
ју заједничку српску листу за 
предстојеће опште изборе у 
Федерацији  БиХ.

ТРИБИНА У ЕЛЕМИРУ: НАКОН ИСТЕКА РОКА 
СВАКО МОРА ДА ПЛАТИ НАЈМАЊЕ 600 КМ

У мјесту Елемир, поред Зрењанина, 4. маја одржана је 
трибина на тему регистрацијe имовине у Федерацији 
БиХ. Народни посланик и предсједник Савеза Срба из 
региона Миодраг Линта упознао је присутне земљаке 
да је главни циљ пројекта регистрације имовине за-
мјена старих земљишних књига са новим. Закон о зе-
мљишној књизи у Федерацији БиХ је дискриминатор-
ски у односу на Закон који се примјењује у Републици 
Српској по коме се Бошњаци и остали грађани који су 
напустили ове просторе мораjу бити директно контак-
тирани да регулишу своја права на имовину. 
С друге стране, у Федерацији БиХ надлежни општински 
судови расписују јавни позив у службеним новинама и 
два дневна листа која излазе у Сарајеву (Вечерњи лист 
и Дневни аваз) на који би Срби и остали грађани тре-
бало да се одазову и пријаве своја права на имовину у 
нове земљишне књиге. 
Јaсно је да готово нико од Срба не чита службене но-
вине и тамошње дневне новине.
Линта je нагласио да је у 24. броју Српског кола под на-
словом Сачувајмо српску земљу и објекте у Федераци-
ји БиХ опширно описано све оно што би наши земља-
ци требало да знају како би пријавили и уписали своју 
имовину, ма гдје се они налазили. 
Детаљно је говорио о законским роковима, нагласив-
ши да је већ у 56 катастарских општина истекло ври-
јеме за пријаву oд годину дана, али да се не губи пра-
во на имовину. 
Држава је дужна да то уради сама или да препише ста-
ње из старе земљишне књиге. Након истека рока сва-
ко мора да плати најмање 600 КМ, какo би уписао своја 
права у ову земљишну књигу.

ЕКОНОМСКО 
ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА 
ИЗ ИЗБЈЕГЛИЧКИХ 
ПОРОДИЦА

Фонд за пружање помоћи 
избјеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима АП Вој-
водине додијелио је 9. маја 
2018. године прве уговоре о 
помоћи за економско осна-
живање жена из избјеглич-
ких и расељеничких породи-
ца на територији Војводине. 
Једнократну и бесповратну 
помоћ, чија је укупна вријед-
ност четири милиона дина-
ра, добиле су 23 кориснице 
из Новог Сада, Врбаса, Зре-
њанина, Инђије, Србобрана, 
Панчева и Старе Пазове, и 
то за набавку алата и опре-
ме за запошљавање или за 
развијање дјелатности који-
ма се већ баве, попут трго-
вине, пољопривредне прои-
зводње и друго. 
Уговоре су корисницама уру-
чили покрајински секретар 
за социјалну политику, демо-
графију и равноправност по-
лова Предраг Вулетић и ди-
ректор Фонда Душко Ћутило.
Предраг Вулетић је овом 
приликом истакао значај по-
моћи која је, како је навео, 
дала женама из избјегличке 
популације не само наду да 
ће имати бољу егзистенцију, 
него и сигурност да Покра-
јинска влада и друге инсти-
туције брину о њима. 
Програм за економско осна-
живање жена из избјеглич-
ких и расељеничких поро-
дица на територији Војводи-
не реализује се по први пут, 
у складу са националном 
стратегијом за унапријеђе-
ње положаја жена и актив-
ностима у правцу побољша-
ња родне равноправности.

НЕКАДАШЊИ ПРЕМИЈЕР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ ОТИШАО У ВЈЕЧНОСТ

Опроштај од Борислава Микелића
На мјесном гробљу Деми-

зовац у Добрљину код 
Новог Града сахрањен je не-
кадашњи премијер Републи-
ке Српске Крајине Борислав 
Микелић. 

Сахрани су, осим породи-
це, бивших сарадника, прија-
теља и мјештана Добрљина, 
присуствовали и предсједник 
Републике Српске Милорад 
Додик, генерални секретар 
предсједника Србије Нико-
ла Селаковић, представници 
Удружења Козарчана и деле-
гација општине Нови Град, 
коју је предводио начелник 
Мирослав Дрљача.

Додик је рекао да пошту-
је све савјете које је добио од 
Микелића са којим је често 
разговарао.

– Слушао сам о њему и 
прије него што сам га упо-
знао као о успјешном при-
вреднику и политичару иза 
којег су стајала дјела. Пошту-
јем његов рад, његов живот и 
све савјете које сам од њега 
добио. Поштујем оно што је 
учинио. Знао је да наши ка-
пацитети у Хрватској нису 
такви да могу поднијети дру-
гачију одлуку Запада, али у 
том тренутку није био схва-
ћен, нити прихваћен у оном 
што је чинио. Вријеме је по-
казало да је то био једини на-
чин да се обезбиједи стабил-
ност, да се сачувају животи и 
имовина. Алтернатива је ви-
дљива – нагласио је Додик.

Претходног дана, на Но-
вом гробљу у Београду, по-
родица и пријатељи некада-
шњег предсједника Републи-
ке Српске Крајине Борисла-
ва Микелића опростили су 

се од познатог политичара 
и привредника.

Испраћају посмртних 
остатака присуствовали су 
и Микелићеви сарадници 
из политичког, привредног 
и спортског живота, као и 
поштоваоци његовог дјело-
вања у свим сферама живо-
та и рада.

Новинар Ратко Дмитро-
вић истакао је да је Мике-
лић био јединствена појава 
у српској политици са друге 
стране Дрине и Дунава, али и 
у српској привреди и спорту.

– Оно што га је одвајало од 
других, конкретно ако гово-
римо о српском народу и ако 
говоримо о тој идеји којој је 
он припадао – левици, назо-
ви комунистичкој и соција-
листичкој, јесте то да је Бо-
ро био једини кога сам позна-
вао а да му није био важнији 
идеолошки образац од пори-
јекла, односно од српског на-
рода – рекао је Дмитровић.

Према његовим ријечи-
ма, нико из корпуса српског 

народа није водио рачуна о 
националним интересима а 
да је истовремено био члан 
Савеза комуниста попут Ми-
келића.

Дмитровић је напоме-
нуо и да то показује случај 
из 1989. године када је Сла-
вица Бајан у Сабору Хрват-
ске, која је тада још соција-
листичка, затражила да Ср-
би буду избачени из Устава 
Хрватске као конститутив-
ни народ.

– Једини који се јавља и 
назива то правим именом је 
Боро Микелић, а подржао 
га је само Јово Каблар, тада 
предсједник општине Книн 
– рекао је Дмитровић.

Он је додао да је Мике-
лић и по много чему другом 
био јединствен, подсјетивши 
на привредне успјехе преду-
зећа Гавриловић из Петри-
ње од кога је, како је рекао, 
направио европски и свјет-
ски бренд.

Борислав Микелић, ро-
ђен у Добрљину 1939. годи-
не, преминуо је у Београду у 
79. години.

У Другом свјетском рату 
његова ужа и шира породица 
тешко је страдала од усташа, 
а он је одрастао у сиротишти-
ма у Словенији и Хрватској.

Микелић је на челу Вла-
де Републике Српске Краји-
не био од априла 1994. до ју-
ла 1995, а дуго година је био 
генерални директор Гаври-
ловића из Петриње.

Сахрањен је поред гроба 
мајке Невенке (1911–1960), 
што му је била једна од по-
сљедњих великих жеља.

НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ

У ЗАГРЕБУ ОДРЖАН САСТАНАК  
КОМИСИЈА ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА

 - Представници комисија за нестала лица Србије и 
Хрватске одржали су састанак у Загребу на коме су 
разговарали о унапређењу правног оквира сарадње и 
разматрили остала питања која су од значаја за међу-
државну сарадњу. 
Како је саопштила Комисија за нестала лица Владе 
Републике Србије, састанку су били присутни и пред-
ставници међународних организација који се баве пи-
тањем несталих лица - Међународног комитет Црве-
нога крста (МКЦК), Међународне комисије за нестале 
особе (МКНЛ) и УНДП.
Представници надлежних владиних тијела за тражење 
несталих лица двије земље, истакли су своју опредије-
љеност у рјешавању питања несталих лица као прио-
ритетном хуманитарном питању од посебног значаја за 
породице несталих лица, као и за међудржавне односе.
Ради унапређења међусобних односа у проблематици 
несталих лица, Повјеренство Владе Републике Хрват-
ске за заточене и нестале особе је иницирало доноше-
ње новог правног оквира сарадње прилагођеног сада-
шњем временском и садржајном контексту.
У наставку састанка, представници Комисије и Повје-
ренства су изнијели тренутно стање у проблематици 
несталих лица, расправљали о надлежностима и стан-
дардима при њиховом евидентирању и усагласили се о 
потреби новог издања Књиге особа несталих на подруч-
ју Републике Хрватске, које би требало бити објављено 
до краја ове године.
Такође, обје стране су извјестиле о предузетим активно-
стима у односу на обавезе преузете на задњем састан-
ку, а посебна пажња је посвећена отвореним питањима 
и захтјевима за рјешавањем случајева несталих лица.
У погледу отворених питања, која представљају суштину 
односа владиних тијела за тражење несталих Републике 
Србије и Републике Хрватске, стране су се сагласиле о 
потреби интензивирања рада на њиховом решавању.
У том смислу, договорени су конкретни механизми бу-
дуће сарадње са циљем рјешавања отворених питања 
и размијењене су расположиве информације које ће у 
предстојећем периоду бити предмет провјера.
Договорене су и предстојеће активности, заједничка 
извиђања и идентификације посмртних остатака не-
сталих лица, а ради интензивирања рада на прику-
пљању сазнања, сљедећи радни састанак одржаће се 
до краја јуна ове године у Београду.
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БУРНА ИСТОРИЈА БУКОВИЧКОГ СЕЛА 

Црква Светог пророка Илије у Ђеврскама
Овај народ треба да остане да живи  
на овој земљи коју му је Бог дао.  
Жеља да се вратите на своје значи да  
не желите живјети на туђем. Значи да  
сте спремни у духу своје вjере и традиције  
живјети у љубави са свима   

EПИСКОП ФОТИЈЕ

У дијелу сјеверне Далмације званом 
Буковица, недалеко од Брибирске 
Главице и манастира Крка, налази 

се мјесто Ђеврске. Цестом је повезано са 
Скрадином и Книном, а са Книном и За-
дром и жељезничком пругом. 

Крајем 12. вијека Срби из Босне насеља-
вају Далмацију. Досељавања Срба у Далма-
цију била су стална, али у већим групама су 
се догодила нарочито између 1523. и 1527. 
године када је прешло више хиљада српског 
народа са много својих свештеника. Зато се 
почињу градити нове православне цркве по 
Далмацији. Између 1524. и 1537. године у 
Љетопису свештеника и епископа далма-
тинског Симеона Кончаревића помињу се 
цркве у Биљанима, Островици, Карину, Ђе-
врскама, Кистањама, Биовчину Селу, Раду-
чићу, Мокром Пољу и Жагровићу. 

ЦРКВА ГРАЂЕНА ДЕСЕТ ГОДИНА
Православна Црква Светог пророка Илије 

у Ђеврскама, по доступним подацима, грађе-
на је у периоду од 1527. до 1537. године када 
је и освештана. Рађена је као и већина пра-
вославних цркава у Далмацији тога доба. Да 
би што мање „бола очи“ Турцима, рађена је 
с малим звоником званим „на преслицу“ са 
два звона, није висока, а са неколико степе-
ница још се спушта у земљу, чиме се извана 
стиче дојам о по димензијама скромном хра-
му. Због скромних димензија и брзе градње 
у народу су такве цркве назвали „хајдучке“.

Потпуним заузимањем ових подручја Тур-
ци форсирају појачано досељавање Срба у 
Далмацију, настојећи ове опустјеле крајеве 
населити и учинити их корисним за њихову 
државу. Нарочити значај у црквеном и вјер-
ском животу далматинских Срба имала су 
њихова три манастира настала у самом по-
четку досељавања Срба у ове крајеве. Они су 
као центри православног вјерског и цркве-
ног живота били и географски равномјерно 
распоређени. Док је за Равне Котаре и крај 
под Велебитом био духовни центар манастир 
Крупа, Буковица је имала свој манастир Кр-
ку, а Цетинска крајина манастир Драговић.

РОДНО МЈЕСТО САВЕ БЈЕЛАНОВИЋА 
У Ђеврскама 1850. године рођен је по-

знати новинар, публициста и политичар то-
га доба Сава Бјелановић. Основну школу и 
гимназију похађа у Задру. Права студира у 
Бечу. Послије расцјепа Народне странке, с 
истомишљеницима оснива Српску стран-
ку и 1880. године покреће Српски лист, ко-
ји уређује до 1887. године. Борио се против 

вјерске нетолеранције у Далмацији. Његови 
путописи, фељтони и полемике представља-
ју несумњиву књижевну вриједност. Прија-
тељевао је с бројним српским угледним љу-
дима, политичарима и умјетницима, међу 
којима је најпознатији био истакнути срп-
ски писац Симо Матавуљ. Бјелановић је од 
1883. године до смрти 1897. био заступник 
у Далматинском сабору у Задру. За заступ-
ника у Бечком парламенту изабран је 1897. 
године, за изборни котар вањских општина 
Шибеник, Скрадин, Врлика, Книн и Дрниш. 
На његовом надгробном споменику у складу 
са реториком с краја 19. вијека пише: „Овдје 
почива Сава Бјелановић, вођа далматинских 
Срба, рођен на овој груди српске земље. Умро 
је у Задру 2. марта 1897. У кратком своме ви-
јеку српском роду се одужио. Српски род је 
задужио. Овај спомен из благодарне љубави 
жена му Даница поставила.“

СЕOСКИ УЧИТЕЉ СИМО МАТАВУЉ
У Буковици организовано школство запо-

чело је тек у другој половини 19. вијека, али 
је самоуко описмењавање имало дугу тради-
цију. Када је у Ђеврскама 1871. године отво-
рена школа, за учитеља је постављен тек за-
вршени ученик задарске препарандије, ка-
сније истакнути српски писац Симо Матавуљ. 

О значају и величини Ђеврсака говоре и 
пописи становништва. Првим пописом ста-
новништва из 1857. године забиљежено је да 
су Ђеврске имале 434 становника. Број ста-

новника са сваким пописом је растао па је 
1921. године пописано 1.070 Ђевршћана. Нај-
више становника имале су Ђеврске 1953. го-
дине са 1.152 становника. Наредних година 
долази до смањења броја Ђевршћана, па по 
попису из 1991. године било их је 836, од че-
га 817 Срба. Егзодус Срба из Ђеврсака 1995. 
године и њихов отежани повратак доводи до 
осјетне депопулације што илуструје и попис 
из 2001. године када је у Ђеврскама живје-
ло 248 становника, од којих је само 22 било 
млађих од 30 година. Из пописа је видљив 
број преосталих Срба и њихових породица: 
Ардалић 19/8, Баљковић 6/3, Бижић 5/3, Бје-
лановић 15/9, Борак 2/1, Црвак 1/1, Цвјетан 
4/2, Чакић 2/1, Ћакић 12/6, Добрић 3/1, Дра-
гаш 10/4, Ђурица 2/1, Јаковљевић 1/1, Јелача 
6/2, Јокић 1/1, Јолић 4/2, Корда 13/7, Летуни-
ца 3/2, Лежаић 35/17, Лежајић 2/1, Мандић 
44/20, Павић 6/3, Радић 1/1, Радошевић 3/2, 
Ракић 3/2, Рончевић 6/3, Шапоња 1/1, Шарић 
4/2, Тошић 26/16, Војновић 7/3 и Вукмиро-
вић 1/1. Од 30 до 60 година старости било их 
је 65, а преко 60 година чак 159 становника. 

ЛОКАЛНИ СВЕШТЕНИЦИ
Доступни записи говоре да је 1825. го-

дине у Ђеврскама парох био свештеник Те-
одор Опачић. У то доба био је парох и Сава 
Бјелан (Бјелановић), чије се име спомиње 
на каменој плочи постављеној на црквеном 
зиду. Вјероватно се радило о обнови звони-
ка па се спомиње „труд овога попа“ и „зала-

гање свије парохијана“. Парох у Ђеврскама 
био је и стриц Владимира Ардалића, про-
та Јаков Ардалић, а потом прота Баљковић. 
Традицију да пароси у Ђеврскама буду рође-
ни Ђевршћани наставио је и прота Михајло 
Јелача, чији је син Миливој Јелача као све-
штеник службовао је у Церањама, Ивошевци-
ма, Плавном и Бенковцу. У богатој историји 
православља у Ђеврскама посебно мјесто за-
узима протојереј-ставрофор Јаков Мандић, 
рођен 1895. године. Након завршених шест 
разреда гимназије завршава богословију у 
Задру и као парох служи у Метковићу, Баљ-
цима, Добропољцима, а од 1935. године до 
смрти 1975. године у својим Ђеврскама. Био 
је вриједан, савјестан, скроман и честит чо-
вјек и свештеник. Народ овога краја памти 
величанствен испраћај проте Јакова 1975. го-
дине. На дан спровода у Ђеврске су се слије-
вале колоне људи да одају посљедњу почаст 
своме проти. Уз присуство бројних свеште-
ника и монаха проту Јакова достојанствено 
и с пијететом испратио је тадашњи далма-
тински епископ Стефан (Боца). Након ду-
гогодишњег службовања у Ђеврскама проте 
Јакова парох је био свештеник Сава Тутуш, 
па Митар Јовић, који је заједно са народом 
1995. године морао кренути у неизвјесно из-
бјеглиштво. Доласком епископа далматин-
ског Фотија оживљава и на подручју Букови-
це вјерски и духовни живот. Од 1997. године 
ђевршћанску парохију опслужују свештени-
ци Илија Карајовић, Љубо Црнокрак и Жељ-
ко Лубарда. Епископ Фотије 2005. године за 
пароха у Ђеврскама поставља свештеника 
Ђорђа Веселиновића, који упорним радом 
и залагањем уз помоћ парохијана обнавља 
Храм Св. пророка Илије. Замијењен је ком-
плетан кров, уведена струја, урађен полу-
кружни свод, урађен и осликан комплетни 
иконостас, као и цијели олтарски простор. 
Пресложен је стари под, замијењена стола-
рија, а извана је зид цркве очишћен до ка-
мена, који је потом и фугиран. Осликан је 
читав храм и прибављен неопходни инвен-
тар у унутрашњости храма. Захваљујући ње-
говој упорности да се оживи православље и 
у Ђеврскама, храм је засјао пуним сјајем на 
част Ђеврсака и читаве Буковице.

То потврђују и ријечи епископа Фотија 
изречених на традиционалном вјерском и 
народном скупу који се у Ђеврскама одржа-
ва сваке године 2. аугуста на Светог Илију: 

– Овај народ треба да остане да живи на 
овој земљи коју му је Бог дао. Ваља се угле-
дати на Светог Илију па остати упоран у ис-
повједању вјере, сведочећи истину коју жи-
вимо. Жеља да се вратите на своје значи да 
не желите живјети на туђем. Значи да сте 
спремни у духу своје вјере и традиције жи-
вјети у љубави са свима. НИКОЛА ЦЕТИНА

Драгоцјене записе о животу Буковице крајем 
19. вијека оставио нам је Владимир Ардалић, 
рођен у Ђеврскама 1857. године у великој 
задрузи која је дуго задржала традиционални 
начин живота с ожењеном браћом и члановима 
њихових ужих породица на једном огњишту, у 
заједничком кућанству. Интелигентан, агилан 
и образован, колико су то тадашње могућности 
дозвољавале, Ардалић је био и општински 
вијећник и један од предсједника Општинског 
вијећа у Скрадину, те службеник финанцијске 
контроле. О родним Ђевскама надахнуто је 
писао: 
– У селу Ђеврскама (општине скрадинске 
котара шибеничког) има 122 куће које 
сачињавају свака за се своју задругу, ’амо 
речено, вамиљу или корту... Куће се дијеле на 
племена, а свако племе, па биле и двије куће, 
зову варошом... Племена у овом селу има 28, 
а то су: Ардалић, Баљковић, Берић, Билић, 
Бижић, Бјелановић, Борак, Црвак, Цвијетан, 
Ћакић, Ћорић, Драгаш, Ђурица, Јаковљевић, 
Јелача, Јолић, Кешић, Корда, Мандић, 
Павић, Рончевић-Бунчић, Радошевић-Кужат, 
Славуљ, Шарић, Тошић, Војновић, Жиковић-

Старчевић. Село је раштркано са кућама и 
пољем 4 километра ширине и дуљине. Има 
кућа на самоћи, а има их и скупа. Горњи крај 
села зове се Зечево су дима 35; племена су: 
Корде, Кешићи, Ђурице, Бјелановић, Мандићи, 
Ардалићи, Ћакићи и Берић... У запад од Зечева 
у бурњи крај за километар пута имаду зване 
Огреде су 6 дима. Племена су: Лежаић и Црвак. 
Испод Зечева за два километра варош је 
Горње поље су дима 17. Племена су: Цвјетан, 
Јолић, Ћорић, Тошић и Ћакићи.-испод Горњег 
поља јест средина Ђеврсака, са кућами за три 
километра у попријеко, размакнуте ђекоја 
једна од друге, као и прве.
Исте почињу од бурне стране, па до царске 
цесте, су дима 52. Племена су: Лежаићи, Црвак, 
Славуј, Бјелановић, Бижић, Драгаш, Павић, 
Корда, Рончевић-Бунчић, Црква св. Илије са 
гробљем, Ардалић, Јолић, Радошевић-Кужат, 
Жиковић-Старчевић, Ћакић, Тошић, Јелача, 
Мандић, Војновић, Баљковић, Борак, Мартић, 
Билић и Шарић. Испод средине села и поља 
простире се попријеко дугачко брдо, при том 
тиштећи у буру и у даљину за километар и по, 
има 12 дима. Исте куће зову се Ножице, а неки 

кажу: Кременица, Шкољ и Гошић. Куће су ту 
неке у близу(склопу), а неке у самоћи. Племена 
јесу: Јолић, Цвјетан, Мандић и Бјелановић.
По предању, у Ђеврскама је најприје 
насељено седам кућа у средини села, гдје 
се налази црква и гробље. Међу тим првим 
досељеницима су биле и три сестре од којих 
су настала три племена: од Манде Мандићи, 
од Паве Павићи, од Драгане Драгаши. И ко 
једно крстно име слави, зову се рођаци; и ова 
речена племена славе сви Св. Јована, за то би 
се могло вијеровати, да би могли бити од једне 
крви... Ту су се умножили како са чељадима, 
тако и са стоком... Тако мало по мало 
сачињавали би дио села или засеоке, које су 
послије прозвали Зечево, Горње Поље, Огреде, 
Ножица (Кременица, Шкољ, Гошић)...
Има племена, која су изумрла у овом селу, а то 
су: Царићи, Будише, Ђурићи, Гушићи, Станићи, 
Шепе и Докићи... Ова су племена, како рекох, 
изумрла, али увијек зову и зваће се њиховијем 
именом, као: Царуше, Будишњике, Докуше, 
Ђуруше, Гушињке, Шепињке и Станића огреда 
– записао је у својим записима Владимир 
Ардалић.  

ОД ТРИ СЕСТРЕ – МАНДЕ, ПАВЕ И ДРАГАНЕ – НАСТАЛА ТРИ ПЛЕМЕНА КОЈА СЛАВЕ СВЕТОГ ЈОВАНА
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СРПСКО КОЛО НА ЛИТУРГИЈИ ЗА ЈАСЕНОВАЧКЕ МУЧЕНИКЕ И ОСВЕШТАЊУ ХРАМА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ У СЕЛУ МЛАКА

ПИШЕ: БОРО РКМАН

У малобројном срп-
ском селу Млака код 
Јасеновца, које данас 

једва да броји петнаестак 
сталних становника, 22. 
априла служено је молитве-
но сјећање на 73. годишњи-
цу пробоја посљедње групе 
логораша из усташког Кон-
центрационог логора Јасе-
новац. Освештан је и након 
пуних седам деценија обно-
вљени Храм Светог Прoро-
ка Илије, а свету архијереј-
ску литургију служио је па-
тријарх српски Иринеј уз 
саслужење више епископа 
и свештенства. У овом селу 
током Другог свјетског ра-
та налазио се усташки са-
бирни центар за жене и дје-
цу са Козаре који су одав-
де одвођени у јасеновачке 
логоре и смрт. У стравич-
ним усташким злочинима 
на овом подручју нестајале 
су цијеле породице. 

– Од мог оца из три куће 
њих је било 27. Други свјет-
ски рат само је он прежи-
вио и његовог брата син, а 
све остало је убијено – скру-
шено казује Душанка Чокр-
лић из Млаке.

 
ЈОВАН СЕЛАК КАО 
ДЈЕЧАК ОДВЕДЕН У МЛАКУ

Своје трагично сјећање у 
препуном храму пред патри-
јархом Иринејем евоцирао је 
и Јован Селак, данас 84-годи-
шњак, а у прољеће 1942. го-
дине осмогодишње дијете из 
Босанске Градишке доведено 
на силу у Млаку, затворено 
у цркву и осуђено на смрт. 

– Рођен сам 1934. у око-
лини Босанске Градишке. У 
прољеће 1942. усташе су на-
грнуле у село и покупиле сву 
дјецу и жене и довезли нас 
овамо у Млаку, гдје су нас 
размјестили по кућама. Ту 
смо били неко кратко ври-
јеме, а онда су сву дјецу по-
купили и увели нас у ову цр-
кву у којој и данас стојимо. 
Сами ми је Бог рекао да бје-
жим из цркве. Провукао сам 
се испод руке једног усташе 
и сакрио се у црквеном дво-
ришту. Да ли ме је тај уста-
ша видио или није, ни данас 
не знам, али остао сам жив. 
И то једини сам остао жив од 
свих у цркви који су сконча-
ли убијени у мјесту Јабланац 
– присјетио се старина. 

–Живот иде даље. Бог је 
хтио да останем жив и да 
свједочим о злочину. Ја сам 
преживио, засновао породи-
цу и проживио живот, али су 
ми увијек у сјећању сви они 
који су побијени – прича за 
Српско коло старина Јован, 
који на све комеморације до-
лази у пратњи сина Стевана.

БОГ ЋЕ СУДИТИ
ЗЛОЧИНЦИМА

Након литургије у надах-
нутом обраћању вјерном на-
роду патријарх Иринеј је по-
звао на праштање али не и 
на заборав. 

– Српски народ не смије 
заборавити своје жртве, ме-

ђу којима је више од 20.000 
убијене дјеце у Млаки и уста-
шком систему логора Јасе-
новац, али хришћански на-
род мора праштати. Овдје су 
убијани најневинији – дјеца. 
Ово је света земља натопље-

на крвљу Светих мученика 
јасеновачких – рекао је па-
тријарх Иринеј. 

Он је подсјетио да су у 20. 
вијеку, времену науке и ра-
звоја, страдали Срби, Јевреји, 
Роми и антифашисти из дру-
гих народа, а на најсвирепији 
начин су убијана ђеца и жене. 

– Њихов плач се чуо до За-
греба, али се није чуо у нашој 
сестринској хришћанској ка-
толичкој цркви. Из те цркве 
нико није реаговао да зашти-
ти барем дјецу. Срећом, њи-
хов плач чула је хришћан-
ка, иако не рода православ-
нога, Дијана Будисављевић, 
која је успјела да спаси чак 
12.000 невине логорашке 
српске дјеце – рекао је па-
тријарх српски и истакао да 
је за српски народ важно што 
је храм у Млаки васкрсао. 

– Крвнички су убијани и 
чланови породице Тесла. На-

ша стратишта се налазе свуда 
и зато наше жртве не смију 
бити заборављене – закључио 
је патријарх Иринеј.

 
ЗГРАДА УСТАШКЕ КОМАНДЕ 
УСКОРО ПОСТАЈЕ МУЗЕЈ

Након литургије патри-
јарх, епископи, свештенство 
и сви остали обишли су „шта-
гаљ”, односно мјесто у ко-
јем је била усташка коман-
да Млаке али и мучилиште 
у којем су многи на свиреп 
начин изгубили животе. 

– Овдје су значи гладова-
ли и жеђали наши мучени-
ци – скрушено је и тихо, ви-
ше за себе, рекао патријарх 
окружен новинарима и вјер-
ницима. 

Овај објекат у непосред-
ној близини цркве откупи-
ла је митрополија Црногор-
ско-приморска и на поклон 
га дала манастиру Јасеновац. 
Ту ће, према ријечима влади-
ке славонског Јована, бити 
музеј са сталном поставком 
као трајни подсјетник на не-
вине жртве, као и метох ма-
настира Јасеновац.

Послије Млаке више сто-
тина окупљених упутило се 
ка манастиру Јасеновац и та-
мошњем Храму Рођења Све-
тог Јована Крститеља, подиг-
нутoм и освећенoм 1984. го-
дине. Храм је у односу на 
лањску годину богатији за 
иконе, рад иконосликара из 
околине Ваљева. 

Патријарха Иринеја, ми-
трополите Порфирија и Ам-
филохија и владику Сергеја 
дочекало је сестринство ма-
настира, које при овом хра-
му постоји уназад петнае-
стак година. Овдашње сестре 
у манастир су дошле из се-
стринства манастира Бешка 
на Скадарском језеру. Ми-
трополит Амфилохије пре-
нио је ријечи подршке и број-
не поклоне из „постојбине“!

У јасеновачком храму па-
тријарх Иринеј цјеливао је 
мошти јасеновачких ново-
мученика, односно дијело-
ве лобање једног од свире-
по убијених, које се чувају у 
крипти овога храма.

Молитвеном сјећању на 
обиљежавање 73 године од 
пробоја јасеновачких лого-
раша и освећењу храма при-
суствовао је предсједник На-
родне скупштине Републи-

ке Српске Недељко Чубрило-
вић, изасланик предсједника 
Републике Српске Миладин 
Драгичевић, изасланик чла-
на Предсједништва БиХ Мла-
дена Иванића, Миленко Ри-
стић, министар просвјете и 
културе Републике Српске 
Дане Малешевић, амбасадор 
Србије у Хрватској Мира Ни-
колић, саборски заступник 
СДСС-а Борис Милошевић, 
замјеник предсједника СНВ-а 
из Загреба Саша Милошевић, 
те бројни други представници 
локалних институција.

УСТАШKИ ХЕПЕНИНГ 
Комеморација у Млаки 

једна је у низу комеморација 
које су се одвијале ових дана. 
Прије десетак дана код спо-
меника Јасеновачки цвијет 
својих убијених су се сјећали 
Јевреји. Неколико дана ка-
сније уз пратњу једног од сво-
јих савјетника из МАСПОК-
-а познатог Ивана Звоними-
ра Чичка комеморацији је 
присуствовала предсједница 
државе Колинда Грабар-Ки-
таровић. Најмасовније уз око 
двије хиљаде учесника било 
је у суботу када су се лого-
раша сјећали антифашисти 
и српске организације у Хр-
ватској. На исти дан када и 
у Млаки, односно у недјељу, 
у Јасеновцу је био званични 
државни врх на челу са пре-
мијером Пленковићем.

Нажалост, ни овогодишње 
сјећање на убијене није мо-
гло проћи без усташког „хе-

пенинга“. Полиција је у не-
дјељу на улазу у Јасеновац 
зауставила два аутомобила 
у којем су били чланови ек-
стремне деснице предвође-
ни Драженом Келеминцем, 
шефом Аутохтоне хрватске 
странке права. Њих десетори-
ца су планирали извести пер-
форманс пред Пленковићем, 
а можда и пред патријархом.

У самом центру Јасенов-
ца, на мјесту на којем је ста-
јала а потом је скинута пло-
ча са усташким поздравом 
„за дом спремни“, демон-
стрирали су чланови Хрват-
ске странке права. Пријетили 
су Србима, упућивали погрд-
не ријечи српским политич-
ким лидерима, прозивали ак-
туелну Владу за издају јер су 
како су викали „погодовали 
Србима и макнули плочу“.

Извјесни „Ћиро“ и аутору 
текста одлично познати Жељ-
ко Солдо урлали су како при-
падници Хрватских одбрам-
бених снага (ХОС), којима је 
подигнута плоча, нису ника-
да и нигдје починили никакав 
злочин и, како рекоше, тиме 
се поносе. Нажалост, у свире-
пој мржњи сужених зјеница и 
патолошке сужене и искри-
вљене свијести заборавили су 
барем један од низа злочина 
које су током задњег рата по-
чинили њихови „суборци из 
ХОС-а“. У зиму 1991. године 
хосовци су свирепо убили че-
творочлану породицу Олуић 
код Винковаца, од којих дво-
је мале дјеце. 

ЈЕДИНИ ПРЕЖИВЈЕЛИ СРБИН ИЗ ЦРКВЕ  
У MЛАКИ: БОГ МИ ЈЕ РЕКАО ДА БЈЕЖИМ

НИЈЕ МОГЛО БЕЗ ПОЛИТИКЕ

Иако је свечаност у Млаки била искључиво вјерског 
карактера, готово сигурно није било очекивано да она може 
бити лишена дневно-политичких тема. У фокусу је био 
недолазак министра одбране у Влади Србије Александра 
Вулина на комеморацију у Млаки. Иако најављен, због 
неколико изјава које је Хрватска тумачила непримјереним 
и изјавама које омаловажавају и угрожавају сувереност 
Хрватске, овдашње Министарство спољних послова 
прогласило га је персоном „нон грата“. Вулин није дошао, 
али зато јесу бројни новинари којима је Вулинов недолазак 
био важнији од основног мотива окупљања – сјећања на 
невине жртве логора Јасеновац. 
– Вулин није особа која је својим изјавама у посљедње 
вријеме придоносила развоју односа - рекао је хрватски 
премијер Пленковић након комеморације јасеновачким 
жртвама одржаној у исто вријеме када и литургија у 12 
километара удаљеној Млаки.  Он је додао да нови дијалог 
неће бити могуће наставити ако се континуирано настоје 
давати изјаве које су, како је рекао ,,увриједљиве за 
Хрватску“. 
– Србија може да ради што сматра да је добро, а да наша 
влада чува достојанство Хрватске. Стога је ова порука коју 
смо јуче послали порука става и одлучности да то нећемо 
толерисати. Хрватска гледа у будућност и жели са Србијом да 
гради нови дијалог - рекао је Пленковић који  није пропустио 
прилику да понови да је „Србија била агресор на Хрватску 
1991–1995.”
Недјељко Чубриловић, предсједник Народне Скупштине 
Републике Српске, нагласио је како је мислио да су прошла 
времена у којима се вербални деликт кажњавао. Сматра 
како би било боље да се другачије гледамо, „као сусједи и 
комшије“, и да шаљемо једни другима другачије поруке. 
– Не води ничему ни груба ријеч, а поготову груба порука. 
Надам се да таквих сцена ни таквих порука више неће бити 
на овом простору – истакао је Чубриловић. 
Коментаришући актуелне односе између Београда и 
Загреба Борис Милошевић је рекао: 
– Tреба водити рачуна, ставити фокус на положај мањина у 
обје земље и добросусједске односе. 

ОРДЕН ПРОТОЈЕРЕЈУ ЛУКИ БОСАНЦУ
За изузетне заслуге у афирмацији 
и чувању Српске православне 
цркве патријарх Иринеј одликовао 
је пензионисаног протојереја-
ставрофора Луку Босанца Орденом 
Јована Владимира. Прота Босанац 
рођен је 1949. године у Кусоњама 
недалеко од Пакраца. 
– У тешким временима комунизма 
одлучио се за божји позив и 
богословију манастира Крка – 
рекао је образлажући одлуку 
Синода пакрачко-славонски епископ Јован.
Како су времена комунизма била тешка за опстанак 
свештеника, прота Лука је завршио историју умјетности и 
радио је дуги низ година као професор у средњим школама 
у Бјеловару. По завршетку овога рата 1996. године вратио се 
свештеничком позиву, а посебне заслуге има за спашавање 
бројног сакралног и другог умјетничког блага из пакрачке 
епархије током рата 1991/1995.

 » Јован Селак
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ТИХОМИР ПЕТКОВИЋ, ГРАДОНАЧЕЛНИК УЖИЦА, УВЈЕРЕН ДА У ГРАД НА ОБАЛАМА ЂЕТИЊЕ СТИЖЕ БОЉА БУДУЋНОСТ 

УЛАГАЋЕМО У МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  
И РАЗВИЈАТИ ПОСТОЈЕЋУ ПРИВРЕДУ
Градоначелник Ужица 

Тихомир Петковић у 
разговору за Српско 

коло истиче да овај град 
захваљујући подршци ци-
јеле Републике чекају бољи 
дани. Грађани ће уз помоћ 
државе Србије ускоро доби-
ти квалитетну пијаћу воду, 
а изградња Коридора 11 и 
најављени наставак град-
ње ауто-пута према Сара-
јеву значајно би унаприје-
дио судбину Ужица, које би 
се нашло на једној од цен-
тралних балканских раскр-
сница. Петковић каже да се 
и овај град као и цијела Ср-
бија бори за раст стандар-
да грађана и да створи што 
боље економске ситуације, 
али да је Ужице и ту друга-
чије од осталих. 

– За разлику од других ло-
калних средина које имају 
велику површину земљишта 
у сопственом власништву и/
или се налазе поред главних 
саобраћајних коридора, Ужи-
це није у тој ситуацији. Наше 
највеће површине које има-
мо спремне за инвеститоре 
нису веће од једног хектара 
што је апсолутно неконку-
рентно. Поред тога, ниво ра-
звијености привреде у Ужи-
цу је међу највишим у Ср-
бији. Ми не бисмо могли да 
тако лако пронађемо вели-
ки број радника који би били 
спремни да раде за минимал-
ни лични доходак. Ипак, ми 
нисмо хтјели да се помиримо 
са овим објективним околно-
стима и направили смо стра-
тегију развоја. 
zzКако изгледа та страте-
гија?
– Приоритет је подршка 

постојећој привреди тако да 
ми, као локална самоуправа, 
ни на један начин не смијемо 
бити препрека њиховом да-
љем развоју. Други приори-
тет нам је да развијамо при-
вредне активности за које су 
неопходне велике површи-
не и идеалне комуникаци-
оне везе, а то су прије свега: 
модерне технологије бази-
ране на ИКТ-у, производња 
у којој цијена транспорта не 
учествује у великој мјери у 
укупној цијени производа. 
Све су то разлози зашто ми 
врло опрезно али плански 
улазимо у причу око инве-
ститора нових радних мје-
ста и развоја бизниса уопште. 
zzКакви су инфраструктур-
ни проблеми?
– Сви градови у Србији 

имају потешкоће са инфра-

структуром. Кључни инфр-
структурни проблеми у Ужи-
цу се рјешавају. Већ четири 
године, прије свега захваљу-
јући подршци предсједника 
Александра Вучића, Ужице 
добија велику помоћ за ре-
конструкцију и модерниза-
цију фабрике воде. Завршет-
ком овог пројекта, а то оче-
кујемо до краја године, ова 
инвестиција вриједна преко 
6 милиона евра треба дуго-
рочно да обезбиједи Ужича-
нима здраву и исправну пи-
јаћу воду. 
zzКаква је ситуација са сао-
браћајем?
– Што се тиче саобраћај-

не комуникације, за нас Ужи-
чане најзначајнији пројекат 
за посљедњих неколико де-
ценија јесте Коридор 11. Из-
градњом ауто-пута до Поже-
ге Ужице је на 20 км од ауто-
-пута. То је реално да се де-
си за 3-4 године. Ако се још 
буде усагласило и кренуло у 
изградњу наставка ауто-пута 
према Сарајеву, Ужице ће би-
ти на чворишту важних кори-
дора. То ће дугорочно олак-
шати живот и пословање у 
овом дијелу Србије. 
zzПостоје ли неки планови 
за аеродром?

– Ту је и питање Аеродро-
ма Поникве о коме се доста 
прича. Ми смо доста енерги-
је и новца уложили у инве-
стиције у сам аеродром али 
смо истовремено свјесни да 
Ужице не може само изније-
ти тако сложен пројекат као 
што је аеродром па смо за-
то и замолили предсједника 
Вучића и Владу да се актив-
није укључе и преузму аеро-
дром. Ужице рјешава и друге 
инфраструктурне изазове на 
један у великој мјери ефика-
сан и функционалан начин. 
zzУжице има богату култур-
но-историјску баштину. 

Које бисте манифестаци-
је посебно издвојили? 
– Поред богатог периода 

из античког и средњег вије-
ка, о чему најбоље свједочи 
ужички Стари град – један од 
симбола нашег града, ми смо 
имали веома важан период 
током Другог свјетског рата 
када је Ужице било сједиште 
чувене Ужичке републике. 
Због тога али и због потреба 
модерног доба ми се труди-
мо да Ужице буде град фе-
стивала. Од најзначајнијих 
издвојио бих: Југословенски 
позоришни фестивал Без пре-
вода, Међународни фестивал 

дјечјег фолклора Лицидерско 
срце, Међународна колонија 
керамике Злакуса, Фестивал 
природе и традиције Жести-
вал, Парк фест итд. 
zzДа ли је Ужице искори-
стило своје туристичке 
потенцијале? 
– Ужице као ни већина 

средина у Србији није на пра-
ви начин искористило тури-
стичке потенцијале. Иако се 
налазимо у сједишту Тури-
стичке регије Западна Срби-
ја, регије која је друга нај-
посјећенија у Србији (након 
Београда), у окружењу Злати-
бора, Таре, Мокре Горе, Зла-
тара, Голије итд., ми морамо 
учинити још доста напора да 
створимо услове да што ве-
ћи број људи у Ужицу живи 
од туризма. То је суштина. 
zzКаква је ситуација у оста-
лим привредним грана-
ма? 
– Ужице живи на темељи-

ма постављеним у другој по-
ловини прошлог вијека одно-
сно на успјешном функцио-
нисању кључних привредних 
система, а то су Први парти-
зан, Ваљаоница бакра, Импол 
севал, Јединство, Путеви итд. 
Поред ових гиганата у Ужи-
цу и околини послује читав 

низ здравих компанија ко-
је запошљавају поприличан 
број људи и који генеришу 
динамичну и пословну кли-
му у овој средини. 
zzКакви су услови за развој 
спорта? 
– Ово је град великих 

спортиста. Поменућу само 
Немању Видића, Радомира 
Антића, Оливеру Јефтић, Ан-
дрију Златића, бројне одбој-
кашице, атлетичаре итд. Тру-
димо се колико је то могу-
ће да обезбиједимо повољне 
услове за развој спорта. Ка-
жу да смо ми из ових крајева 
предодређени за спорт. Тру-
димо се да као Град испрати-
мо оно што нам је природа и 
генетика подарила. 
zzУ којој су мјери избјегла 
и интерно расељена ли-
ца у Ужицу пронашла но-
ви дом? 
– Ужице је када је било 

најтеже широм отворило сво-
ја врата браћи која су не сво-
јом вољом морала да напу-
сте своја вјековна огњишта. 
Са поносом истичем да су 
они у овом граду пронашли 
свој нови дом и да су успје-
ли колико је то могуће да овај 
град прихвате као и ми који 
смо у њему рођени. Изград-
њом станова у Севојну кроз 
Талас 4 и Талас 5 Ужице ће у 
потпуности ријешити пита-
ње смјештаја свих избјеглих 
и интерно расељених лица.
zzСа којим сте градовима у 
братским односима и да 
ли осим културне сарад-
ње постоји и привредна?
– Ужице има неколико 

градова са којима има потпи-
сану повељу о братимљењу. 
У питању су градови: Курск 
(Русија), Велес (Македонија), 
Љутомер (Словенија), Вериа 
(Грчка), Харбин (Кина), Мон-
те Касино (Италија). Поку-
шавамо да ниво комуникаци-
ја и односа одржавамо у кон-
тинуитету. Културна и друга 
сарадња постоји и са другим 
срединама, прије свега захва-
љујући бројним међународ-
ним фестивалима о којима 
смо већ причали. 
zzКакви су дугорочни пла-
нови и перспективе Ужи-
ца?
– Када размишљам о Ужи-

цу у будућности, видим га 
прије свега као привредно 
развијену средину, са добрим 
саобраћајним и комуникаци-
оним везама, која функцио-
нише у објективно најљеп-
шем природном окружењу 
у Србији.  Т. ЋОРОВИЋ

Станови за 34, а грађевински материјал за 32 избјегличке породице
Крајем априла у оквиру Регионалног стам-

беног програма за избјеглице из Босне и 
Херцеговине и Хрватске започели су радови 
на изградњи 20 станова у Севојну. Град Ужи-
це је за изградњу 20 станова у Севојну, за гра-
ђевинско земљиште и комунално опремање 
уложио око 100 хиљада евра, док је укупна 
вриједност пројекта 410 хиљада евра.

– Захваљујући сарадњи са Комесаријатом 
за избјеглице и миграције и УНХЦР-ом и фи-
нансијским средствима која су обезбиједили 

Европска унија и међународни донатори ре-
ализовано је низ пројеката у нашем граду са 
циљем да се пружи подршка избјеглим ли-
цима. На основу свега што је до сада урађе-
но, можемо слободно рећи да је Ужице јед-
на од најуспјешнијих локалних самоуправа 
по питању рјешавања стамбеног збрињавања 
избјеглих лица – рекао је градоначелник Пет-
ковић и додао да су изградњом двије зграде 
у Севојну стамбено збринуте 34 породице, 
а још 32 породице добиле су помоћ у грађе-

винском материјалу за самостално рјешава-
ње стамбеног питања. У све наведено уложе-
но је преко 700 хиљада евра.

– У сарадњи са Комесаријатом за избје-
глице и међународним донаторима у Ужицу 
реализовано је и неколико важних пројека-
та: економско оснаживање 42 породице кроз 
развој сопственог бизниса, укупне вриједно-
сти око 90 хиљада евра, затим око 1.600 кори-
сника добило је и пакете хране и једнократну 
новчану помоћ – рекао је Петковић и додао 

да „реализацијом потпројеката IV, тзв талас 
IV и изградњом 20 станова у згради чија је 
изградња у току и на којој данас обилазимо 
радове, као и још 10 станова који су плани-
рани реализацијом потпројекта V, на осно-
ву евиденције којом располажемо, требало 
би да у потпуности буду ријешена стамбена 
питања избјеглих лица на територији града 
Ужица. С тим у вези, у току је тендер за пот-
пројекат V, односно талас V и очекује се да до 
краја године крене изградња и тих станова“.

ДВА ПУТА ОСВОЈИО КРОВ ЕВРОПЕ
Градоначелник Ужица Тихомир Петковић има веома 
занимљиву биографију. Мали је број људи који су освојили 
највиши планински масив Европе Мон Блан. Актуелни 
градоначелник Ужица кров Европе освајао је два пута. 
Први пут то му је пошло за руком 1981. године када је са 
петорицом пријатеља из планинарског друштва стигао на 
врх Мон Блана, а овај подухват поновио је у августу 2014. 
године. Овај дипломирани економиста био је и припадник 
чувене 63. Падобранске бригаде ЈНА. Ова бригада постала 
је легендарна јер је била и остала ударна песница наше 
војске. Високи, кршни и храбри припадници елитне 63. 
поштују се широм свијета, а послије НАТО бомбардовања 
наше земље нишке „црвене беретке“ добиле су Орден 
народног хероја.
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Општина Мали Иђош налази се на сје-
веру Бачке и састоји од три насеља: 
Ловћенац, Фекетић и Мали Иђош. 

Предсједник ове општине Марко Лазић 
максимално се ангажовао да ова средина 
напокон добије комплетну канализациону 
мрежу, за коју каже да ће за грађане овог 
малог мјеста бити бесплатна. У разгово-
ру за Српско коло Лазић истиче одличну 
сарадњу са покрајинским и републичким 
властима, као и добре односе са комшиј-
ским мађарским општинама који би тре-
бала да буду увод у што већу прекогра-
ничну сарадњу. 

– У нашој општини живи 12.000 станов-
ника, а највећи проблем је неријешена ин-
фраструктура. Великим ангажовањем оп-
штинског руководства у претходних годину 
и по дана урађена је комплетна пројектна 
документација за канализациону мрежу са 
пречистачем отпадних вода а почетак радо-
ва очекује се у наредним мјесецима. Тако-
ђе, урађена је и пројектна документација и 
издата грађевинска дозвола за замјену водо-
водних цијеви за сва три насељена мјеста у 
општини Мали Иђош.
zzНа територији цијеле општине нема ка-
нализационе мреже?
– Управо тако, и, нажалост, једна смо од 

три мјеста у Србији која нема ријешено то 
питање. Трећину средстава за израду доку-
ментација дало је Министарства за привреду, 
остало финансира општина. План је да пу-
тем јавно-приватног партнерства реализу-
јемо овај пројекат, чија је вриједност око 15 
милиона евра. То је и једини начин да наши 
грађани канализациони прикључак добију 
бесплатно, на чему сам као предсједник оп-
штине највише и инсистирао. 
zzС обзиром на шаролик састав становни-
штва, можете ли нам рећи какви су одно-
си међу народима?
– У Малом Иђошу живе три националне 

мањине: мађарска, црногорска и ромска и 
наш српски народ. Одувијек су односи у овој 
општини били хармонични. Женимо се, уда-
јемо се, кумујемо међусобно и живимо склад-
но. Нико никад ни са ким није имао пробле-
ма по националној основи. У основи смо по-
љопривредно мјесто у коме нема много рад-
них мјеста. Омладина нам одлази у градове 
да се запошљава. Долазак неког инвеститора 
неопходан је за даљи опстанак ове средине. 
Наша општина је слабо развијена, спадамо 
у 3. категорију развијености на репубичком 
нивоу, претежно смо пољопривредна среди-
на (ратарство, воћарство и виноградарство).
zzСве локалне заједнице се боре да доведу 
инвеститоре. Која би могла да буде пред-
ност Малог Иђоша у односу на друге?
– Општине Мали Иђош има излаз на Ау-

то-пут Е75 Београд–Суботица, а такође и брзу 
пругу Београд–Будимпешта. У близини смо 
границе ЕУ у Мађарској. Наша предност је 
и квалитет пољопривредног земљишта, као 
и мултиетничка средина вриједних људи.
zzДа ли има заинтересованих инвестито-
ра?
– Недавно смо довели смо једног инве-

ститора и запослили смо 30 жена. Ових дана 
очекујемо фирму из Мађарске, која је такође 

у текстилној индустрији и која би створила 
услове за отварање 50 радних мјеста. Даће-
мо им просторију која има 300 м2. Много би 
значило кад би успјели да запослимо 300 љу-
ди. Овако, омладина нам одлази у веће гра-
дове и сналази се, док Мађари, након што су 
добили други пасош масовно одлазе широм 
Европе. Нажалост, то је тренд који влада и у 
већим срединама од Малог Иђоша. 
zzКоје су културне манифестације специ-
фичне у Вашој општини? 
– Фекетић, Ловћенац и Мали Иђош су ра-

зличите мултиетничке средине, па имају ви-
ше културно-туристичких манифестација. 
Издвојио бих Дане фекетићке вишње, Дом-
бош фест, Међународни филмски фестивал 
кратког метра са ромском темом – ФРОМ, 
Раштанијаду, Влашићко прело, а ту су и ра-
зличита културно-умјетничка друштва свих 
националних заједница.
zzДа ли је Мали Иђош искористио тури-
стичке потенцијале?
– Свијетли примјер је салаш Катаи у Ма-

лом Иђошу, који је прилагођен потребама 
едукације дјеце. Разне школе из Србије и Ма-
ђарске долазе да би се ђаци учили сеоском 
животу. На салашу постоји земуница опре-
мљена покућством карактеристичним за вој-
вођанску прошлост, домаће животиње, дје-
чија игралишта. Организује се вожња трак-

тором, јахање коња и магарца, обилазак са-
лаша са водичем-аниматором. Постоји мо-
гућност исхране и смјештаја. Салаш је креи-
ран углавном за потребе дјеце, мада прима и 
групе одраслих. Ту се налази и завичајна ку-
ћа опремљена традиционалним покућством, 
али и пекарска радионица у којој се врши де-
монстрација заната и мали музеј са старим 
разбојима за ткање у којем се организују де-
монстрације овог заната и радионице ткања. 
Међутим, мислим да општина Мали Иђош 
није на довољан начин искористила своје 
туристичке потенцијале. Овај крај има тра-
дицију виноградарства која се сад обнавља. 
Имамо око 100 хектара, можда и више, под 
виноградом у цијелој општини. Има неко-
лико добрих подрума који нуде квалитетна 
вина. То би могао да постане наш туристич-
ки бренд. У општини постоје и три ловачка 
друштва, а градњом вјештачког језера на ка-
налу Кула-Мали Иђош створиће се услови и 
за риболов. Тиме би се створио потенцијал и 
за развој ловног и риболовног туризма. Јед-
на од стратегија развоја општине нам је по-
бољшање туристичке понуде.
zzКакви су услови за развој спорта? 

– Фудбал је код нас најразвијенији и нај-
популарнији. Имамо најмање 150 регистро-
ваних фудбалера. У овој малој општини има-
мо три фудбалска клуба велике спортске 

традиције. Фудбалски клуб Јадран из Феке-
тића и Еђшег из Малог Иђоша основани су 
прије сто година, док нешто млађи ФК Ње-
гош из Ловћенца постоји већ седам децени-
ја. У Ловћенцу је рођен некадашњи репре-
зентативац СФРЈ Данило Попивода. Радо-
ван Кривокапић и Андрија Калуђеровић су 
из јуниорске екипе Његош стигли до репре-
зентације и Црвене звезде, док је Саво Пави-
ћевић играо за репрезентацију Црне Горе. У 
Ловћенцу је као голман наступао Мирослав 
Радоман, који се касније прославио као са-
везни фудбалски судија. 
zzОсим фудбала...?

– Оно на шта као предсједник општине 
могу да будем поносан јесте спорт. Спорт је 
релативно добро развијен. Имамо формиран 
Спортски савез општине Мали Иђош, са 15 
спортских клубова (фудбал, кошарка, руко-
мет, карате и др.). Имамо велику спортску 
халу за дворанске спортове. Општина Ма-
ли Иђош издваја значајна средства за развој 
спорта. Женски рукометни клуб Јадран из Фе-
кетића се веома успјешно такмичи у Првој 
лиги Север, а у такмичарском процесу има-
ју и двије селекције у млађим категоријама. 
Поносни смо на дјевојчицу Катарину Гво-
зденовић, која доминира у својој конкурен-
цији. Имамо и веома талентоване каратисте.
zzКакви су услови живота за најмлађе?

– Захваљујући помоћи покрајинске владе 
добили смо отприлике око 500.000 евра које 
смо уложили у реновирање сва три вртића у 
нашој општини. Асфалтирали смо неколи-
ко улица и реновирали смо Дом здравља у 
Малом Иђошу, који је заиста пропадао. Оп-
штина Мали Иђош је својим средствима ку-
пила комби за бубрежне болеснике који због 
терапија сваки дан иду у Врбас.
zzТоком деведесетих година Мали Иђош 
је примио и избјегла и интерно расеље-
на лица...?
– У Мали Иђош је дошло најмање 1.000 

избјеглица који су долазили из Западне Сла-
воније, Босне и Херцеговине. Са Косова су у 
највећој мјери долазили Роми. Већина ових 
породица одлазила је или у веће градове 
или је потражила нови живот у неким дру-
гим земљама. 
zzУ којој мјери је Мали Иђош учествовао у 
Програму регионалног стамбеног збри-
њавања? 
– Руку на срце, претходне гарнитуре ло-

калне самоуправе нису се уопште бавиле 
проблемима ове популације. Мојим личним 
ангажовањем у сарадњи са Комесаријатом 
за избјегла лица купљено је осам кућа и до-
дијељена су значајна средства за куповину 
грађевинског материјала за расељена лица 
из бивших југословенских република. На-
жалост, још увијек нисмо усвојили локални 
акциони план за избјегла лица.
zzДа ли постоје средине са којима гајите 
братске односе?
– Општина Мали Иђош је у братским од-

носима са општином Сокобања и са њима 
имамо заједничка културна дешавања. Ско-
ро смо се сбратимили са општином Гадорош 
из Републике Мађарске и са њима очекујемо 
прекограничну сарадњу. 

ТРИФКО ЋОРОВИЋ

АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМ ЗАГАЂЕЊЕ КРИВАЈЕ

Предсједник општине Мали Иђош Марко Лазић 
испричао нам је да је актуелан и проблем загађивања 
ријеке Криваје. 
– Кроз наша три мјеста у протиче ријека Криваја, чија 
је укупна дужина 109 километара. Око 20 километара 
она протиче кроз територију наше општине. Већ 
два мјесеца осјећа се несносан смрад, а разлог је 
загађење које се дешава због кланичке индустрије 
у Бачкој Тополи. Међутим, штити их уредба донијета 
2011. године према којој је омогућено да таква врста 
отпада може да иде у ријеку. За нас је то потпуно 
неприхватљиво. Управо ових дана, уз сакупљене 
потписе наших грађана, посјетићемо Покрајински 
секретаријат за заштиту животне средине и 
Министарство пољопривреде са захтјевом да се спорна 
уредба из 2011. године стави ван снаге.

МИГРАЦИЈЕ МИЈЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ ЛОВЋЕНЦА

Једно од насељена општине Мали Иђош је Ловћенац. Ово мјесто првобитно се 
звало Секић, али послије Другог свјетског рата досељеници из Црне Горе су 
промијенили име мјеста у Ловћенац. Оригинално име мјеста је било Сегхеђ, али и 
мађарска популација је користила популарнију српску верзију Секић. 
Секић се први пут спомиње 1476. године и било је мјесто насељено Србима. 
Нијемци су се доселили 1786. године и то са разних страна и то је била група 
позната под именом војвођанске и дунавске Швабе.
У свом врхунцу, село је бројало око 6.000 становника, већином Нијемаца. Послије 
Другог свјетског рата, Нијемци су избјегли, а село је насељено колонистима из 
Црне Горе, који сада чине већинско становништво.
У насељу Ловћенац данас живи 2.859 пунољетних становника, а просјечна старост 
становништва износи 38,5 година (37,1 код мушкараца и 39,8 код жена). У насељу 
има 1.149 домаћинстава, а просјечан број чланова по домаћинству је 3,21.
У Ловћенцу је у првој деценији 21. вијека саграђена храм Српске православне 
цркве посвећен Светом Петру Цетињском, који се у овом мјесту слави као слава 
31. октобра. 

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ МАРКО ЛАЗИЋ КАЖЕ ДА ЋЕ УЗ ПОМОЋ РЕПУБЛИЧКЕ И ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАСТИ МАЛИ ИЂОШ БИТИ БОЉЕ МЈЕСТО ЗА ЖИВОТ 

Прикључак на канализациону мрежу 
биће бесплатан за грађане Малог Иђоша

 » Храм СПЦ у Ловћенцу посвећен Св.Петру Цетињском
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Kраљевина СХС настала је као посљедица Првог свјетског рата у 
којем су нестала четири традиционална царства (аустроугарско, 
руско, њемачко, и турско). Истовремено, по завршетку Великог 
рата, на Версајској мировној конференцији 1919–1920. године 
политички је прекомпонован простор Средње и Источне Европе, 
повучене су нове границе и створене су националне државе на 
поменутом простору. 
Нова југословенска држава тако је 1918. године ушла дубоко 
у подручје Панонске низије добијајући Славонију, Срем и 
веће дијелове Баната, Бачке и Барање, што је пратио напет 

процес разграничења према новим сусjедима Мађарској и 
Румунији. Створена изненада, недовољно хармонизована, са 
снажним унутрашњим дестабилизујућим тензијама, са спорним 
границама и непријатељским окружењем, са дијеловима државе 
који су припадали различитим цивилизацијским круговима, са 
становништвом које се међусобно није познавало, Краљевина 
СХС била је од самог почетка свог историјског постојања 
оптерећена бригом за свој историјски опстанак и великим страхом 
од дезинтеграционих кретања који би несигурну идентитетску 
конструкцију довели до њеног распада.

КОЛОНИЗАЦИЈА  
СЈЕВЕРНИХ КРАЈЕВА 
(1920-1941)

Пише:  др Милан Мицић  3.

Колонизација српских ратних ве-
терана-добровољаца, колониста 
и аутоколониста из динарских 

крајева Краљевине СХС (Босна, Хер-
цеговина, Лика, Банија, Кордун, Дал-
мација, Бока Которска, Црна Гора) ка 
Банату, Бачкој, Барањи, Срему и Сла-
вонији, односно ка мађарској и румун-
ској граници, била је вођена државним 
интересима новостворене југословен-
ске државе да за себе несигурном про-
стору насели своје чуваре и браниоце, а 
државни циљеви колонизације у свије-
сти колонизованог становништва пре-
плитали су се с њиховом насушном по-
требом да са простора изражене прена-
сељености и хроничне полуглади, која 
се у у вријеме свјетског рата и у првим 
послератним годинама претварала у 
глад знатних размјера, дођу у митску 
„земљу бијелог хлеба“, обезбиједе зе-
мљу као извор трајне егзистенције сво-
јих породица и са идејом „бољег живо-
та“ остану на простору колонизације.

ГЛАД ПОКРЕНУЛА МИГРАЦИЈЕ
Велики рат донио је глад 1917–1918 

године, нарочито на простору Босне и 
Херцеговине, па је покретање дијела 
становништва ка Срему, Банату, Бачкој, 
Барањи и Славонији било или у потра-
зи за набавком хране, или привремено 
пресељење дјеце изложене глади у по-
родице у тим крајевима. 

– Од априла до јуна велика је глад 
код већине становништва – записао је 
1917. године свештеник парохије Кр-
њеуша код Босанског Петровца Петар 
Рађеновић.

– Пошто је лањска година слабо ро-
дила, мало је било домаћег жита... На-
род се храни копривама, зељем и дру-
гом травом... Од јануара до марта 1918. 
глад узима све већи мах. Свијет се испо-
маже тако што иде чак у Сријем и Бач-
ку, те купује кукуруз и пшеницу и носи 
кући. Али пошто је државна власт за-
бранила извоз хране из једне покраји-
не у другу, мало ко успије да купљену 
храну сретно допреми кући... Од апри-
ла до јуна глад једнако траје. Народ ко-
ји је остао код куће надокнађује хљеб 
зељем и другом травом, сријемушом. 
Да би се бар дјелимично санирале по-
сљедице велике глади у Босни и Хер-
цеговини 1917. године, формиран је 
Средишни одбор Бачке, Баната и Ба-
рање за збрињавање дјеце из Босне и 
Херцеговине, а на челу Одбора нала-
зиле се високо православно свештен-
ство. Свако српско банатско и бачко 
насеље имало је своје одборе на чијем 
челу су се налазили мјесни свештени-
ци. Почетком 1918. године 600 дјеце 
до 12 година старости из Босне и Хер-
цеговине дошло је у Велику Кикинду 
и било размјештено у српским банат-
ским породицама. 

– Око педесет дјеце отпремљено је 
из ове парохије –– записао је свеште-
ник парохије Крњеуша П. Рађеновић 
о слању дјеце из Босне у Бачку и Банат 
1917–1918. године. 

– Поједине породице самоиниција-
тивно су се кретале ка равничарским 
крајевима јужне Угарске да би прежи-
вјеле гладне године.

– Онај дио народа који је јако сиро-
машан одселио је сасвим у Сријем или 
Бачку са цијелом фамилијом те тамо 
зарађују и хране се... Народ који је оти-
шао у Сријем живећи у нереду у шта-
лама и свакојаким зградама без посте-
ља и без свега поболио се и гомилама 
умро – описао је П. Рађеновић покрет 
ка јужној Угарској 1917–1918. годи-

не гладних породица из Босне и њего-
ве посљедице. Шездесет породица из 
срезова Ливно и Гламоч 1917. и 1918. 
г. усљед глади у Босни преселило се у 
околину Србобрана, гдје су и дочекали 
крај рата и послије Првог свјетског ра-
та населили се на мајур Кутош велепо-
сједа Мора Шифера удаљеном 27 км 
од Србобрана, стварајући током коло-
низације између два свјетска рата ново 
насеље заједно са српским оптантима 
из Мађарске.

УЛОГА СЕЉАЧКИХ ВИЈЕЋА
Усљед недостатка људске и сточне 

хране у Аустрији, Њемачкој, Италији 
и Чехословачкој извозне филијале беч-
ких и пештанских фирми извозиле су 
храну у те земље из Војводине док је у 
динарским крајевима владала глад јер 
усљед недостатка саобраћајница храну 
из Војводине није било могуће превести 
у западне крајеве. Главни одбор Сељач-
ких вијећа, које је организовао Милан 
Прибићевић у Лици, Банији, Корду-
ну и Славонији 19. августа 1921. годи-
не забранио је извоз кукуруза из Лике 
и Баније јер је овим крајевима усљед 
суше пријетила глад. Организација Се-
љачких вијећа на сједници Главног од-
бора 9. октобра 1921. године тражила 
је помоћ од државе за пострадале од 
суше и неродице, нарочито у Лици и 
Банији. Министарски савјет 8. јануа-
ра 1922. године одобрио је кредит од 
10 милиона динара за исхрану Хрват-
ске и Славоније, али жито није стигло 
до срезова у Банији и Кордуну. 

Суша 1922. године захватила је Ли-
ку, Далмацију и Вировитичку жупанију 
тако да се на снабдијевању храном ових 
крајева активирала и организација На-
родна одбрана формирајући одбор за 
исхрану. Поводом глади у Лици и краљ 
Александар Карађорђевић 8. фебруа-
ра 1922. године примио је делегацију 
српских сељака из Сјеверне Лике. Ста-
ње глади које је владало у Лици опи-
сао је 15. октобра 1922. године Душан 
Иванчевић, један од организатора ко-
лонизације добровољаца из сјеверне 
Лике на имање Андрије Чекоњића у 
Банату на Скупштини Сељачких вије-
ћа одржаној на Пал мајуру, једном од 
велепосједничких мајура: 

– Ја сам живио у Лици са пет чла-
нова породице, на три рали камена, а 
не земље. Па кад би имао хљеба за Бо-
жић, рекао бих: „Богу хвала!“

 Исте 1922. године великобечкереч-
ки Банатски гласник донио је чланак 
који је говорио о стању глади у Хер-
цеговини: 

– Сада је у Београд дошла једна де-
легација из Билеће коју састављаху го-
спода Јефто Попара, Благоје Милоше-
вић и Мустафа Арнаутовић. Народ се 

тамо храни корјењем и кужељинама и 
добра трећина становника одавно нема 
ни зрна кукуруза у кући а због глади су 
се појавиле разне болештине. 

– Предсједник аграрне заједнице на 
посједу Р. Хамерштaјна са Шара мајура 
код Станишића у Бачкој Петар Коваче-
вић извијестио је 23. септембра 1922. 
године да „у нашој заједници има 51 
колонист и 40 мјесних агрaрних ин-
трeсената. Уредно примјећујем да ће 
за кратко вријеме доћи из Херцегови-
не још око 100 колониста, па да су чак 
и у покрету јер је тамо завладала глад. 

Исти Петар Ковачевић 28. октобра 
1922. године описао је насељавање хер-
цеговачких колониста на Шара мајур 
код Станишића: 

– Као што је познато, овогодишња 
жетва у нашим пасивним крајевима 
била је сасвим слаба и ради тога сва-
кодневно добровољци-колонисти из 
тих крајева долазе са фамилијама на 
додијељену земљу.

 Четири добровољца из Лике, из оп-
штине Брувно, код Грачаца, (Д., По-
знић, М. Чалић, Н. Обрадовић, Ђ. Ко-
лунџић) 23. октобра 1919. године упу-
тили су писмо министру Љуби Дави-
довићу у којем су описали стање у Ли-
ци непосредно послије завршетка Ве-
ликог рата: 

– Када смо демобилисани и дошли 
нашијем кућама, нашли смо стање го-
ре него што смо претпостављати могли. 
Рат је поништио и упропастио био на-
ше стање и данас наше породице ника-
квих средстава за живот немају. Дошли 
смо у Министарство и тражили насеља-
вање на Косову, дошли у Скопље, али 
је земља била надијељена, па се врати-
ли у Београд, а из Београда опет упу-
ћени повјеренику. Послије незаврше-
ног посла ми смо дошли и ових дана у 
Министарство за аграрну реформу да 
нађе начин да сачува наше породице 
од пропасти.

– Приликом демобилизације дола-
зимо својим кућама и налазимо руше-
вине... – 17. маја 1931. године подсјећа-
ли су колонисти из Херцеговине, насе-
љени у колонији Његошево, код Бачке 
Тополе, органе Дунавске бановине на 
стање које су затекли по повратку ку-
ћама по завршетку рату и њиховој де-
мобилизацији.

Притиснути глађу која је владала у 
њиховим крајевима колонисти 1921–
1923. године убрзано су кренули ка 
Банату, Бачкој, Барањи и Срему иако 
њихова насеља нису била формирана, 
већ су били морали живјети у привре-
меном смјештају, у тјескобним и ло-
шим хигијенским условима, у стаја-
ма, шупама, свињцима и зградама за 
бироше не велепосједничким мајури-
ма (пустарама) или у „кирији“ у обли-

жњим насељима. Потреба да се дође 
до плодне земље и да колонистичка 
породица што прије изађе из просто-
ра гдје је владала глад била је пресуд-
на да дође до убрзаног пресељења иа-
ко је колонизација тек била у проце-
су организације. Тако је 1922. године 
у бихаћком срезу било 293 молбе за 
колонизацију, у херцеговачким срезо-
вима 251, у кључком срезу 98 молби, 
петровачком 63, крупском 56, цазин-
ском 32, сарајевском срезу 155 молби, 
вишеградском 110 молби. Имовно ста-
ње колониста који су се кретали у сео-
бу показивало је да они нису имали до-
вољно земљишта, као ни хране за себе 
и своје породице.

НОВО НЕВЕСИЊЕ У БАРАЊИ 
У молби Министарству аграрне ре-

форме тројица добровољаца из Брата-
ча код Невесиња (Р. Вичић, М. Радо-
вић и Р. Глоговац) 8. јула 1922. године 
жалили су се да „ми живимо у Брата-
чу код наших породичних задруга ко-
јима смо само на терету јер као тежа-
ци немамо довољно рада пошто на-
ше задруге немају ни минимум обрa-
диве земље за једног члана, а не за за-
друге од 9 чланова и двије задруге са 
по 7 чланова.

На добровољачку земљу на мајуру 
Зобнатица код Бачке Тополе колонисте 
из Лике Д. Рапајића 15. августа 1921. 
године доселила су се и два његова бра-
та, „пошто су били јако оскудни за зе-
мљу код куће.“ У захтјевима упућеним 
од стране Министарства за аграрну ре-
форму Жупанијском аграрном уреду 
у Осијеку у периоду 1921–1923. годи-
не за групу колониста из околине Не-
весиња, који су жељели насељавање у 
Барањи, а који су касније формирали 
колонију Ново Невесиње у Барањи, ви-
дљиво је њихово тешко сиромаштво и 
недостатак хране за породицу. Тако је 
М. Вуковић, из Лукавца, код Невеси-
ња, 21. јануара 1921. године био „без 
исхране“, В. Лакета 22. марта 1923. 
године имао је петнаесточлану поро-
дицу, а није имао „ни хране ни сјеме-
на, ни справа“, Р. Перин из Баткови-
ћа, код Невесиња, 22. августа 1922. 
године није имао „ни хране, ни сјеме-
на“, као ни Л. Аћимовић из Трусине. 
Р. Тешановић 15.октобра 1923. годи-
не имао је породицу са „двоје дјеце“, 
а није имао „ни справа, ни хране, ни 
сјемена“. Према документу „Опћин-
ског поглаварства Зрмања“ од 3. де-
цембра 1924. године, добровољац Ј. 
Тојага из Јаворника, код Грачаца, се-
лио се у колонију Руско Село код Ве-
лике Кикинде, имао је петочлану по-
родицу и „није имао хране ни за себе 
ни за стоку“. По упутницама за путо-
вање у колонију Стари Лец у Банату 

од 12. јуна 1923. године И. Ђукановић 
и Ђ. Васић из Пецке, код Мркоњић 
Града, нису имали имовине, а имали 
су трочлану и четворочлану породи-
цу, као ни Т. Савичић, из Герзова, који 
је сјутрадан кренуо у исту колонију а 
који је имао шест чланова породице. 
Р. Пољак, из Габеле, код Чапљине, 13. 
јуна 1923. године селио се са три чла-
на породице у колонију Руско Село, 
код Велике Кикинде, такође без имо-
вине; 20. јуна 1923. године Б. Латино-
вић из Врточе, код Босанског Петров-
ца, селио се са шест чланова породице 
у Оросламош (Банатско Аранђелово) 
без имовине. М. Челић, О. Вујановић и 
М. Вукмировић из Босанске Костајни-
це 25. октобра 1923. године селили су 
се у колонију Владимировац у Банату 
такође без икакве имовине. 

– Сви наши чланови дошли су у Ко-
вин без капитала – жалио се Савезу 
аграрних заједница за Банат предсјед-
ник аграрне заједнице у Ковину В. Ву-
котић, 24. фебруара 1928. године. 

– На овој голој ледини све смо тре-
бали сами направити – 5. маја 1930. 
године Савезу аграрних заједница за 
Бачку и Срем објашњавао је почетке 
колониста са Баније у колонији Ланка 
(Петрова Слатина) код Вуковара пред-
сједник аграрне заједнице М. Пуцарин. 

– Колонисти су дошли без игдје иче-
га 30. јуна 1935. године – описивао је 
имовно стање колониста из Лике и Хер-
цеговине непосредно по насељавању 
у колонији Растина, у околини Сом-
бора, на југословенско-мађарској гра-
ници, ревизор Савеза аграрних зајед-
ница Б. Прњајић. 

– Сви смо дошли без икаквих сред-
става за живот и задужили се код раз-
них зеленаша – 3. априла 1940. године 
описивао је М. Прибић имовно стање 
колониста по досељавању, углавном из 
Лике и Босне, насељених на колонија-
ма Зобнатица, Карађорђево и Кочиће-
во у околини Бачке Тополе.

– Ова колонија насељена је од оп-
таната и људи из пасивних крајева ко-
ји нису могли ништа имати или доне-
ти осим себе и живота и друго већ је-
дино своје породице – описивао је си-
ромаштво тек насељених колониста у 
колониста у колонији Мали Бач П. То-
мановић, предсједник аграрне заједни-
це 20. маја 1935. године 

СЛАНИНА КАО МАМАЦ 
Мотив глади, као мотив пресеље-

ња, јављао се код колониста као један 
од кључних мотива за улазак у процес 
колонизације. 

– Ово се у Банату сваки дан једе – 
показивао је добровољац П. Џакула би-
јели хљеб својој породици у Изачићу у 
Бихаћа, покушавајући да их подстакне 
на пресељење на велепосјед А. Сечењи 
у Руском Селу, код Велике Кикинде. 

 – Гони глад у Банат – викали су сто-
лачки муслимани за Михајлом Чали-
јом из Хатеља код Стоца када се 1926. 
године селио у велепосјед А. Сечењи 
у Руском Селу. 

– Цио живот јешћете само куљу! 
– говорили су Срби-старосједиоци из 
Српске Црње у Банату добровољцима 
из Лике и Херцеговине насељеним на 
велепосједничке мајуре у околини на-
сеља 1922–1923 године. 

– Под јесењим сумраком иду Лича-
ни пољима и откопавају мравињаке јер 
немају хљеба – писало је у репортажи 
Милоша Црњанског о аграрној рефор-
ми у Банату објављеној у Политици 25. 
октобра 1923. године.  НАСТАВИЋЕ СЕ...

Обећана земља бијелог хљеба
 » Општинска управа колоније Војвода Степа (друга половина 30-тих година 20. века)
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ДЕЛЕГАЦИЈА САВЕЗА ОПШТИНСКИХ УДРУЖЕЊА ИЗБЈЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗ БИЈЕЉИНЕ У СКУПШТИНИ СРБИЈЕ

Повратак имовине је национални задатак
Предсједник Савеза 

општинских удруже-
ња избјеглих и расе-

љених из Бијељине Игњат 
Симић је са колегама Не-
дељком Ћорићем и Југосла-
вом Деспотовићем разго-
варао са замјеником пред-
сједника Одбора за дијаспо-
ру и Србе у региону у Скуп-
штини Србије Миодрагом 
Линтом, а кључне теме би-
ле су повратак српске имо-
вине и у Федерацији БиХ и 
предстојећи парламентар-
ни избори у БиХ.

Игњат Симић се захвалио 
Миодрагу Линти на свему 
што је по питању повратка 
српске имовине у Федераци-
ји БиХ до сада урадио. Симић 
је говорио и о узурпираним 
становима на подручју овог 
ентитета и изразио жаљење 
што се и раније није темељ-
није пришло овом проблему.

АНИМИРАТИ ЉУДЕ ДА 
САЧУВАЈУ СВОЈУ ЗЕМЉУ

– Ако се протјераним љу-
дима омогући да газдују сво-
јом имовином, имаћемо си-
гурно много мање социјал-
них случајева у мјестима у 
које су избјегли и расељени 
пронашли нова уточишта. У 
том смислу, ово је круцијал-
но питање и по мени је по-
вратак имовине у Федера-
цији БиХ национални зада-
так на нивоу српског наро-

да уопште – закључио је Иг-
њат Симић.

Слично мишљење дијели 
и други учесник у разговору 
Недељко Ћорић, наглашава-
јући да су Срби прије рата 
имали уписано више од 65% 
земље на територији БиХ.

– Данас то није тако. Ср-

би највише из егзистенцијал-
них разлога и немогућности 
да се врате на подручја са ко-
јих су протјерани продају сво-
ју земљу. Ова тема је актуелна 
већ четврт вијекa. Имовина 
је заборављена чак и од не-
ких њених власника који ни-
су свјесни њене непроцјењи-
ве вриједности. Велики про-
блем представљају и стано-
ви у које се Срби из безбјед-
носних разлога нису могли 
вратити. Сад су уписани или 
на физичка или на правна ли-
ца, а посебно у оним мјести-
ма гдје неки људи нису тра-
жили њихов поврат – рекао 
је Ћорић. 

Он је додао да се преко 
медија и новоотворених кан-
целарија морају анимирати  
власници земље, кућа и ста-
нова у ФБиХ, који су напу-
стили те крајеве, да упишу 
шраво на своје некретнине. 

Закључујући расправу 

Миодраг Линта је рекао да 
протјерани Срби са терито-
рије БиХ, као и они који су 
отишли са тог подручја при-
је рата, тешко враћају своју 
имовину.

– У питању је више хиљада 
станова у Сарајеву и на дру-
гим подручјима, затим дру-
ге врсте некретнина. Линта је 
посебно истакао процес реги-
страције некретнина који се 
одвија у Федерацији Бих а ко-
ји практично значи упис имо-
вине у нову земљишну књигу. 

– Наш Одбор за дијаспо-
ру и Србе у региону, зајед-
но са Савезом општинских 
удружења избјеглица и ра-
сељених лица из Бијељинe, 
активно ради на том проце-
су уз активну подршку Владе 
Републике Српске. Резултат 
те сарадње је отварање шест 
канцеларија на подручју Ре-
публике Српске, које ће по-
магати протјераним Срби-

ма, али и другим власници-
ма имовине из Федерације 
БиХ, давати им информације 
и правне савјете на који на-
чин да се изборе за своја пра-
ва – закључио је Линта.

НЕОПХОДНА ЈЕДИНСТВЕНА 
СРПСКА ИЗБОРНА ЛИСТА 

Друга тема о којој се раз-
говарало на овом састанку 
били су предстојећи парла-
ментарни избори у БиХ. На-
кон конструктивне распра-
ве у којој су учествовали сви 
учесници састанка, Линта је 
истакао да се Срби из Феде-
рације БиХ налазе у изузет-
но тешком положају и да је 
кључни проблем дискрими-
нација у запошљавању, обра-
зовању, расподјели средстава 
у буџетима општина и кан-
тона као и уништавање кул-
турног насљеђа.

– Један од начина да се 
Срби ефикасније боре за сво-

ја права у Федерацији БиХ је-
сте да се припреми заједнич-
ки програм, једна јединстве-
на платформа свих српских 
политичких странака и орга-
низација које дјелују на нивоу 
Федерације БиХ. Сматрам да 
би требало да се формира и 
једна заједничка српска ли-
ста, која би се могла звати 
Опстанак, и да онда сви за-
једно позовемо Србе, било 
гдје да се налазе, а имају би-
рачко право у ФБиХ, да гла-
сају за заједничку листу. Си-
гуран сам да би након тога 
Срби ојачали своје политичке 
позиције и на кантоналном и 
на нивоу Федерације БиХ и да 
би то био један од ефикасни-
јих начина у борби за наша 
права – закључио је Линта.

ТРАЖЕ ПОДРШКУ СПЦ
И ПРЕДСЈЕДНИКА РС

Договорено је да се ини-
цирају састанци са Милора-
дом Додиком, предсједником 
Републике Српске и патри-
јархом Иринејем на тему је-
динственог политичког дјело-
вања Срба у Федерацији БиХ.

На крају састанка, пред-
ставници Савеза општин-
ских удружења избјеглих и 
расељених лица Републи-
ке Српске упознали су Лин-
ту са иницијативом да се у 
другој половини маја орга-
низује округли сто у Бијељи-
ни, на коме би учествовали 
представници званичних ин-
ституција Србије и Републи-
ке Српске, заинтересованих 
удружења и свих оних који 
могу да помогну како би се 
још једном комплетна срп-
ска јавност упознала са већ 
поменутом имовинском про-
блематиком у ФБиХ. На овом 
скупу било би ријечи и о но-
воформираним канцелари-
јама за правну и имовинску 
помоћ које ће осим Бијељи-
не радити у још пет градова у 
Републици Српској: Бањалу-
ци, Зворнику, Источном Са-
рајеву, Мркоњић Граду и Не-
весињу.  ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

 » Југослав Деспотовић, Игњат Симић, Миодраг Линта и  Недељко Ћорић

МИОДРАГ ЛИНТА ОРГАНИЗОВАО НОВИ САСТАНАК СА ДИРЕКТОРОМ ЈУП-А ДРАГАНОМ КАТУЦОМ ЗБОГ КАШЊЕЊА ИСПОРУКЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

НАЗИРЕ СЕ РЈЕШЕЊЕ ЗА 302 ИЗБЈЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ
У Београду 19. априла 2018. го-

дине одржан је састанак код 
директора Јединице за управљање 
пројектом (ЈУП) Владе Србије Дра-
гана Катуце због недопустиво ду-
гог кашњења у испоруци грађевин-
ског материјала за 302 избјегличке 
породице у оквиру Подпројекта 3 
Регионалног стамбеног програма. 

Састанку су, поред директора 
ЈУП-а, присуствовали представник 
Комесаријата за избјеглице и ми-
грације Љиљана Ракић, дио избје-
гличких породица из Београда које 
су добиле уговоре о додјели грађе-
винског материјала још у септем-
бру прошле године Милка и Дане 
Калинић. Калинић, Мира Лукач, 
Јово Булат, Босиљка Иванић, Ми-
лан Тешо Косановић, Mилка Тесла 
и Анђелка Совиљ, кaо и народни по-
сланик Миодраг Линта.

Избјегличке породице су изрази-
ле своје огорчење и незадовољство 
јер више од седам мјесеци чекају на 
испоруку грађевинског материјала. 

За то вријеме пропадају крово-
ви, плоче и труне материјал. Та-

кође, примједба избјегличких по-
родица је била да се нико не јавља 
на бројеве телефона ЈУП-а и Ко-
месаријата за избјеглице због до-
бијања информација о реализаци-
ји пројекта. 

Линта је поново тражио од ди-
ректора ЈУП-а Драгана Катуце да 
учини све што је у његовој моћи 
да 302 избјегличке породице што 
прије добију грађевински матери-
јал у складу са спецификацијом, с 

циљем да заврше своје куће и ко-
начно престану да буду подстанари. 

Директор ЈУП-а Драган Катуца 
је рекао присутним породицама да 
је претходни тендер поништен због 
неправилности али да средства не 

могу бити потрошена за друге свр-
хе јер су искључиво намијењена за 
рјешавање стамбених питања из-
бјеглица. 

Он је, такође, истакао да је по-
кренута нова набавка и да је Бан-
ка за развој Савјета Европе дони-
јела одлуку да се скрати процеду-
ра новог тендера у циљу да грађе-
вински материјал буде испоручен 
избјегличким породицама у току 
овог љета.

Линта је, такође, тражио од ди-
ректора ЈУП-а и представника Ко-
месаријата за избјеглице и мигра-
ције да одреде службенике и дају 
њихове бројеве телефона који ће 
свакодневно давати потребне ин-
формације избјегличким породи-
цама у вези добијања грађевинског 
материјала. 

Договорено је да ће контакт 
особа у ЈУП-у бити Сања Поповић 
065/200-92-48, а контакт особе у 
Комесаријату за избјеглице и ми-
грације биће Светлана Оклобџи-
ја 064/828-16-18 и Љиљана Ракић 
064/828-16-17 РСК

СУДБИНА СРБА У СЕЛУ СМОЛУЋА (ЛУКАВАЦ)

Југослав Деспотовић је указао на конкретне примјере 
наводећи српско село Смолућа, oпштина Лукавац, у којој је 
заједно са околним селима живјело преко три хиљаде људи 
српске националности. 
– Данас нема ни једног Србина, а федералне власти врше 
опструкцију да се било ко и врати тамо. У периоду опсаде од 
18. јуна до 27. августа 1992. страдало је 50 Срба на подручју 
Смолуће, односно 149 на њеном ширем подручју (Подпећ, 
Тиња, Јасеница, Сребреник, Горњи Лукавац). Смолућа је након 
евакуације становништва 29. августа 1992. потпуно опљачкана 
и спаљена од стране муслиманских и хрватских јединица и 
до данас се тамо нико није вратио. То је само један примјер, 
а у Федерацији када прођете кроз порушена села, знајте да 
су на српској земљи, тамо гдје су обновљена живе Хрвати и 
Бошњаци – сликовито је описао стање на терену Деспотовић.

 » Народни посланик Миодраг Линта са дијелом избјегличких породица на састанку код директора ЈУП-а Драгана Катуце
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ВЕТЕРАНИ ИЗ ПЕТРИЊЕ ОДИГРАЛИ ТРАДИЦИОНАЛНУ РЕВИЈАЛНУ УТАКМИЦУ У БЕОГРАДУ

Играчи КК Младост из Петриње обиљежили 
велики јубилеј – 40 година од оснивања клуба
Другу годину заре-

дом у Националном 
тренинг центру у Ко-

шутњаку 14. априла 2018. 
године одиграла се реви-
јална утакмица ветерана 
Кошаркашког клуба Мла-
дост из Петриње. Ове го-
дине обиљежен је и јубилеј 
40 година од почетка игра-
ња кошарке у Петрињи, што 
је био још један разлог ви-
ше да се окупе бивши игра-
чи овог клуба из свих краје-
ва свијета: Француске, Ир-
ске, Енглеске, Грчке, Срп-
ске, Хрватске, чак и Канаде.

ИСПИСАЛИ КОШАРКАШКУ 
ИСТОРИЈУ ПЕТРИЊЕ

Повод за окупљање про-
шле године, како су рекли 
организатори, била је обја-
ва на једном интернет сајту, 
гдје се помињу ветерани КК 
Петриња, како се сада клуб 
зове, а нигдје се не спомиње 
ништа о људима који су осно-
вали Младост, као ни име-
на некадашњих играча који 
данас не живе у Хрватској. 
Стара дружина повезала се 
путем друштвених мрежа и 
одлучила да се поново окупи.

Један од организатора ре-
вијалне утакмице, Тихомир 
Попара, рекао је да је циљ по-
новног окупљања да покажу 
и докажу да се кошарка у Пе-
трињи играла и прије 1995. 
године и ко су били ти мом-
ци који су поносно носили 

зелено-бијели дрес гдје год 
су играли.

– Одлучили смо да у егзи-
лу обновимо сјећање на КК 
Младост и окупимо се, пр-
ви пут прошле године у Бео-
граду. Та прва утакмица има-
ла је меморијални карактер, 
у знак сјећања на једног од 
оснивача КК Младост Радо-
мира Старовића и прерано 

преминулог нашег бившег 
саиграча Далибора Давидо-
вића Давида. Тада су након 
више од 26 године на терен 
изашле двије екипе у зеле-
ним и бијелим дресовима 
Младости, клуба која више 
не постоји. Иако су били по-
звани на ову манифестацију, 
није присуствовао нико из 
садашњег КК Петриња, ис-
причао је Попара, који није 
крио велико задовољство што 
је срео старе пријатеље након 
више од 25 година.

ПРЕД РАТ СТИГЛИ ДО 
РЕПУБЛИЧКЕ ЛИГЕ

КК Младост основан је 
1978. године у Петрињи, у та-
дашњој ОШ Артур Туркулин, 

на иницијативу неколици-
не петрињских љубитеља ко-
шарке. Идејни зачетник ко-
шаркашког клуба у Петри-
њи био је сада покојни Радо-
мир Старовић Љубо. Клуб је 
дјеловао у саставу тадашњег 
Спортског друштва Младост, 
које су чинили фудбалери, 
каратисти и стонотенисери. 
Клуб се такмичио у регио-
налним лигама Хрватске, а 
пред сам почетак избијања 
ратних сукоба на простори-
ма Хрватске изборио је пра-
во учешћа у Хрватској лиги.

– Нажалост, није би-
ло прилике да се одигра ни 
једна утакмица у том рангу 
такмичења. Посљедња акци-
ја КК Младост била је госто-

вање у Чехословачкој, у гра-
ду Оломоуц, гдје је одиграно 
неколико утакмица. 

ПАД КРАЈИНЕ 
УГАСИО МЛАДОСТ

– Из тадашње Чехосло-
вачке клуб се вратио 2. маја 
1991. године, када се на вије-
стима говорило о сукобу у се-
лу Борово, заправо самом по-
четку рата у Хрватској. Како 
су тада изашли из аутобуса, 
никада се више нису ни срели 
као клуб – подсјетио је Попа-
ра, осврћући се на историју 
овог клуба, који је за врије-
ме рата наставио да постоји. 

Како је рекао, тренира-
ло се колико се могло у тим 
ратним условима.

И баш у тим условима 
1992. године у Петрињи је 
основан Кошаркашки савез 
РС Крајине, у коме је је наш 
саговорник Тихомир Попа-
ра изабран за предсједника 
судијске организације КС РС 
Крајине.

– Клуб се такмичио у Ли-
ги РСК, а активан је био и 
женски клуб, који се такође 
такмичио у званичној лиги 
РСК. Пад РС Крајине значио 
је званични крај постојања 
КК Младост. Нажалост, због 
познатих дешавања, из рат-
ног периода не постоје фото-
графије о раду КК Младост 
из тог периода – закључио 
је Попара.

Посебну срећу што види 
старе другаре изразио је још 
један ветеран из Петриње, 
који је овим поводом дошао 
из Грчке, гдје живи посљед-
њих 25 година. Маринко Пје-
валица присјетио се својих 
почетака у овом клубу.

– Још 1978. године као 
средњошколац почео сам да 
тренирам у КК Младост, а 
након студија физичке кул-
туре које сам завршио у За-
гребу, био сам и тренер клуба. 
То су биле предратне године. 
У то вријеме смо успјели као 
млад клуб да се пробијемо до 
Хрватске лиге, што је за нас 
био велики успјех – рекао је 
Пјевалица и додао да се нада 
да ће овакви сусрети потраја-
ти, а постоји замисао и воља 
да се и у Петрињи организу-
је сличан сусрет.

Утакмици су присуство-
вали чланови породица ве-
терана и њихови пријатељи. 
Након утакмице, као што су 
то чинили и прије 26 година, 
настављено је дружење, овај 
пут у Клубу Александар на Ко-
шутњаку.  ВЕСНА ВУКОВИЋ

15 БИВШИХ ИГРАЧА НА ОКУПУ

У ревијалној утакмици учествовало је 15 некадашњих 
играча КК Младост из Петриње: Петар Ђукић, Зоран 
Миочиновић, Бранко Томић, Велибор Тодоровић, 
Александар Радосављевић, Дарко Ћалина, Жељко Тркуља, 
Пјевалица, Маринко Горан Тодоровић, Ранко Томић, 
Мирослав Студен, Славко Љиљак, Дарко Тркуља, Момир 
Галовић и Драгослав Србљанин.

ФИНАЛНОМ УТАКМИЦОМ ЗА ПАМЋЕЊЕ ЗАВРШЕНА ЧЕТВРТА СЕЗОНА ЛИГЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У БЕОГРАДУ 

ТРЕБИЊЦИ ТАКТИЧКИ НАДМУДРИЛИ ФАВОРИЗОВАНЕ ВЛАСЕНИЧАНЕ    
На дан побједе 9. маја 2018. године у 

Поско арени одигране су финалне 
утакмице четврте сезоне лиге Републи-
ке Српске у Београду за прољећну полу-
сезону. У неизвјесној утакмици за треће 
мјесто екипа Фоче је резултатом 2:1 по-
биједила Хан Пијесак.

Потом је одиграно финале, испоста-
виће се, најљепша утакмица сезоне. Тре-
бињци су храбром игром са пет играча 
на терену потпуно тактички надмудрили 
противнике и заслужено побиједили фа-
воризовану Власеницу. Превагу је донио 
Марко Сикимић, који је био у улози гол-
мана-играча. Власеница је на самом по-
четку искористила грешку противника и 
повела, а онда су Требињци жестоком бор-
бом до краја полувремена потпуно прео-
кренули и повели са 3:1. У наставку Вла-
сеница је након пенала смањила на 3:2, 
да би фантастичним голом из слободног 

ударца капитен Требињаца Тихомир Ту-
фегџић овјерио побједу своје екипе. Стри-
јелци та Требињце су још били Вукмиро-
вић (2) и Милојевић (1). Након меча, Тре-
бињци, који су са пуно ентузијазма ушли 
у ово такмичење били су веома срећни, а 
посебно је био поносан творац и капитен 
овог тима Тихомир Туфегџић. 

– Овај тим састављен је од Требињаца 
који живе и раде у Београду, а нама је ма-
ли фудбал у крви. Без ичије помоћи са-
ми смо се организовали и освојили овај 
трофеј. Већина играча наше екипе кали-
ла се играјући чувену требињску олим-
пијаду у малом фудбалу. Мада лигашки 
дио нисмо завршили како смо жељели, 
дубоко смо вјеровали да можемо до ти-
туле – рекао је Туфегџић и најавио да ће 
екипа Требиња наредне године започети 
са играњем у Трећој футсал лиги. 

– Надамо се да ћемо пронаћи спон-
зора, јер смо и до сада достојно презен-
товали име Требиња. Вјерујем да ће нам 
у томе помоћи неки од многобројних 
успјешних херцеговачких привредника. 
Циљ нам је да се појачамо и наредне го-
дине потрудимо да одбранимо трофеј – 
закључио је Туфегџић. 

Коначан редослијед првих осам еки-
па је: Требиње, Власеница, Фоча, Хан Пи-
јесак, Гацко, Соколац, Крајина, Милићи и 
Младост.  Т. ЋОРОВИЋ

ШАМПИОНСКИ САСТАВ

Шампионска екипа Требиња играла је 
у саставу: Тихомир Туфегџић, Марко 
Сикимић, Спасоје Кебељић, Срђан 
Илић, Огњен Дангубић, Немања 
Бурлица, Јован Стошић, Горан Шкеро, 
Милош Ђукелић, Дарко Милојевић, 
Милош Вукмировић, Љубиша Поробић 
и Ведран Тубић. 

 » ЗА ИСТОРИЈУ:  Јован Стошић, Марко Сикимић, Немања Бурлица, Тихомир Туфегџић, Огњен Дангубић, Дарко Милојевић 
(горњи ред), Горан Шкеро, Милош Вукмировић, Срђан Илић и Милош Ђукелић 
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У СТАРОЈ ПАЗОВИ ОКУПИЛИ СЕ ПРИЈАТЕЉИ СЕЛА НУНИЋ (КОД КНИНА)

Бане Ивановић поклонио лопту за 
фудбалски турнир Далматинаца
Наставља се традиција окупљања пријате-

ља из Нунића, малог мјеста на 30 кило-
метара од Книна започета још давне 1974. 
Године, па су тако и око посљедњих прво-
мајских празника у насељу Каблар у Новим 
Бановцима (општина Стара Пазова) под „ди-
ригентском палицом“ Душана Шуше (80) 
Крајишници играли фудбал и балоте. Ови 
сусрети нису одржани само 1995. године, 
а одржавани су у више мјеста: Новом Саду, 
Барајеву, Београду…

Ове године стигли су Котур Бошко, Ко-
тур Миле, Обрад Брато Суша, Миле Стјеља, 
Ивица, Мишо и Иван Кардум, Гојко Стјеља, 
Небојша Суша, Бато Рончерић…

Домаћин овогодишњег скупа био је Ненад 
Шуша из Банатског Новог Села.

– Сваке године нас је мање – рекао је Ду-
шан Шуша и позвао присутне да одају по-
штовање минутом ћутања за недавно пре-
минулог Милана Стјељу. 

Према његовим ријечима, овај турнир је 

почео због дружења омладине Буковице ка-
да је један од покретача уз горе наведене био 
и Живко Шуша. По овом турниру људи се и 
дан данас познају у Загребу, Новом Саду, Ри-
јеци… Иза свега остала су лијепа пријатељ-
ства, и неријетко су се у овој групи Срби и 
Хрвати добро слагали, и у рату и послије рата.

– Људски смо се зближили – каже Душан.
На једном од турнира учествовао је и Мал-

баша, играч Милана, као и Ивица Шкуца и 
Ивица Кардум Лула. Ове године мали фуд-
бал је игран лоптом која је поклон Банета 
Ивановића.

Према попису из 1991. године, Нунић је 
имао 298 становника, од чега 244 Србина, 47 
Хрвата, 1 Југословена и 6 осталих. Према по-
пису становништва из 2001. године, Нунић 
је имао 105 становника, a према попису из 
2011. године 110 становника. Село Нунић на-
лази се у саставу општине Кистање. До рата 
насеље се налазило у саставу бивше велике 
општине Книн.  ДРАГАН БАШОВИЋ

У БАЧКОЈ ТОПОЛИ ОДРЖАН 7. ТУРНИР У БАЛОТАМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗАВИЧАЈНОГ УДРУЖЕЊА ДАЛМАЦИЈA ИЗ СУБОТИЦЕ 

ДАЛМАТИНЦИ ИЗ БАЧКЕ ТОПОЛЕ  
ПОБЈЕДНИЦИ ТУРНИРА У БАЛОТАМА
Завичајно удружење 

Далмација из Суботи-
це, организовало је и 

одржало 28. априла 2018. 
године 7. по реду турнир 
у древној народној-спорт-
ској игри, названој игра на 
балоте или буће. Турнир је 
одржан на спортском тере-
ну Клуба досељених и про-
гнаних лица општине Бач-
ка Топола, у Бачкој Топол.

На турниру је учествова-
ло 16 такмичарских екипа (4 
екипе из Суботице, 3 екипе 
из Болеча, 2 екипе из Бачке 
Тополе, 2 екипе из Инђије, 2 
екипе из Станишића, 2 еки-
пе из Новог Сада, 1 екипа из 
Бачког Душанова, 1 екипа из 
Руменке и 1 екипа из Гакова), 
свака са по три такмичара и 
шест резервних играча тих 
екипа који су повремено ми-
јењали чланове својих првих 
екипа. Поред такмичара, на 
турниру је било присутно и 
двадесетак гостију и још то-
лико публике, тако да је на 
турниру било присутно око 
100 људи.

Прво мјесто на турниру и 
златне медаље, те мајице За-
вичајног удружења Далмаци-
ја Суботица, освојили су чла-
нови екипе Бачка Топола II из 
Бачке Тополе, у саставу: Зо-
ран Марић, капитен, те чла-
нови екипе Дамир Груловић 
и Лазар Зорановић.

Друго мјесто и сребрене 
медаље, те мајице Завичајног 
удружења Далмација Суботи-
ца, освојили су чланови еки-
пе Суботица I у саставу: Го-
ран Шарић, капитен, те чла-
нови екипе Зоран Шарић и 
Петар Рнић.

Tреће мјесто и брончане 
медаље, те мајице Завичајног 
удружења Далмација Суботи-
ца, освојили су чланови еки-
пе Нови Бановци, из Нових 
Бановаца, у саставу: Душан 
Вуковић, капитен, те члано-
ви екипе Маринко Баљак и 

Милан Павасовић. Завичај-
но удружење Далмација Су-
ботица је за све такмичаре, 
госте и публику обезбиједи-
ло храну и пиће. 

Турнир је протекао у нај-
бољем миру и реду.

По завршетку турнира За-
вичајно удружење Далмација 
Суботица припремило је ве-
черу за све такмичаре и го-
сте турнира, живу музику, са 
завичајним „крајишким“ пје-
смама, које је изводио позна-
ти крајишки пјевач Рајко Ла-
лић.  Ш. ЛАЗИНИЦА / Б. АЦАН  » Шпиро Лазиница са члановима три првопласиране екипе
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА СРБСКИ СВЕТИОНИК ГРУПА СРБА ПОСЈЕТИЛА ТЕРЕЗИН НА СТОГОДИШЊИЦУ ОД СМРТИ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 

У ТАМНИЦИ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА СВЕ ЈЕ ИСТО КАО ПРИЈЕ ЈЕДНОГ ВИЈЕКА
Без трачка свјетлости, ско-

ро четири године, Гаври-
ло Принцип је био утамни-
чен у „јединици“ терезинског 
затвора на сјеверу Чешке. А 
прије једног вијека преми-
нуо је и заувијек остао запи-
сан у аналима историје као 
херој и револуционар Мла-
де Босне, који је поробљеној 
Европи донио вјековима че-
кану слободу.

Баш тако, уз Србе, на ве-
ликог Принципа гледају и 
у Чешкој и Словачкој. Ње-
гов храбри чин на Видовдан, 
28. јуна 1914. испоставило се 
да је касније, између оста-
лог, довео и до ослобођења 
од Аустроугарске монархи-
је и стварања Чехословачке, 
па није ни чудо што према 
њему тамошњи људи имају 
симпатије.

ИЗА ВРАТА „ЈЕДИНИЦЕ“
Послије 100 година у Те-

резину је током протеклог 
викенда боравила група Срба 
из Србије и Републике Срп-
ске, њих око шездесетак, ко-
ји су посјетили тамошњи за-
твор, Принципову ћелију, те 
одали пошту његовој жртви, 
запалили свијеће и положи-
ли вијенце.

У групи је била и делега-
ција Удружења бораца Кор-

дуна у саcтаву предсједник 
Удружења Ђуро Шкаљац, се-
кретар Удружења Душко Де-
јановић и чланови Управног 
одбора Удружења (УО УБК), 
Управног одбора удружења 
бораца Кордуна Ђуро Петро-
вић, Дарко Вукић и Милан 
Петровић, који су се у Бео-
граду придружили овом сво-
јеврсном ходочашћу, с обзи-
ром на то да су током путо-

вања посјећена, између оста-
лог, и велика стратишта срп-
ског народа попут Великог 
Међера у Словачкој и Јин-
дриховице у Чешкој, на самој 
граници са Њемачком, гдје 
се налазе кости на хиљаде на-
ших сународника – погину-
лих, убијених или усљед ло-
ших услова у логорима и за-
творима преминулих од ру-
ке Аустроугарске монархије.

Како је циљ путовања 
био Терезин и 100 годи-
на од Принципове смрти, у 
том градићу и истоименом 
затвору налази се и чувена 
„јединица“ – ћелија у којој је 
био затворен Гаврило Прин-
цип. Веома малих димензи-
ја, без прозора или било ка-
квог сличног отвора кроз који 
би могла да допре свјетлост.

И данас изгледа застра-

шујуће, па се човјеку од са-
ме помисли да је ту неко про-
вео скоро четири године леди 
крв у жилама. Скоро све је у 
њој остало као што је било и 
прије једног вијека, а од из-
мјена је видљива само једна 
мала лампа, ето толико да 
посјетиоци могу да виде вла-
жне зидове, положе вијенац, 
оставе свијеће.

На улазу у ћелију су стара 

метална, обложена дрветом 
врата и плоча на српском и 
чешком језику која подсје-
ћа да је у тој ћелији скончао 
Принцип. Велики Гаврило 
Принцип.

ЗА СРБЕ БЕСПЛАТНО
Иако је цијели логор да-

нас туристичка дестинација 
гдје се наплаћује улаз, гру-
пи Срба је омогућен беспла-
тан улазак. Послије 1.300 ки-
лометара, велико стратиште 
подсјећа на ужасне злочине. 

У оквиру логора су биле 
суднице, болница, купати-
ло. А испред улаза у терезин-
ску тврђаву направљено је на 
стотине спомен-плоча уз ве-
лики крст и Давидову звије-
зду. Терезин је и током Дру-
гог свјетског рата био логор 
коришћен од стране Трећег 
рајха, а гробови подсјећају на 
страшне злочине над Јевре-
јима и Хитлеровим неприја-
тељима међу хришћанима.

Током посјете Терезину, 
Срби су се сусрели са гру-
пом туриста из Колумбије, 
који, на изненађење, знају ко 
је Принцип. Чули су се и ита-
лијански и руски језик, али 
помало збуњени Италијани 
као да нису знали ни гдје су 
дошли!?  БОЖО МОРИЋ

TREBINJELIVE.INFO

ВЕЛИКЕ АДВОКАТСКЕ ОДБРАНЕ  OДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ АДВОКАТА ОЛИВЕРА ИЊЦА

КАКО ЈЕ  ЦИСТЛЕР БРАНИО МЛАДУ БОСНУ 
У петак 27. априла 2018. на 

Правном факултету у Бео-
граду одржана је промо-

ција трећег издања књиге Велике 
адвокатске одбране аутора Оли-
вера Ињца, познатог адвоката из 
Ниша, иначе поријеклом по оцу 
из Дрвара, а по „прађеду“ са Ли-
вањског Поља.

О књизи су надахнуто говори-
ли: проф. др Сима Аврамовић, де-
кан Правног факултета и адвокати 
Вељко Делибашић, Радослав Недић 
и Илија Радуловић. Специјални го-
сти промоције били су Дијана Ко-
вачић из Удружења Огњена Марија 
Ливањска и проф. др Вера Коваче-
вић Вујчић, унука Вељка Чубрило-
вића, саборца и сапатника Гаврила 
Принципа.

ПИСМО ВАСЕ ЧАБРИЛОВИЋА
Аутор је посебан напор уло-

жио у раду на поглављу Сарајев-
ски атентат 1914. јер је, током ра-
да на књизи, успио да ступи у кон-
такт са кћерком браниоца Рудол-
фа Цистлера, пок. Вандом Цистлер 
(својевремено примадоном Сарајев-
ске опере), која му је, иако у дубо-
кој старости – 10. деценији живота, 
преко телефона из Загреба испри-
чала више него узбудљив живото-
пис свога оца, који је ексклузивно 
објављен у овој књизи. У књизи је 
објављено и опроштајно, дирљи-
во писмо пред вjешање једног од 
тројице осуђених на смрт, учите-
ља Вељка Чубриловића (брата ака-
демика Васе Чубриловића) његовој 
тек рођеној кћери Нади, насловље-
но као Мојој кћери Нади, када напу-
ни 15 година. То писмо је иначе би-
ло спаљено од стране аустроугар-
ских власти одмах након вjешања, 
али је остало сачувано јер се било 
допало полицијском службенику 
који га је прије спаљивања препи-
сао у своју свеску, а потом спалио.

Чешки војник који је копао ра-
ку за преминулог Принципа кри-
шом је уцртао на парчету харти-
је, пред одлазак на фронт, мjесто 
где је Гаврило сахрањен (јер се бо-
јао да се неће вратити из рата), али 
је преживио фронт и када се вра-
тио, зарио је чешку заставу на гроб 
Гаврила Принципа. Тако су сачу-
вани Принципови остаци… На ово 
све треба додати да се предсjедник 
судског вијећа на том процесу на-
кон суђења – закалуђерио.

ДЕФИНИЦИЈА 
САВРШЕНОГ АДВОКАТА

Када су познатог француског 
адвоката Пајеа (Paillet) питали које 
су особине доброг адвоката, одгово-
рио је: „Дајте једном човјеку све ду-
ховне квалитете, дајте му све карак-
терне квалитете, узмите да је све ви-

дио, све научио и запамтио, да је ра-
дио тридесет година без одмора, да 
има својства писца, критичара, мо-
ралисте, да посjедује искуство стар-
ца и енергију младића, непогреши-
во памћење дjетета, додајте још да 
су се све виле сакупиле око његове 
колијевке да му поклоне све ове да-
рове, можда ћете у том случају има-
ти услове за савршеног адвоката.“

Прво издање Великих адвокат-
ских одбрана аутора Оливера Ињца 
(једног од првонаграђених на так-
мичењима у бесjедништву на Прав-
ном факултету у Београду 1994. и 
1995. године и аутора антологије 
најљепших духовних бесjеда, која је 
доживјела 5 издања и лични благо-
слов патријарха Павла) проглашено 
је за Књигу године 2004. Службеног 
листа Србије и Црне Горе, а друго 
издање 2007. било је једно од нај-

запаженијих издања Службеног гла-
сника (по којем је било планирано 
и снимање истоимене играно-до-
кументарне ТВ серије).

ИСТОРИЈА СРПСКЕ АДВОКАТУРЕ 
Одабрани дијелови из ове књи-

ге, која представља историју говор-
ништа наше адвокатуре (антологи-
ју најупечатљивијих, најхрабријих и 
најљепших адвокатских говора изре-
чених у oвдашњим судницама у по-
сљедњих 150 година), били су пред-
стављани на страницама Полити-
ке (фељтон у 45 наставака), франк-
фуртских Вести (фељтон у 12 наста-
вака), нишких Народних новина итд.

Судски процеси против Гаврила 
Принципа (бранилац Рудолф Цис-
тлер) и атентатора на регента Алек-
сандра Карађорђевића (бранилац 
Драгиша Васић), трговина бијелим 

робљем у Загребу 1925, суђења Дра-
жи Михаиловићу и највећем диси-
денту Титове Југославије Миловану 
Ђиласу, саобраћајна несрећа глумца 
Павла Вуисића 1965, суђења писци-
ма Ивану Ивановићу (за роман Црве-
ни краљ) и Гојку Ђогу (за збирку пjе-
сама Вунена времена), случај генера-
ла Владе Труфуновића и суђење Зо-
рану Ђинђићу 1996. (тзв. Пшенична 
афера), али и случајеви крвних дели-
ката који су прославили једног Вељ-
ка Губерину или Филоту Филу, који 
би фасцинирали и једну Агату Кри-
сти, садржани су унутар корица ове 
колико судске, толико и општедру-
штвене хронике, илустроване број-
ним фотографијама и оригиналним 
документима… Издавачи ове књиге 
су Штампар Макарије из Београда, 
Ободско слово из Подгорице и Хер-
цеговина издаваштво из Требиња.

ИСЈЕЧЦИ ИЗ ЖИВОТНЕ СТВАРНОСТИ
– Ово је досад најобимнија збирка судских говора на српском језику. 
Почиње Полит-Десанчићевом одбраном Светозара Милетића, 1878. 
године у Будимпешти, оптуженог за велеиздају, а сеже све до новијих 
времена. Књига садржи и политичке и криминалистичке и војничке 
процесе. Ињац не даје само одбрану коју је адвокат изрекао на суду, 
заједно са упадицама судије или тужиоца, већ и све релевантне 
околности: обавjештења о адвокату, биографске податке, најчешће уз 
фотографију или портрет, попис његових објављених дjела, чињенице 
које се односе на сам спор, судбину парнице у даљем суђењу, често 
и одјек у штампи. Кроз дилеме које читалац дијели са судијама: је ли 
оптужени убио или није, да ли је ријеч о трговини „бијелим робљем“ 
или о обичној проституцији, у чему је била издаја Драже Михаиловића, 
чиме се професор и академик Михаило Ђурић огријешио о поредак 
када је пророчки означио уставне амандмане као почетак распада 
Југославије, како је Ђилас од другог или трећег човјека државне и 
партијске хијерархије постао први познати „издајник и дисидент“, како 
су се понашали његови пријатељи и сарадници... Једном ријечју, то су 
исjечци из праве, бректаве животне стварности, обојени каменчићи који, 
када се сложе, дају велики и историјски ешалониран мозаик, илустрацију 
свих наших мијена и тектонских промjена, наших нарави, мана и врлина. 
Тако је и тај говор нашао мјесто у овој књизи… Примjери говора који су 
сакупљени откривају тајне добре адвокатске одбране…

ИЗ ПРЕДГОВОРА ПРОФ. ДР ОБРАДА СТАНОЈЕВИЋА

 » У ТЕРЕЗИНУ БИЛИ СРБИ ИЗ СВИХ СРОСКИХ КРАЈЕВА:  Делегација удружења бораца Кордуна и Огњена Марија Ливањска

 » Оливер Ињац и Дијана Ковачић
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СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА ПОСТРАДАЛЕ У ЛОГОРУ ДУБИЧКЕ/БАЋИНСКЕ КРЕЧАНЕ 1941-1945

Симић: Дубичке-Баћинске кречане бити  
уписане као обиљежје меморијалног мјеста
У организацији Вијећа Срп-

ске националне мањине 
Опћине Хрватска Дубица и 
СПЦО и Управе парохије Ко-
стајничко-Дубичке протоје-
реј Дворске парохије Радо-
слав Анђелић служио је па-
растос за пострадале у логору 
Дубичке/Баћинске кречане. 
Након помена присутнима се 
обратио Предсједник ВСНМ 
Милинко Симић и подсјетио 
родбину и присутне на осни-
вање логора који је био у са-
ставу логора Јасеновац. 

Логор Дубичке/Баћинске 
кречане се налазио на повр-
шини од око 3.000 квадрат-
них метара, било је опаса-
но жицом неколико објека-
та за смјештај логораша.  Три 
кречне пећи су биле ограђене 
жицом висине 3 метра.

Симић се осврнуо и на да-
нашњи тренутак. 

- Ових дана лансирана је 
нова идеја од стране најви-

ших власти у Хрватској  да 
се формира комисија која 
би требало тачно да утврди 
колико је било пострадалих 
у логору Јасеновац и другим 
логорима. Требало би утвр-
дити тачан број жртава јер за 
сада о томе постоје различи-
ти подаци. И то би онда би-

ла истина, како кажу прихва-
тљива за све стране. Настоји 
се доказати од стране хрват-
ских власти да доста подата-
ка има у архивама НДХ ко-
је сада нису у посједу РХ. Да 
ли ће то бити тако то још не 
знамо. То значи, оно што је 
записано то је било, гдје не-

ма података - записа, то није 
било - рекао је Симић и на-
вео да за општину Дубицу и 
њена мјеста не постоје пре-
цизни подаци.

 Симић  се осврнуо на де-
вастиране споменике и ко-
стурнице из Другог свјет-
скоф рата.  

-  На приједлог и залага-
ње ВСНМ Хрватска Дубица 
које траје већ неколико го-
дина, имамо обавјештење од 
стране Министарства култу-
ре Владе РХ да ће коначно 
Дубичке/Баћинске кречане 
бити уписане као обиљежје 
меморијалног мјеста - рекао 
је Симић  и нагласио да Ср-
би морају да буду истрајни и 
да друга меморијална мјеста 
важна за Србе ове општине,   
а и шире, буду регистрована, 
као Мртвежи, Пролазни ло-
гор Церовљани, Слабињска 
гробница и споменик, Жи-
вајски споменик и др.  РСК

НА ОСНОВУ ИНТЕРПОЛОВИХ ПОТЈЕРНИЦА КОЈЕ ЈЕ РАСПИСАЛА ХРВАТСКА У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА УХАПШЕНИ СТЕВАН  БУДАЧ И ЂОРЂЕ РКМАН

Прољетни лов на Србе из Хрватске
ПИШЕ: САВО ШТРБАЦ / ДИЦ ВЕРИТАС

У суботу 5. маја ове године у луци Га-
лаци (Галати), на Дунаву, румунска 
полиција ухапсила је Србина Будач 

Стевана (51), због наводно почињеног рат-
ног злочина над цивилним становништвом 
у рату деведесетих на подручју Батине код 
Белог Манастира. 

Према подацима које је "Веритас" добио 
од породице, Стеван је у вријеме хапшења 
био запослен као механичар на одржавању 
бродских мотора на броду у власништву фир-
ме “Петрол”. Стеван је живио у мјесту Бати-
на поред Белог Манастира до 1993. године, 
када је са породицом прешао у Кикинду, у 
којој живи и данас. Посједује српско држа-
вљанство, а до сада је више пута пловећи на 
разним бродовима дуж Дунава пролазио кроз 
разне европске државе без икаквих проблема.
 
БУДАЧ УХАПШЕН ПО  
НАЛОГУ ИЗ ОСИЈЕКА 

Према документацији Апелационог суда 
Галаци произилази да је дана 5. маја ове го-
дине у Информатичком центру Шенген изда-
то упозорење на основу европског налога за 
хапшење од 5. маја 2018. од стране Окружног 
суда у Осијеку против именованог. Према до-
кументацији поменутог суда, именовани се 
терети да је у периоду “август 1991. до јесе-
ни 1995. године у мјесту Батина, током оку-
пације дијела Хрватске територије од стра-
не ЈНА и других паравојних група, као члан 
паравојне групе зване “Штаб ТО” на основу 

генералног плана етничког чишћења на за-
узетој територији учествовао у терористич-
ким акцијама против Хрвата и Мађара, укљу-
чујући спријечавање и ограничавање њихо-
вог слободног кретања, пребијања и других 
форми злостављања, депортовања Хрвата и 
Мађара, учествујући у минирању кућа ради 
застрашивања и депортовања становништва, 
те да је дана 9. септембра 1991. године, за-
једно са једним саучесником пуцао и бацио 
гранате на кућу Антуна Видовића, а затим 
17.09.1991., са још двоје саучесника ухап-
сио и испитивао Марина Самодворца, а на-
кон што су га претукли провели су га крва-
вог кроз село, а затим га одвели даље од ка-
да му се губи траг.”

Апелациони суд у Галаци одредио је ек-
страдициони притвор против именованог 
Стевана у трајању од 15 дана, а наредно ро-
чиште заказано је за 20. мај ове године.

Према Веритасовим сазнањима у истом 
предмету заједно са именованим Будач Сте-

ваном процесуирани су:Петришин Стјепан 
(1966), Галетић Милан (1959), Леополд Стеван 
(1952), Михајловић Фредик (1955), Миланко-
вић Милан (1948), Пап Бела (1956), Саиловић 
Петар (1938), Сајловић Никола (1941), Шторк 
Драгољуб (1953) и Жужић Дамир (1965).

РКМАН  ОД БАТИНА У 
ЗАТВОРУ ПОСТАО ИНВАЛИД 

Осам дана прије, 28. априла 2018. године, 
на граничном пријелазу Каракај приликом 
уласка из Србије у БиХ гранична полиција 
БИХ ухапсила је Србина Ркман Ђорђа (62) 
због наводно почињеног ратног злочина над 
цивилним становништвом у рату деведесе-
тих на подручју Шодоловаца код Осијека и 
околних мјеста. Према Веритасовим сазна-
њима Ркман се са још 13 лица терети да су 
“у времену од тачно неутврђеног дана у јулу 
1991. до 05.05.1992. године у више наврата 
наредили пуцање и учествовали у пуцању из 
минобацача и другог тешког оружја по мје-
стима Ђаково, Пешинци, Коритна, Мрзовић, 
Семељци, Владиславци и Храстин без избо-
ра војних циљева, а по цивилном становни-
штво и по цивилним господарским, култур-
ним, комуналним и другим објектима с ци-
љем да се становништво усмрти, повреди и 
застраши, а објекти оштете и униште, што је 
довело до смртни 10 и рањавања 30 особа”.

Пресудом Жупанијског суда у Осијеку од 
25.05.1995. године сви су осуђени у одсуству 
на дугогодишње казне затвора, међутим, ве-
ћина од осуђених у одсуству, на поновље-
ном поступку у присутности су ослобођени.

Од породице ухапшеног Ркмана сазнали 
смо да је до рата деведесетих био запослен 
у Штабу ТО, те да је 7. јула 1991. године на 
радном мјесту био и ухапшен од стране ЗНГ-
-а под командом Бранимира Главаша и да је 
у Осијечком затвору провео 45 дана, у ко-
јем је више пута пребијен, а као посљедица 
је трајна иналидност. 

У Шодоловцима је живио до 1997. годи-
не, када је прешао у Остојићево код Чоке 
гдје је живио до данас.

Обојица ухапшених налазили су се на спи-
ску Државног одвјетништва Републике Хр-
ватске осумњичених, осуђених и оптужених 
за ратне злочине са стањем на дан 31. марта 
2013. године, на којем је било 1.577 имена.

ЗЛОУПОТРЕБА ИНТЕРПОЛА
На основу међународних потјерница које 
је расписао Биро Интерпола у Загребу, 
широм свјета до сада је ухапшено 168 
Срба, од којих су 59 екстрадирани у 
Хрватску. Од екстрадираних до сада је 
против 23-ице поступак обустављен или 
је оптужба одбијена, углавном након 
преквалификације дјела ратног злочина 
у оружану побуну, што има за посљедицу 
губитак обештећења за вријеме проведено 
у притвору. 
Оволики број обустава поступака против 
лица са Интерполових потјерница указује 
и на злоупотребу Интерпола од стране 
Хрватске.

САЊА ДОЛЕЖАЛ И ЕМИСИЈА "ЗА ДОМОВИНУ" 

Ко је храбра Славонка?
ПИШЕ: ЋОРЂЕ ПРАЖИЋ  

У јесен 1991. године хрват-
ске паравојне јединице су 

немилосрдно нападале једи-
нице Југословенске народне 
армије и српски народ у Хр-
ватској. Антиармијску и ан-
тисрпску мржњу посебно је 
ширила хрватска телевизија.

У то вријеме постојала је 
једна пропагандна емисија 
која се отприлике звала “За 
домовину”. Емисија се еми-
товала цјелодневно и прак-
тично преносила рат уживо. 
Емисију је водила Сања До-
лежал, иначе позната пјева-
чица „Нових фосила“. Сања и 
њене естрадне колеге су свој 
пропагандни мач усмјерили 
према Србији као “велико-
српском агресору”. 
 
РАДЕ ГАДЕ

Љупка и врцкаста Сања је 
у студио доводила своје коле-
ге умјетнике који су о Срби-
ма измишљали невјероватне 
ствари. Глумац Вања Драх је 
објашњавао да Срби генет-
ски имају мањи мозак. Глу-
мац Борис Бузанчић је бла-
тио глумце из “шуме”, одно-
сно оне који су Срби из Хр-
ватске, са тежиштем на Раде-
та Шербеџију (познати стих 
“Раде гаде”). Сања и остали 
певачи су на брзину склепали 
и пјевали борбене пјесмице, 
којима су подизали морал хр-
ватским паравојним снагама. 

Посебно је потресна била 
једна емисија  коју је водила 
Сања а практично је хрват-
ска телевизија директно пре-
носила  борбу хрватских бо-
јовника за “велико ћетнићко 
упориште”. Велики број хр-
ватских бојовника опколи-
ло је неку кућу у Славонији 
и цијели дан су покушавали 

заузети кућу. Сања је са пуно 
страсти објашњавала да је ку-
ћа пуна “ћетника” и да је пи-
тање времена када ће храбри 
хрватски бојовници уништи-
ти српског непријатеља. Ка-
да је кућа срушена и престао 
отпор из ње је изашла једна 
средњовјечна жена, која је у 
борби за своје огњиште изгу-
била руку а муж јој је мртав 
остао под рушевинама. Са-
њи је било жао што нема до-
ста мртвих “ћетника” али је 
била  срећна због још једне 
извојеване хрватске побједе.

Сања Долежал је на крају 
рата одликована од предсјед-
ника Туђмана за свој допри-
нос у тзв. „домовинском рату“. 
У међувремену је одржала не-
колико концерата у Београду 
и Новом Саду, гдје је од срп-
ских медија и српске публи-
ке примљена, као велика зви-
језда некадашње Југославије. 
 
ЖЕНА БРАНИЛА  
СВОЈУ КУЋУ

Међутим српска јавност 
не зна за судбину храбре 
Славонке. У времену када се 
„слави“ генерал, који је без 
испаљеног метка предао ар-
мијски корпус, жена која је 
са мужем цијели дан брани-
ла своју кућу, вјероватно је 
„великосрпски агресор“ или 
ратни злочинац. 

Било би добро да сазнамо 
ко је храбра Славонка и каква 
је била њена судбина посли-
је заробљава. Они који зна-
ју било какве податке о том 
догађају нека јаве редакцији 
„Српског кола“.

Срби на жалост брзо забо-
рављају своје жртве и на чу-
дан начин амнестирају и за-
борављају џелате. Када буде-
мо поштовали себе,  пошто-
ваће нас и цели свијет. 

Комеморација у Гудовцу: Сјећањем против мржње
На 77. годишњицу првог масовног злочи-

на, који су усташе починиле над Србима 
бјеловарског краја 18 дана након успоставе 
Независне Државе Хрватске, одржана је ко-
меморација на Спомен-подручју Гудовац. 
Скупом, који су организовали вијећа српске 
националне мањине града Бјеловара и Бјело-
варско-билогорске жупаније и Удружење ан-
тифашистичких бораца и антифашиста Бјело-
вара, окупљени су паљењем свијећа и полага-
њем вијенаца одали почаст за око 200 жрта-
ва тога краја, које су 28. априла 1941. године, 
по налогу Еугена Диде Кватерника, ухапси-
ли припадници Мачекове Сељачке заштите, 
преобраћени у усташку постројбу. Ухапшене 
из Гудовца, Великог и Малог Коренова, Пр-
гомеља, Тука, Брезе, Станчића, Клокочевца и 
Болча потом су у сумрак истог дана провели 
кроз Гудовац и тамо их стријељали.

- Као што се требамо сјећати жртава, та-
ко се морамо сјећати идеје и програма који 
су стајали над жртвама како се то не би по-
новило. И не само да се не би поновило, не-
го зато да бисмо се данас сви одмакнули од 
таквих идеја и програма, да бисмо их што 
гласније осудили, да бисмо имали што ја-
снију свијест о томе: и дјеца у школи и они 
који их подучавају и људи у политици - ре-
као је предсједник Српског народног вијећа 
Милорад Пуповац.

Окупљени су се након комеморације упу-
тили у Грубишно Поље, гдје је 26. и 27. апри-
ла 1941. године извршена прва депортација 
више од 500 Срба у усташке логоре. Већина 
њих убијена је у логорима Даница, Госпић, 
Јадовно и Паг, заједно с другим Србима, Жи-
довима, Ромима и антифашистима.

ПОРТАЛ НОВОСТИ
 » Споменик Гудовчан,  
вајара Војина Бакића
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Удружење покренуло иницијативу за 
канонизацију Мученика ливањских
Осма сједница Скуп-

штине Удружења Ог-
њена Марија Ливањ-

ска одржана је 21. априла у 
ресторану Книн на Новом 
Београду у радној али и све-
чаној атмосфери.

Поводом петогодишњи-
це плодног рада овог удру-
жења, које се бави његова-
њем нематеријалне култур-
не и историјске заоставшти-
не ливањских Срба, чланство 
се окупило на сједници на ко-
јој је у оквиру дневног реда 
усвојен годишњи извјештај 
о активностима, као и план 
активности Удружења за на-
редни период.

ПОНОСНИ НА ОБНОВЉЕНУ 
СПОМЕН-КАПЕЛУ

Захваливши се свим чла-
новима на несебичном ра-
ду и доприносу Удружењу, 
предсједница Управног од-
бора Гордана Достанић ме-
ђу најзначајнијим активно-
стима у протеклој години 
нагласила је обнову и завр-
шетак Спомен-капеле у Лив-
ну у оквиру које је извршено 
унутрашње уређење фреско-
-осликавањем куполе.

– Преостали су послови 
уређења унутрашњости, по-
стављање списка цивила стра-
далих у рату 1992–95, поста-
вљање цјеливне иконе и ви-
трина са моштима страдални-
кa. Ти радови биће завршени 
током године, а одлука о осве-
штању Спомен-капеле, као и 
канонизације ливањских жр-
тава, покренута је пред вла-
диком Сергијем и биће до-
нијета према његовој мило-
сти и одлуци Сабора СПЦ. Из-
двојила бих и традиционално 
даривање дјеци и старијима 
за божићне и васкршње пра-
знике, а ту је и стална сарад-
ња и координација са паро-
хом, оцем Предрагом у ли-
вањском подручју – навела 
је Достанић и подсјетила да 
је прошле године изашла из 
штампе и књига Бранка До-

кића и Радована Јовића Ли-
вањски Срби – просвјетна и 
духовна заоставштина, коју 
је промовисало Удружење Ог-
њена Марија Ливањска.

ОБНОВА ГРОБАЉА
У наредном периоду међу 

планиране активности Горда-
на Достанић је истакла много 
тога, а међу првима поправ-
ку спомен-гробља на Барјаку.

– Задатак је израда спи-
ска свих страдалих. У овој 
години започеће се са актив-
ностима обнове порушеног 
споменика у Чапразлијама. 
У активностима уређења и 
одржавања сеоских право-
славних гробаља ту је уре-
ђење гробља у Губеру и цр-
квишта и гробља у Голињеву. 
Радови на обнови цркве по-
рушене 1941. године већ су 
започети пословима предви-
ђеним првом фазом и даље 
ће се одвијати у зависности 
од прибављања средстава, а 
ту је и прилагођавање паро-
хијског дома у Врбици за ко-
начиште – рекла је Достанић, 
додајући међу устаљене ак-

тивности његовање сјећања 
на жртве које се одвија кроз 
организацију парастоса у ви-
ше градова у данима око Ог-
њене Марије, као и да је за-
почета организација попи-
са Срба Ливањског подручја 
који су страдали у 20. вијеку, 
са категоризацијом жртава.

У наставку ливањско ве-
че обиљежено је носталгијом 
за родним крајем и сјећањи-
ма на дане дјетињства и то-
пли родитељски дом. У том 
духу припремљен је и про-
грам, музика, пословице и 
мудрости бака које Ливња-
ци у Београду ни данас нису 
заборавили.

Након што су свештени-
ци Мирко Јамеџија, Жељко 
Ђурица и Немања Бошковић 
благословили скуп, сабра-
ним земљацима обратио се 
предсједник Удружења Ни-
кола Петровић.

МАЛИ ЈУБИЛЕЈ
Нагласивши посе-

бан свечани карак-
тер вечери, обиље-
жавање јубилеја пе-
тогодишњице рада 
Удружења Огњена 
Марија Ливањска, 
Петровић је пору-
чио земљацима да 
никада не забора-
ве одакле потичу.

– У ово вријеме 

када неки други прослављају 
побједу засновану на згари-
штима наших кућа и на зе-
мљи која је натопљена крвљу 
наших прадједова, ми ћемо 
се трудити да обезбиједимо 
благослов за себе и оне који 
ће нас наслиједити тако што 
нећемо заборавити ко смо и 
одакле смо. Ево, данас, сла-
вимо и пет година обновље-
ног рада Удружења, које је 
1998. године основано као 
хуманитарна организација, 
а ми смо је наслиједили – ре-
као је Петровић на скупу, до-
дајући да се нада да ће захтјев 

који је Удружење иницирало 
и поднијело код СПЦ, а од-
носи се на канонизацију Му-
ченика ливањских, бити раз-
мотрен уз позитиван исход.

– Осим Пребиловачких 
и Гламочких мученика, ка-
нонизацију су заслужили и 
Ливањски мученици и стра-
далници – закључио је Пе-
тровић.

МИСИОНАРСКА УЛОГА 
ПАРОХА ЖЕЉКА ЂУРИЦЕ

Након крвавог грађанског 
рата остале су паљевине и 
рушевине споменика, хра-
мова, гробаља. Ту су остала 
разорена пуста огњишта, по-
вријеђене људске душе са по-
љуљаном вјером у правед-
ност. На такав терен ступио 
је 2001. године парох за че-
тири парохије, од Ливна до 
Грахова, свештеник Жељко 
Ђурица. Ливњаци му никада 
нису заборавили све што је 
учинио за њихов крај и пре-
остало српско становништво 
Ливањског поља. У то име на 
овој свечаности уручена му 
је на поклон умјетничка сли-
ка са пејзажима Ливна.

Свештеник Ђурица добио 
је премјештај у Брчко након 
16 година проведених у Ливну.

– То је један од најљеп-
ших периода мог живота. Та-
мо сам створио породицу и 
троје дјеце. Једном су ме пи-

тали има ли Срба у Ливну, а 
када сам рекао има нас више 
од 1.200 душа, изненадили 
су се. Када сам им објаснио 
да су у крипти Спомен-капе-
ле мошти 1.200 страдалника 
из 1941. године, које су изва-
ђене из јама и похрањене ту 
1991. године, онда су схвати-
ли зашто тако говорим. Они 
су за нас сви живи. У Богу 
су сви живи. Данас у Граду 
Ливну има око 75 становни-
ка, Срба, у педесетак домова 
– рекао је отац Жељко Ђури-
ца на кога су се Ливњаци из 
Београда највише ослањали 
у свим активностима током 
протеклих година, додајући 
да се нада да ће мошти Ли-
вањских мученика бити ка-
нонизоване јер би то био и 
преокрет за Ливно и прео-
стале Србе који тамо живе, 
а могла би се организовати 
и поклоничка путовања, по-
пут Пребиловаца.

ФИЛМ О МЛИНОВИМА И
ИЗЛОЖБА РУКОТВОРИНА

У музичком програму на 
ливањској вечери наступили 
су ученици Правно-пословне 
школе из Београда који по-
хађају вјеронауку, као и му-
шка пјевачка група Губин, ко-
ја његује изворну крајишко-
-динарску пјесму – Ојкачу. 
На дружењу је приређен и 
кратак филм Милета Вујчи-
ћа о томе како су некада  из-
гледали и како данас изгле-
дају стари млинови, тзв „по-
точаре“, који су некада били 
незамјенљиви у нашим живо-
тима, а данас су напуштени и 
зарасли. Посебну пажњу при-
вукла је мини изложба жен-
ских рукотворина продајног 
карактера, коју је приредила 
Јасна Вујчић.

Водитељ програма била је 
филолог Јована Радић. Међу 
истакнутим гостима друже-
њу су присуствовали Бори-
слав Максимовић из Пред-
ставништва Републике Срп-
ске у Србији, као и представ-
ници пријатељских удруже-
ња, предсједник Удружења 
Ливњана и Граховљана из 
Новог Сада Владимир Ву-
јановић, као и представни-
ци Удружења Граховљака из 
Београда Воислав Галић и Јо-
вана Скакић.  ВЕСНА ВУКОВИЋ

НОВИ САСТАВ УПРАВНОГ ОДБОРА

На сједници Скупштине Удружења у Управни одбор 
су изабрани Влада Маљковић и Жељко Росић, који се 
континуирано залажу за спровођење активности Удружења, а 
реизабрани су Дијана Ковачић, Милош Дамњановић, Синиша 
Јагодић, Аљоша Вулета, Љиљана Радић и Гордана Достанић.

 » Свештеник
 Жељко 
Ђурица

 » Гордана Достанић, Дијана Ковачић, Никола Петровић, Марија Петровић  и Милош Дамњановић

OДРЖАНО СЕДМО ПО РЕДУ КРАЈИШКО ВЕЧЕ У ВРБАСУ

ГОРАН НИКОЛАШ: ОМАМИЛА НАС ЈЕ ЉУБАВ ПРЕМА СРПСКОЈ КРАЈИНИ 
Удружење Крајишника Кра-

јина Врбас одржало је сво-
је седмо по реду традиционал-
но Крајишко вече 14. априла 
у Центру за физичку културу 
Драго Јовановић у Врбасу, гдје 
је било присутно више од 200 
гостију. 

Учесници програма били су: 
КУД Јањ Стројице (Шипово) из 
Републике Српскe, које се пред-
ставило играма из Босанске Кра-
јине и женска изворно-пјевач-
ка група из Р. Српске Планин-
ке са Пала.

У забавном дијелу програма 
учествовали су Ројал бенд из Р. 
Српске, као и пјевачи Бране Па-

ић и Ранко Станић Џими. Госте 
је поздравио Горан Николаш, ко-
ји се осврнуо на рад удружења у 
протеклих седам година, истичу-
ћи да их је омамила љубав према 
Крајини и завичају, да не дамо за-
бораву нашу традицију и културу 
и да знамо гдје су нам коријени. 

Госте и учеснике поздравио 
је и предсједник општине Врбас 
Милан Глушац и отац Далибор 
Купусовић.

Вечери су присуствовали 
представници неколико зави-
чајних удружења у АП Војво-
дини као и побратимско Удру-
жење Подгрмеч из Житишта. У 
знак захвалности на сарадњи, 

домаћини су гостима КУД-у Јањ 
Стројице и жeнској пjевачкој гру-
пи Планинке са Пала поклонили 
умјетничке слике, а потом су се 
гости захвалили и позвали Удру-
жење Крајина Врбас да учеству-
је на њиховим манифестацијама 
на Палама и у Стројицама у jуну 
и jулу ове године.

Играло се и пјевало до раних 
јутарњих часова. Важно је иста-
ћи да је вечери присуствовала и 
породица Тинтор, која живи у 
Француској, а родом је са Баније. 

Захвалност од стране орга-
низатора упућена је свима при-
сутнима, посебно спонзорима а 
понајвише oпштини Врбас. РСК
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ОДРЖАНО СЕДМО ЗАВИЧАЈНО ДРУЖЕЊЕ ПЕТРОВЧАНА У БЕОГРАДУ

Црква позвала Петровчане да помогну 
Фонд за најугроженије  људе у завичају
На седмом годишњем 

дружењу у органи-
зацији Завичајног 

удружења Петровчана у 
Београду, 20. априла у ре-
сторану Гранд aда на Ади 
Циганлији окупило се око 
500 људи поријеклом из Бо-
санског Петровца.  

На почетку госте је по-
здравио домаћин и предсјед-
ник удружења Боро Бањац, 
пожеливши гостима пријат-
но дружење и извјестивши 
Петровчане о важним актив-
ностима које је Удружење ре-
ализовало током претходне 
године.
 
БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ 
ПЕТРОВЧАНА

– Финансирали смо бора-
вак 11 рвача из Рвачког клуба 
Грмеч из Босанског Петровца 
и Рвачког клуба Клековача из 
Дринића на турниру Отворе-
но првенство Београда. Помо-
гли смо манифестацију Прва 
коса Грмеча донирајући 100 
мајица. Заједно са Општином 
Босански Петровац учество-
вали смо у пројекту отвара-
ња Канцеларије за сарадњу 
са дијаспором, а у циљу све-
укупне добробити грађана 
Петровца. Делегација нашег 
удружења присуствовала је 
устоличењу владике Бихаћ-
ко-петровачке епархије го-
сподина Сергија, као и слави 
oпштине Петровац–Дринић 
– истакао је Бањац похвалив-
ши се посредовањем Удруже-
ња у потписивању Повеље о 
братимљењу општина Петро-
вац–Дринић и београдске oп-
штине Чукарица.

– Својим доласком сви 
сте допринијели да Петро-
вац и Београд вечерас буду 
ближи него што то јесу гео-
графски – рекао је Бањац и 
посебно поздравио изасла-
ника владике Сергија, све-
штеника Јована Бањца, на-
челника Босанског Петров-
ца Златка Хујића, начелни-
ка општине Петровац–Дри-
нић Милана Грбића, пред-
сједника oпштине Чукарица 
Срђана Коларића, госте из 
Представништва Републике 
Српске у Србији, представ-
нике пријатељских удруже-
ња Петровчана из Новог Са-
да, и Бањалуке, представни-
ке удружења Дрварчана, Гра-
ховљака и Козарчана.

Поздраве и благослове 
епископа бихаћко-петровач-
ког Сергија пренио је његов 
изасланик Јован Бањац, ко-
ји је говорећи на скупу под-
сјетио Петровчане да не за-
бораве своје коријене, огњи-
шта и прадједовска гробља.

– Лијепо је видјети вас 
све на окупу, да се заједно 

радујемо нашем поновном 
виђењу. Ипак, много је на-
ших сународника и земљака 
који данас тешко живе, који 
су и сами и усамљени, али 
који својом жртвом и одлу-
ком да живе тамо гдје су ро-
ђени чувају нашу свету срп-
ску земљу за нека нова поко-
љења. Наша браћа и сестре 
тешко живе, али се не жале 
јер су научили и живјети и 
умирати с муком, без суза 
и роптања. То су данас на-
ши истински хероји, али и 
чувари нашег националног 
блага, нашег Грмеча и Под-
грмеча, наших светиња, на-
шег српског имена и вјере 
православне – рекао је све-
штеник црквене општине Бо-
сански Петровац Јован Ба-
њац, који је позвао земљаке 
да помогну и укључе се у рад 
Фонда за најугроженије, који 
је основала Бихаћко-петро-
вачка епархија. Циљ Фонда 
је помоћ социјално угроже-
нима, којих на подручју ове 
Епархије има много, како је 
објаснио Бањац.

ХУЈИЋ ПОНОСАН 
НА ГРАД ХЕРОЈА 

– Општина Босански Пе-
тровац налази се у западном 
дијелу БиХ, и припада Феде-
рацији БиХ. Броји око 7,5 хи-
љада становника, док је прије 
Отаџбинског рата имала око 
15 хиљада становника – како 
је за Српско коло рекао начел-
ник Златко Хујић.

– Ми смо град слобо-
дарске традиције и великих 
умјетника. Имамо 22 народ-
на хероја из Другог свјетског 
рата. Владо Бајић, Никола 
Карановић, Здравко Челар, 
само су нека од имена по ко-
јима је наша општина препо-
знатљива – нагласио је Хујић, 
који већ шесту годину дола-
зи на дружења Петровчана 
у Београд.

– Петровац има доста ра-
звијену металну и дрвну ин-
дустрију, богати смо шумом, 
и имамо највише пилана, гдје 
ради највећи број становни-
штва. Међутим, економија је 
проблем – објаснио је Хујић, 
додајући да има и културних 

садржаја у Петровцу и наја-
вио Дане културе у јулу, ма-
нифестацију која траје седам 
дана, у оквиру које ће се оби-
љежити 27. јул, Дан устанка 
против фашизма.

У ДРИНИЋУ ВИШЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ 
НЕГО СТАНОВНИКА

Дио предратне територи-
је општине Босански Петро-
вац је данашња општина Дри-
нић, која је Дејтонским спо-
разумом из 1995. године те-
риторијално припала Репу-
блици Српској. Начелник ове 
општине Милан Грбић каже 
да се за ове 22 године пуно 
тога промијенило.  

– Повратак је почео 1996. 
године када су се вратили 
радници шумског газдин-
ства. Услови живота били су 
тада тешки, али је воља на-
рода била голема – испричао 
је Грбић, сјећајући се како је 
то изледало прије 22 године.

– Општина броји 373 ста-
новника, али велики број Ср-
ба долази из Босанског Пе-

тровца, гдје су се вратили по-
слије рата, а данас раде код 
нас. Запослених има 397, а 
школу похађа 89 ученика. 
Мојим доласком на мјесто 
начелника успјели смо и да 
добијемо неке важне пројекте 
код међународних организа-
ција. Ту је пројекат за прои-
зводњу лана, гдје је наша оп-
штина била носилац пројекта. 
Затим добили смо и пројекат 
за изградњу канализације и за 
асфалтирање путева.Такође, 
успјешним пројектима се на-
дамо у сарадњи са општином 
Чукарица, с којом смо потпи-
сали Повељу о братимљењу 
– поручио је Грбић, посебно 
нагласивши добру сарадњу 
са начелником Босанског Пе-
тровца, који је пола добијених 
средстава за пројекте од Вла-
де Србије издвојио за водовод 
једног села у општини Петро-
вац–Дринић, а заједнички на-
ступају и на пројектима за из-
градњу пута још једног села, 
које је дијелом територије у 
Федерацији, а дијелом у РС.

ЗЕМЉАЦИМА ПЈЕВАЛИ 
МАРИНКО И МАРКО РОКВИЋ 

Петровчани су се весели-
ли до касно у ноћ, најсрећ-
нији су се радовали богатим 
добицима на томболи, а сви 
до једног уживали су у му-
зици својих земљака Марин-
ка и Марка Роквића. Музич-
ку подршку дали су својом 
крајишком пјесмом Јово и 
Љубиша, оркестар Чола бенд, 
изворна група Рунолист, а 
водитељка програма била је 
Татјана Рађеновић.

ВЕСНА ВУКОВИЋ

 » Боро Бањац  » Свештеник Јован Бањац  » Златко Хујић  » Милан Грбић

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ПЕТРОВАЦ ПО 11. ПУТ ОРГАНИЗОВАЛО ВЕЧЕ ПЕТРОВЧАНА У БАЊАЛУЦИ

ПЕТРОВЧАНИ ОЖИВЈЕЛИ СТАРА ПРИЈАТЕЉСТВА
Завичајно удружење Пе-

тровац организовало је 
посљедње суботе у априлу 
11. по реду Вече Петровча-
на у Бањалуци, које је одр-
жано у бањалучком ресто-
рану Акуана и које је окупи-
ло више од 140 Петровчана 
и њихових пријатеља. 

Госте је забављао Hap-
py bаnd, а уприличена је и 
томбола од које је сав при-
ход усмјерен у хуманитар-
не сврхе. 

Млади глумац Алексан-
дар Шево, иначе поријеклом 
из Петровца, забавио је све 
присутне пригодним скечом 

о Петровчанину који се нала-
зи у Бањалуци. Чланови гру-
пе Рунолист из Дринића су 
„на суво” отпјевали неколи-
ко крајишких пјесама, што је 

наишло на одушевљање оку-
пљених. Члан удружења Бо-
шко Бранковић рекао нам је 
да се ово удружење истакло 
у хуманитарном раду.

– За ових 11 година по-
могли смо на десетине уче-
ника, средњошколаца и сту-
дената у њиховом школова-
њу, а нарочито кроз пројекат 
Петровачка кућа када смо 
за средњошколце и студен-
те из Петровца изнајмљива-
ли кућу у Бањалуци, у којој 
су имали бесплатан смјештај 
током школовања, а трошко-
ве је наравно сносило Зави-
чајно удружење Петровац. 

Предсједник скупштине 
Удружења Мирко Мишчевић 
истакао је важност ових оку-
пљања и изразио наду да ће 
се традиција наставити.

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА 

Представници земљорадничких задруга Клековача и 
Рурални развој из Дринића, заједно су са индивидуалним 
пољопривредним произвођачем Николом Салапуром 
из Бјелаја организовали продајну изложбу производа 
са петровачког краја. Тако је Клековача представила 
хељдино, ражено, кукурузно и спелтино брашно, 
Рурални развој је представио своје сиреве и басу, док је 
Салапура представио своје производе, сјеменке лана 
и хладноцијеђено ланено уље произведено на чистим 
ораницама петровачког краја.  » Чланови УО Удружења Петровчана у Бањалуци

 » Бојана Бањац, Боро Бањац, Нена Сурдучки. Мирко Мајсторовић и Богић Петровић  » Познати пјевач Маринко Роквић развеселио своје земљаке 
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У БИЈЕЉИНИ ОБИЉЕЖЕНО 22 ГОДИНЕ ОД ЕГЗОДУСА СРБА ИЗ САРАЈЕВА

Годишњица егзодуса 
Срба из Сарајева оби-
љежена је на Лазареву 

суботу, испред споменика 
на којем су уписана име-
на 1.370 сарајевских бора-
ца и цивила који су живо-
те уградили у одбрану Ре-
публике Српске. 

ДЕСИЛО СЕ - НЕКА 
СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

Организатор обиљежавања 
22 године од егзодуса је Зави-
чајно удружење "Пријатељи 
Илијаша", које је и изградило 
споменик у порти Манастира 
Свете Петке у Бијељини. 

– Десило се - нека се не 
понови, али и десило се - не-
ка се не заборави. Ми смо 
увијек ту да оживимо сјећање 
на важне датуме за истори-
ју српског народа, поготово 
у прошлости коју сви памти-
мо - рекао је Миленко Зупур, 
предсједник Удружења гра-
ђана Пријатељи Илијашаи 
додао да треба евоцирати и 
успомене на рат који су са-
рајевски Срби у исто вријеме 
и изгубили и добили. 

– Добили смо рат, јер смо 

војнички побиједили и од-
бранили своје територије, 
нарочито када је ријеч о те-
риторији око Сарајева гдје је 
српски народ четири године 
крварио борећи се за своја 
огњишта, на својим кућним 
праговима -  рекао је Зупур 
и додао да је онда, "због по-
литичких одлука неких љу-

ди, који немају пуно додира 
са историјом српског наро-
да на тим просторима, доне-
сена одлука да Срби препу-
сте ту територију онима са 
којима су до јуче ратовали". 

Зупур је нагласио да у Би-
јељини данас живи највећи 
број избјеглог становништва 
са подручја сарајевске регије

– Нема званичних пода-
така, али процјена је да је 
око 5.000 некадашњих жи-
теља Сарајева свој нови дом 
нашло у Бијељини - рекао је 
Миленко Зупур. 

Ратни војни инвалид Гој-
ко Шурбат, који је у егзодусу 
изашао из сарајевске регије 
прије 22 године, каже да су 

Срби из Сарајева до 1995. из-
нијели борбу и завршили рат. 

НОВИ ДОМ БИЈЕЉИНА
– Једним потписом оти-

шло је Сарајево, цијела регија 
- рекао је Шурбат, подсјећа-
јући да је ова територија би-
ла велико ратиште на којем 
је страдало много и цивила 

и бораца, а неколико стоти-
на људи је остало као ратни 
војни инвалиди. 

– Никада, али никада не 
смијемо заборавити жртве 
људи у борби за Сарајево, као 
и што нико нема право да ка-
же да нисмо учинили све да 
га сачувамо током рата - ре-
као је Шурбат.  Он је навео да 
у Бијељини, Брчком и Звор-
нику данас живи највише Ср-
ба из сарајевске регије.  Да-
нас су и изложбом фотогра-
фија снимљених током егзо-
дуса евоциране успомене на 
ово страдање Срба у Сарајеву. 

Егзодус Срба из Сарајева 
услиједио је након потписи-
вања Дејтонског споразума 
којим је пет општина Срп-
ског Сарајева припало Феде-
рацији БиХ /ФБиХ/, а пет их 
је подијељено између Репу-
блике Српске и ФБиХ. 

Не желећи да живе под 
хрватско-муслиманском вла-
шћу, 120.000 Срба је напу-
стило град који су војно од-
бранили уз огромне жртве, 
а напуштајући своја имања 
у егзодус су понијели и сво-
је мртве. АГ.

Сарајевски Срби - највеће жртве рата у РС

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА 6. ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ

СА ПОНОСОМ ЧУВАЈУ УСПОМЕНУ 
НА АНТИФАШИСТИЧКУ ПРОШЛОСТ   
Удружење 6. Личке диви-

зије одржало је 3. апри-
ла 2018. године радну сједни-
цу УО у проширеном саставу 
и донијело све одлуке неоп-
ходне за реализацију проје-
ката које је подржао Секре-
таријат за социјалну зашти-
ту града Београда. 

Делегација Удружења је 6. 
априла  учествовала у сјећа-
њу на бомбардовање Београ-
да у Другом свјетском рату 
које је уприличено на Новом 
гробљу, у Алеји страдалих у 
бомбардовању Београда.

Удружење је у сарадњи са 
удружењима, 1. пролетерске 
бригаде (8 чланова), Краји-
шких бригада (1члан), 7. Ба-
нијске (2 члана) и 8 Корду-
нашке дивизије (2 члана) и 
Удружења Југословена из Лај-

ковца (4 члана) организова-
ло посјету комплексу Срем-
ски Фронт и обиљежавању 
пробоја Сремског фронта у 
Шиду.  

Поводом дана ослобођења 
Лике у Другом свјетском ра-
ту у сали Дома РВИ Београда 
14. априла  одржана је све-
чана сједница уз присуство 
више од 50 чланова удруже-
ња и братских организација. 

Након интонирања хим-
не и одавања почасти мину-
том ћутања за погинуле борце 
предсједница удружења Ма-
рија Обрадовић говорила је о 
борбама за ослобођење Лике.  

Након тога борац   6. Лич-
ке дивизије Миланко Сурла 
прочитао је пригодан рефе-
рат. Да не буде ријечи само 
о борбама побринуле су се 

Милка Ј. Шолаја и Мирјана 
Лалић које су казивале неко-
лико пјесама посвећених Ли-
ци. Програм је завршен насту-
пом  пјевачке групе ЗУГ „ЋИ-
РО“ Личка Калдрма – Дрвар, 
на челу са Жељком Бирсаћем. 
За добру организацију пор-
бринуо се Радован Тртица. 

По први пут Делегација 
удружења (Радован Зорица, 
Мирко Бошњак, Мирко Ма-
линовић, Сретко Опачић, Ко-
совка и Илија Бурсаћ), посје-
тила је 15. априла Доњу Гра-
дину (Р. Српска) и одала по-
част свим жртвама логора 
Јасеновац. 

Делегација удружења је 
22. априла посјетила Старо 
сајмиште и  том приликом 
одала пошту свим жртвама 
геноцида.  В. ЖИГИЋ

У ГРАДИШЦИ ОТКРИВЕНА БИСТА СВЕШТЕНИКА ДУШАНА СУБОТИЋА

Сјећање на градишког проту који је 
пет пута биран за народног посланика
У Градишци је откривена 

биста проте Душана Су-
ботића, отворена изложба и 
промовисана књига о лику 
и дјелу градишког проте ко-
ји је пет пута биран за на-
родног посланика Краљеви-
не Срба, Хрвата и Словенаца 
и Краљевине Југославије, а 
кога су усташе убиле 5. маја 
1941. године.

Бисту у спомен парку у 
Градишци открили су потом-

ци пороте Суботића, а у гале-
рији Завичајног музеја отво-
рена је изложба и предста-
вљена књига „Душан Субо-
тић, прота страдалник“, ау-
тора Дарија Дринића.

Протина унука Душанка 
Суботић Хомен, која живи у 
Београду, рекла је да је гану-
та пажњом Дарија Дринића 
и директора Завичајног му-
зеја Бојана Вујиновића, ко-
ји су покретачи идеје да се у 

Градишци изгради биста, об-
јави књига и сними докумен-
тарно-играни филм о проти 
Суботићу.

Начелник општине Гра-
дишка Зоран Аџић рекао је 
да је веома битно да се, по-
слије 77 година од мученич-
ког страдања проте Суботи-
ћа, Градишка на достојан-
ствен начин одужила за све 
што је он учинио, поклонив-
ши му једно од најљепших 
мјеста у граду.

Аутор Дарио Дринић ка-
же да је у редове и међу ко-
рице његове књиге преточен 
живот проте Суботића. Про-
моцију књиге пратила је и 
изложба предмета, докуме-
ната и фотографија у вези 
са протом Суботићем, од ко-
јих су најзанимљивији њего-
вих пет ордена који су његови 
потомци из Канаде даровали 
Завичајном музеју.

Дринић је истакао да је 
као гимназијалац, одлазећи 
на градско гробље, био за-
интргиран натписом на гро-
бу – Прота и народни посла-
ник убијен од усташа 5. маја 
у селу Врбања код Бањалуке.

Он је додао да је податке 
прикупљао око годину и по 
дана, да је књигу написао у 
посљедњих шест мјесеци, а 
да је филм „Градишки про-
та“ аутора Милана Пилипо-
вића снимљен за невјероват-
на три мјесеца.

Организатор цјелоднев-
не манифестације Душан Су-
ботић, прота страдалник је 
Завичајни музеј Градишка.

Овој свечаности прису-
ствовали су министар про-
свјете и културе Републике 
Српске Дане Малешевић, 
представници републичке и 
локалне власти и  грађани.

СРНА

УБИЈЕН СА ВЛАДИКОМ ПЛАТОНОМ

Прота Душан Суботић, син свештеника Јове и Марије, 
рођен је 1884. године у Градишци, у кући близу Храма 
Покрова Пресвете Богородице. Завршио је основну школу 
у Градишци, Богословију у Рељеву, а рукоположен је 1906. 
године за пароха у селу Ламинци, код Градишке, гдје остаје 
до 1912. године, када постаје градишки прота.
У вријеме Првог свјетског рата прота Суботић је био четири 
године у затвору у Бањалуци и Зеници, након чега се враћа 
у Градишку и формира народна вијећа, а 1818. године 
постаје члан Радикалне странке.  За народног посланика 
био је биран пет пута – 1920, 1923, 1925, 1935. и 1938. године.  
Најважније његово дјело, у духовном смислу, јесте градња 
новог Храма Покрова Пресвете Богородице у Градишци, 
велелепне грађевине у српско-византијском стилу 
изграђене 1927. године, а која је порушена 1941. године.  
Прота Душан Суботић мученички је страдао 5. маја 1941. 
године од усташке руке, заједно са владиком Платоном, 
а народ градишког краја преноси легенду да је ухапшен, 
свезан за кола и тако одведен из Градишке у Бањалуку.
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА СУЗА У БЕОГРАДУ ОБИЉЕЖЕНО 23 ГОДИНЕ ОД СТРАДАЊА СРБА У ЗАПАДНОЈ СЛАВОНИЈИ

У Цркви Светог Мар-
ка у Београду 1. маја 
обиљежено je 27 го-

дина од страдања Срба из 
западне Славоније, који су 
упркос томе што је то би-
ла зона под заштитом УН-а 
доживјели погром у злочи-
начкој акцији хрватске вој-
ске Бљесак. 

Ове године се за разли-
ку од ранијих на парастосу 
страдалима окупио знатан 
број оних који су посвеће-
ни овом врло важном сег-
менту колективног памће-
ња Срба.

ДУБОКЕ РАНЕ ЗА
ПОРОДИЦЕ ЖРТАВА

Парастос је организова-
ло Удружење Суза, које је на 
овај начин подсјетило на раз-
мјере злочина.

Представници Удружења 
положили су вијенце и цви-
јеће у оближњем Ташмајдан-
ском парку на споменик срп-
ским жртвама ратова на по-
дручју бивше Југославије.

Предсједник Удружења 
Суза Драгана Ђукић изјави-
ла је новинарима да се навр-
шавају 23 године од погиби-
је Срба у западној Славонији, 
те да је хрватска акција Бље-
сак оставила велики траг на 
породице жртава.

– Послије 23 године сје-
ћамо се тих дана и цијеле 
ове седмице смо тужни – ре-
кла је она, наводећи да су по-
родице српских жртава не-
задовољне јер се још много 
њихових сродника води као 
нестало.

23 ГОДИНЕ НЕМА 
НИКАКВИХ РЕЗУЛТАТА

Она је напоменула да је 
проблем несталих подигнут 
на највиши ниво, али да обе-
ћања званичника не прати 
њихова реализација.

– Не можемо да вјерује-
мо да се и послије 23 године 
само прича, а да резултата 
нема – навела је Ђукићева.

Парастосу су присуство-
вале породице жртава, као и 
представници избјегличких 
удружења и удружења жрта-
ва међи њима је био народ-
ни посланик и предсједник 
Савеза Срба из региона Ми-
одраг Линта. 

Богдан Лалић (60) из Оку-
чана каже да се тамо Србима 
није ништа десило што им 
се није дешавало и раније. 
Овај бивши радник преду-
зећа Танг из Нове Градишке 
огорчен је не само на Хрвате 

и УН него и на тадашње срп-
ске власти у Београду.

– Били смо УНПА зона и 
разоружани, требало је да 
нас штите „плави шљемо-
ви“. Наши тенкови су би-
ли 15 километара иза пр-
вих линија. Сад пуно тога 
знамо о позадини тих до-
гађаја, али мени је жао не-
виних који су се уздали за-
штити снага УН које су нас 
разоружале – каже Лалић, 
који не жели да се фотогра-
фише јер често одлази у за-
падну Славонију.

ГАЂАЛИ НАС КАО
ГЛИНЕНЕ ГОЛУБОВЕ

– Не би требало да при-
чам за новине, па ако чу-
јеш да су ме ухапсили, диг-
ни галаму – рекао је новина-
ру Српског кола. На питање 
шта га је највише погодило 
и због чега је највише пропа-
тио тих дана каже да је то за-
устављање на Рачи, граници 
са Србијом.

– Тада осјетиш да си нико 
и ништа, тамо су се неки до-
говорили и играли се с нама 
као са пијунима.

Ђорђе Савановић из Оку-
чана био је радник пилане.

– Гађали су нас као глине-
не голубове, били смо потпу-
но незаштићени. На асфал-
ту је остала српска крв који 
су Хрвати спирали водом из 
цистерни. Нико није одгова-
рао за тај геноцид – каже са 
сузама у очима Ђорђе. 

 Д. БАШОВИЋ

Линта: Хрватска операција Бљесак завршни  
чин етничког чишћења Срба из западне Славоније
П Предсједник Савеза Срба 

из региона Миодраг Лин-
та оцјењује да je војна опе-
рација Бљесак била завршни 
чин етничког чишћења Срба 
из западне Слaвоније.

Често се заборавља да је 
током јесени 1991. године са 
већег подручја западне Сла-
воније протјерано више од 
70.000 Срба као дио велико-
хрватског државног пројекта 
на чијем је челу био Фрањо 
Туђман. До краја децембра 
1991. године у западној Сла-
вонији је опљачкано, мини-

рано и спаљено више од 200 
села, у којима су Срби били 
у релативној или апсолутној 
већини. 

УНИШТЕНО 5.000 КУЋА
У том периоду, уништено 

је преко 5.000 кућа привред-
них, јавних и вjерских, као и 
комунална инфраструктура. 
Oтворена су и два злогласна 
логора, у Марином Селу и 
Пакрачкој Пољани, у који-
ма су Срби свирепо мучени a 
затим ликвидирани. Такође, 
током и послије војне опера-

ције Бљесак хрватска војска 
и полиција починила је број-
не злочине над српским ци-
вилима и заробљеницима за 
које нико није кажњен.

МИТ О „ДОМОВИНСКОМ РАТУ“
Линта истиче да је нека-

жњавање починилаца број-
них злочина над Србима у 
западној Славонији и у чита-
вој Хрватској јасан доказ да је 
хрватско правосуђе етнички 
мотивисано и да је под стал-
ним притиском извршне вла-
сти и јавности. Хрватско пра-

восуђе има за циљ да оправ-
да лажни мит о „домовин-
ском рату“ по коме су Ср-
бија, крајишки Срби и ЈНА 
били агресори и злочиначка 
страна, а Хрватска жртва, ко-
ја је, тобоже, водила ослобо-
дилачки, одбрамбен и праве-
дан рат. Линта позива Тужи-
лаштво за ратне злочине да 
коначно покрене истрагу и 
подигне оптужнице против 
oдговорних лица за злочине 
над српским цивилима и за-
робљеницима у војној опера-
цији Бљесак.

Породице и даље чекају правду, нико још 
није осуђен за злочин у заштићеној зони УН  

ПРАЗНА ОБЕЋАЊА
Драгана Ђукић је додала 
да неке мајке и даље 
чекају посмртне остатке 
своје дјеце да би их 
сахраниле.
Подсјетивши на састанак 
предсједника Србије 
Александра Вучића и 
Хрватске Колинде Грабар-
Китаровић у фебруару, 
Ђукићева је рекла да је 
проблем несталих стављен 
на прво мјесто, дата су 
обећања, породице су 
добиле нову наду, али до 
сада ништа није ријешено.
– И даље чекамо и надамо 
се. Нико није осуђен, 
а злочин се десио у 
заштићеној зони УН. Не 
можемо вјеровати да 
нико не стоји иза ових 
породица и да још нико 
није осудио злочин – рекла 
је Ђукићева.

ГОТОВИНА И МАРКАЧ ОСЛОБОЂЕНИ

Првог маја 1995. године, за само 36 часова, хрватске војне, 
паравојне и полицијске снаге под руководством тадашњег 
предсједника Хрватске Фрање Туђмана протјерале су око 
15.000 Срба из западне Славоније. Убијене су или нестале 
283 особе, а за злочин још нико није одговарао.
У вријеме напада подручје западне Славоније било је у 
саставу Републике Српске Крајине и под заштитом снага УН.
Хашки трибунал је прво прогласио кривим генерале 
хрватске војске Анту Готовину и Младена Маркача за 
учешће у удруженом злочиначком подухвату, чији је циљ 
био да током и након акција Олуја и Бљесак буде присилно и 
трајно уклоњено српско становништво из Крајине.
Готовина и Маркач су другостепеном пресудом ослобођени 
било какве одговорности за почињене злочине.

ПОМЕН ЗА СРПСКЕ ЖРТВЕ У ЗЛОЧИНАЧКОЈ АКЦИЈИ БЉЕСАК ОДРЖАН И У ГРАДИШЦИ

ДОДИК: Не треба вјеровати у правду која је 
закашњела, недовољна и понижавајућа за Србе
Предсједник Републике Српске Ми-

лорад Додик изјавио је у Градишци 
да је Бљесак био смишљена акција Хр-
ватске да етнички очисти и протјера 
Србе и нагласио да за те злочине нико 
није одговарао.

– Данас свједочимо да за злочине над 
Србима, прије свега над цивилима, ни-
ко није одговарао. Нико није одговарао 
ни за злочине на Петровачкој цести, ни 
на било ком мјесту гдје су српски ци-
вили убијани – рекао је Додик и иста-
као да је јасно да за Србе нема правде 
и да морају наћи неки други начин да 
дођу до истине.

НИКАД НЕ СМИЈЕМО ЗАБОРАВИТИ 
НА СРПСКЕ ЖРТВЕ ИЗ СЛАВОНИЈЕ

Према његовим ријечима, не треба 
вјеровати у правду која је закашњела, 
недовољна и понижавајућа за Србе, него 
је потребно јачати властите потенција-
ле и ојачати Републику Српску.

Он је напоменуо да се годинама у 
Градишци даје помен страдалим Ср-
бима из западне Славоније и да то не 
смије престати.

Предсједник Удружења Срба протје-
раних из западне Славоније Крсто Жар-
ковић рекао је да је од 1991. до 1995. 
године страдао 1.241 Србин из запад-
не Славоније.

– Имена погинулих биће уклесана 
на спомен-плочу – навео је Жарковић 
и подсјетио да нико није био у затво-
ру због злочина над Србима у западној 
Славонији. Он је замолио институције 
Српске да ријеше статус некадашњих 
припадника Војске Републике Српске 
Крајине.

ЈЕДАН ОД НАЈВЕЋИХ 
ЕГЗОДУСА У ЕВРОПИ

Предсједник Скупштине општине 
Градишка Миленко Павловић рекао је 
да је егзодус Срба из западне Славони-
је један од највећих у историји Европе.

Вијенце су код спомен-плоче срп-
ским жртвама западне Славоније по-
ложили Додик, српски члан Предсјед-
ништва БиХ Младен Иванић, министар 
рада и борачко-инвалидске заштите Ре-
публике Српске Миленко Савановић, 
министар просвјете и културе Дане Ма-
лешевић, министар индустрије, енерге-
тике и рударства Петар Ђокић, вице-
конзул Србије у Бањалуци Перица Ни-
колић, посланици у Народној скупшти-
ни Републике Српске, породице српских 
жртава, представници Удружења Срба 
протјераних из западне Славоније, Бо-
рачке организације Републике Српске, 
невладиних организација проистеклих 
из Одбрамбено-отаџбинског рата и оп-
штине Градишка.

ПОМЕН У ОКУЧАНИМА

 У окучанском храму Светог Димитрија 
одржана je литургија и помен страда-
лима западнославонцима у мају 1995., 
током и након операције “Бљесак”. 
Свету Литургију предводио је Епископ 
пакрачко-славонски Јован уз цјело-
купно свештенство ове Епархије.  
Након Литургије, истакнута је нада 
да ће се коначно у дворишту цркве у 
Окучанима израдити спомен обиљеж-
је страдалом народу западне Славо-
није.  
Иако су Окучани осванули у блокади 
саобраћајница због државног врха ко-
ји је славио “Бљесак”, народ запад-
не Славоније је напунио цркву Светог 
Димитрија у Окучанима. 
Послије Литургије, окупљени народ 
се упутио у Медаре, село које је тог 
мајског јутра 1995. доживјело стра-
шан злочин над више од 20 недужних 
цивила – жена, дјеце и стараца!
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ОДРЖАНО 11. БАНИЈСКО ВЕЧЕ У БЕОГРАДУ

Завичајно удружење Банијаца, 
потомака и пријатеља Бани-
је, у петак 11. маја у ресто-

рану Belwооd на Кошутњаку са-
брало је око 400 земљака на 11. 
Банијској вечери.

На почетку се обратила пред-
сједница новооснованог Култур-
но-умјетничког друштва Банија и 
водитељка програма Мира Јану-
зовић, која је поздравила присут-
не госте, а вече је у име Организа-
ционог одбора Завичајног удруже-

ња Банијаца отворио предсједник 
Мирослав Ковјанић.

БЛИЖИ СЕ КУП БАНИЈЕ
Пожеливши земљацима добро 

дружење као и да заједно наставе 
досадашњи континуитет рада од 11 
година, колико постоји Удружење, 
које за циљ има да се традиција, 
култура и обичаји Баније, њихо-
вог завичаја, његују и не забораве.

– Улазимо у другу деценију ра-
да, ове године добили смо и дуго 

очекиване просторије за Удруже-
ње. Након дугогодишњег постоја-
ња мушке и женске пјевачке групе 
основана је и фoлклорна секција у 
оквиру Удружења. Циљ и задатак 
секције је да његује, учи, пренесе 
на млађе генерације наше обичаје и 
културу, као и да промовише наше 
традиционалне игре, Дрмеш, Полку 
и Банијско коло. Осим Банијаца, у 
секцију су добродошли пријатељи 
Баније, остали Крајишници и сви 
други који желе да дају свој допри-
нос – рекао је Ковјанић, нагласив-
ши да у наредном периоду плани-
рају и друге активности.

– Спортска манифестација Куп 
Баније биће ове године у јуну по-
ново организована. Затим у нашем 
новом простору имамо у плану по-
кренути активности хеклања, из-
раде ручних радова наших ври-
једних Банијки, које желе да мла-
дима пренесу ове традиционалне 
знаности. Поново ћемо органи-
зовати манифестацију Банијско 
плетено коло – истакао је Ковја-
нић, додајући да им је жеља била 

да се окупе културно-умјетнич-
ка друштва, пјевачке гру-

пе, хорови са подруч-
ја Баније и из Срби-

је који његују култу-
ру банијске народ-
не изворне игре и 

пјесме. Осим КУД-ова из Србије, 
на овој манифестацији учествова-
ли су прошле године и гости из Ја-
буковца, Петриње и Сиска.

ЛИНТА ПОДСЈЕТИО НА ТЕШКУ 
ИСТОРИЈУ СРБА СА БАНИЈЕ

Земљаке је поздравио и замјеник 
предсједника Одбора за дијаспору 
и Србе у региону у Скупштини Ср-
бије и народни посланик Миодраг 
Линта, који је подсјетио на тешку 
историју Срба са Баније и осталих 
Крајишника.

– Вјековима су ратовали на 

европским ратиштима за туђе ин-
тересе. Вјековима су били под при-
тиском католичке цркве. Доживје-
ли су тежак геноцид у Другом свјет-
ском рату, брутално етничко чи-
шћење деведесетих година, али се 
никада нису одрекли своје слободе 
и свог идентитета – навео је Линта.

Oн је посебно поздравио младе 
који су дошли на овај скуп у вели-
ком броју што је, према његовим 
ријечима, гаранцијa да неће забора-
вити своје поријекло и да никад не-
ће одустати од борбе за своја права.

Дружењу су присуствовали и го-
сти из сродних пријатељских удру-
жења, попут Удружења Банијаца из 
Новог Сада, Суботице, из Удружења 
Славонија у срцу, Завичајног клуба 
Кордунаша из Београда, Завичајног 
удружења Крајишника Никола Те-
сла из Пландишта, као и Удружење 
Ново огњиште из Барајева.

У званичном дијелу програ-
ма наступиле су женска и мушка 
пјевачка група Банија у извођењу 
изворних банијских пјесама.

У наставку вечери госте је заба-
вљао бенд Момо и Додир уз добре 
крајишке пјесме. Играло се у па-
ровима, а нису изостали Дрмеш и 
Ужичко народно коло.

Захваљујући вриједним награда-
ма спонзора вечери, организована 
је богата томбола.  ВЕСНА ВУКОВИЋ

Банијци представили фолклорну секцију

ПАСПАЉ: ПОНОСНИ НА НАШЕ ДОБРОВОЉЦЕ

О аутентичности Удружења Банијаца, потомака и пријатеља Баније 
за Српско коло говорио је Миле Паспаљ, који је својевремено био 
предсједник Скупштине Рeпублике Српске Крајине.
– Ово Удружење, чији сам и члан, окупља нас Банијце већ 
десетак година дајући нам нову наду, враћајући нас на 
неки начин у завичај одакле носимо дивне успомене. 
Заједнички покушавамо да потиснемо тугу, а у души 
осјећамо своју Банију – рекао је Паспаљ, подсјетивши 
да је ова година веома значајна за Банијце јер се 
навршава 100 година од завршетка Првог свјетског 
рата, у чему су Банијци дали значајан допринос.
– Банијци су увијек били на страни браће Срба. Са Баније 
је 1.780 добровољаца учествовало у пробоју Солунског 
фронта. О Другом свјетском рату и антифашизму и да 
не говоримо – закључио је Паспаљ, који је написао 
књигу о издаји крајишког народа деведесетих под 
називом Разоткривање истине, а ускоро треба да 
изађе и други дио исте књиге са поднасловом 
Како је крушка надживјела лозу.

 » Мирослав Ковјанић

У СТАРОЈ ПАЗОВИ ОДРЖАНИ 1. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ БЕЋАРЦЕМ КРOЗ КРАЈИНУ

Војводина и Крајина спојени Бећарцем
У организацији Удружења 

Крајишника Стара Позо-
ва, у Дому културе у Старој 
Пазови, 21. априла 2018. го-
дине одржан је Први међу-
народни фестивал бећарца 
под називом Бећарцем кроз 
Крајину.

Фестивал је отворила жен-
ска пјевачка група Извор. Во-
дитељ програма био је Сава 
Смољановић, а на челу жи-
рија био је највећи ауторитет 

када је ријеч о Бећарцу, ет-
номузиколог Димитрије Го-
лемовић. 

ЧАР ИМПРОВИЗАЦИЈЕ
Големовић је истакао да је 

Бећарац прави начин за оне 
који имају смисла за импро-
визацију. Жири је имао за-
датак да одреди која су три 
најбоља од седам оркеста-
ра који су се у седам минута 
представили у својим најбо-

љим издањима. Предсједник 
удружења Краjишника Стара 
Пазова Светозар Кличковић 
рекао је да треба истражива-
ти како би се пронашло што 
више Бећараца и да са тим 
треба кренути што прије јер 
су већ сада многи заборавље-
ни и нестали.

– Постоји више мелоди-
ја, сваки крај има неки свој 
начин како изводи Бећарац 
и све то треба извући из не-
ке шкриње. Хтјели смо не-
што весело да се људи заба-
ве и да не буде пуно поли-
тике. Изабрали смо Бећарац 
јер смо дошли из Крајине 
и мислим да се овдје успје-
шно спајају та наша два под-
небља: војвођанско и краји-

шко. Мислим да смо успјели 
са овом идејом како бисмо 
заштитили наш Бећарац. То 
је наше, па наше. То је дио 
српске културне баштине – 
рекао је Кличковић. Он је 
објаснио да се на позив за 
учeшће на фестивалу јавило 
више од 30 оркестара и дру-
штава, али да је због ограни-

ченог времена одабрано са-
мо седам оркестара. Селек-
ција је била таква да је циљ 
био да се добије што разно-
ликији програм.

ТИТУЛА ОДЕ У РУМУНИЈУ
Прво мјесто освојио је ор-

кестар Круна из Румуније, 
односно српског мјеста Сент 
Мартон код Темишвара, дру-
го оркестар Дунавске зоре За-
вичајног удружења Славони-
ја – Београд, а треће гости 
из Републике Српске, Орке-
стар Милана Недића, који су 
стигли из мјеста Брезичани 
код Приједора. Образлажу-
ћи одлуку жирија, Големо-

вић је рекао да су они пјева-
ли складно и лијепо и да се 
хармоника лијепо уклапала 
у овај тип Бећарца.

Као специјални гост на-
ступио је Бора Дрљача, који 
је уз неколико својих пјеса-
ма одрецитовао стихове свог 
омиљеног пјесника Бранка 
Ћопића, односно његову пје-
сму Мала моја из Босанске 
Крупе. Наступио је пјесник 
и рецитатор Мишо Дудић: 
Раван Дунав, грбав Срем, све 
што не смем, ја баш смем.

Покровитељи овог фести-
вала су општина Стара Пазо-
ва и Културна заједница Кра-
jине. Д. БАШОВИЋ

РАДИНОВИЋ: ЧУВАМО КУЛТУРНО БЛАГО

Према ријечима Ђорђа Радиновића, предсједника општине 
Стара Пазова, овај фестивал требало би да постане важна 
манифестација којој је циљ очување културног идентитета.
– Желимо да покажемо да нико нема право да нам одузима 
наше културно благо и нико нема право да оспорава наше 
право на сјећање – рекао је Радиновић за Српско коло. » Ђорђе Радиновић, Жељко Трбовић и Дамир Ковачевић

 » Ђуро Клипић, Станко Еремија, Раде Путник, Стојан Кепчија и Ђорђе Самарџић » Мара Путник, Мира Радојчевић и Миланка Јовановић

новом простору имамо у плану по-
кренути активности хеклања, из-
раде ручних радова наших ври-
једних Банијки, које желе да мла-
дима пренесу ове традиционалне 
знаности. Поново ћемо органи-
зовати манифестацију Банијско 
плетено коло – истакао је Ковја-
нић, додајући да им је жеља била 

да се окупе културно-умјетнич-
ка друштва, пјевачке гру-

пе, хорови са подруч-
ја Баније и из Срби-

је који његују култу-
ру банијске народ-
не изворне игре и 

пјесме. Осим КУД-ова из Србије, 
на овој манифестацији учествова-
ли су прошле године и гости из Ја-
буковца, Петриње и Сиска.

ЛИНТА ПОДСЈЕТИО НА ТЕШКУ 
ИСТОРИЈУ СРБА СА БАНИЈЕ

Земљаке је поздравио и замјеник 
предсједника Одбора за дијаспору 
и Србе у региону у Скупштини Ср-
бије и народни посланик Миодраг 
Линта, који је подсјетио на тешку 
историју Срба са Баније и осталих 
Крајишника.

– Вјековима су ратовали на 

– Ово Удружење, чији сам и члан, окупља нас Банијце већ 
десетак година дајући нам нову наду, враћајући нас на 
неки начин у завичај одакле носимо дивне успомене. 
Заједнички покушавамо да потиснемо тугу, а у души 
осјећамо своју Банију – рекао је Паспаљ, подсјетивши 
да је ова година веома значајна за Банијце јер се 
навршава 100 година од завршетка Првог свјетског 
рата, у чему су Банијци дали значајан допринос.
– Банијци су увијек били на страни браће Срба. Са Баније 
је 1.780 добровољаца учествовало у пробоју Солунског 

. О Другом свјетском рату и антифашизму и да 
не говоримо – закључио је Паспаљ, који је написао 
књигу о издаји крајишког народа деведесетих под 

Разоткривање истине, а ускоро треба да 
изађе и други дио исте књиге са поднасловом 
Како је крушка надживјела лозу.
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ОДРЖАН 1. САБОР СРПСКОГ КУЛТУРНОГ ДРУШТВА САВА МРКАЉ У ВИНДЗОРУ

Бесjедило се о ћирилици и пjевала Oјкача
Новоосновано Срп-

ско културно дру-
штво Сава Мркаљ у 

канадском граду Виндзору 
у суботу 28. априла 2018. 
године представило се срп-
ској заједници из тог дије-
ла Канаде и Детроита. На 
њиховом првом Сабору го-
ворило се највише о лич-
ности из назива Друштва – 
Сави Мркаљу (1783–1833), 
Кордунашу који је рефор-
мисао српску ћирилицу и 
српски језик и у том дије-
лу значајно утицао на Вука 
Караџића. Уз пригодну бе-
сједу о значају Мркаљевог 
рада рецитовани су и Мр-
каљеви стихови, а његову 
најпознатију пјесму Море 
зала ов’је свет за ову при-
лику је на енглески језик 
превео Михајло Петровић.

Књижевница из Торонта 
Гордана Петковић Лаковић је 
у својству секретара Српске 

националне академије и као 
члан и активиста српско-ка-
надског Удружења писаца Де-
санка Максимовић предста-
вила госта из Београда, срп-

ског писца Лабуда Драгића. 
Драгић је бесједио о Корду-
ну и Сави Мркаљу. Забавни 
кутак за дјецу био је такође 
у знаку ћирилице.

– У учионици Школе Ни-
кола Тесла, која дјелује при 
парохији Света Петка овдје 
у Виндзору, Милица Стефа-
новски је промовисала дје-
чију књижицу за цртање ко-
ја је била посвећена Кордуну, 
Сави Мркаљу и Светој Пет-
ки. Дјеца су предано бојала 
странице ове интересантне 
књижице, док им је Милица 
причала о Кордуну и Мрка-
љу – објашњава домаћин кор-

дунашког сабора у Виндзору 
Перо Ковачевић.

Свечаности су присуство-
вали и виндзорски свешетни-
ци Милан Јовановић, Миро-
љуб Тодоровић и Јовица Ћет-
ковић, који је пожелио ново-
основаном Српском култур-
ном друштву што више слич-
них окупљања у којима се ње-
гују успомене на Кордун и 
његове знамените личности. 

Музички програм био је 
посвећен кордунашкој Ојка-
чи, која је у Републици Срби-
ји регистрована као немате-
ријална културна баштина. 
Tе вечери, иако далеко од 

родног краја, могла се чути 
изворна кордунашка пјесма 
у извођењу етно групе Ћемер 
из Торонта. Ова група поред 
пјесме његује и обичаје са 
Кордуна, а наступају у аутен-
тичним ношњама, од којих су 
неке старије од сто година. 

Чланице Српског друштва 
Кордун из Торонта приказа-
ле су обичаје прела. Гостима 
су служена аутентична кор-
дунашка јела која су припре-
миле чланице Друштва Сава 
Мркаљ и Миле Перенчевић, 
познати стручњак за печење 
са ражња.

Вече је завршило „кор-

дунашком забавом“ а пјева-
ли су Синови Кордуна, Миле 
Пашић, Момо Станић и Вук 
Јон. Српско културно дру-
штво Сава Мркаљ у Виндзо-
ру је основано у октобру про-
шле године и у свом програ-
му планирају различите ак-
тивности, као што су изло-
жбе, промоције, гостовања 
умjетника... П. К. / С. Д.

ОДРЖАНО 17. КРАЈИШКО ПРЕЛО У ЧИКАГУ

НАЈМАСОВНИЈИ СКУП СРБА КРАЈИШНИКА НА АМЕРИЧКОМ КОНТИНЕНТУ
Срби поријеклом са Корду-

на, Баније, Славоније, Ли-
ке, Далмације и Босанске Кра-
јине који живе у Чикагу и ње-
говој околини окупили су се 
на манифестацији коју су на-
звали Крајишко прело. Насту-
пи фолклорних група, изло-
жбе, пригодне бесjеде, забавни 
и музички програм имали су 
само један циљ – да се не за-
борави завичај, своји коријени 
и српско-крајишко поријекло. 

ДА ДЈЕЦУ НАУЧИМО КО СМО
Ово најмасовније окупља-

ње Крајишника у овом дије-
лу Америке у организацији 
Удружења крајишких Срба 
Прело по 17. пут одржано је у 
суботу 21. априла 2018. годи-
не у свечаној сали манасти-
ра Нова Грачаница. Домаћин 
манифестације био је пред-
сjедник тог удружења Душко 
Чучковић.

– Ову манифестацију ор-
ганизујемо 17. годину са ци-
љем да се окупимо, дружи-
мо, помажемо између себе, 
чувамо културу, језик и оби-
чаје, али и да помогнемо на-
ше земљаке на просторима 

Крајине, Србије, као и у дру-
гим дијеловима свијета. На-
ши чланови и Управни одбор 
раде добровољно само са јед-
ном жељом – да очувамо на-
ше крајишко насљеђе. На сва-
кој нашој манифестацији по-
кушавамо да урадимо најма-
ње двије ствари: да се подсjе-
тимо културе и историје Кра-
јине и да скупимо средства за 
помоћ људима или органи-
зацијама којима је тренутно 
најпотребнија. У 2017. години 
ангажовањем чланова и дона-
торa наше Удружење помогло 

је разним институцијама и 
појединцима у укупном изно-
су већем од 16 хиљада долара 
– рекао је Чучковић и обећао 
да ће кроз рад Удружења и уз 
помоћ чланова и донаторa ре-
зултати бити још видљивији.

И за старjешину Саву Бо-
санца Храма Светог Јована 
Крститеља у чикашком насе-
љу Белвуду окупљањима се чу-
вају коријени али и оживља-
вају сjећања на знамените су-
народнике, који су оставили 
упечатљив траг на подручји-
ма гдjе су живjели Срби и гдjе 
их, послије прогона који су се 
десили, нажалост, више нема.

– Имамо разлога да са-
да овдjе нашој дjеци прича-
мо кo смо и одакле смо, ка-
кви су нам коријени, надају-
ћи се да ћемо што дуже жи-
вjети ако они сачувају сjећа-
ња на наш завичај, на своју 
историју и културу, а првен-
ствено ако сачувају своју вjеру 
православну, светосавску, која 
нас је одржала у свим страда-
њима оног тешког времена у 

којем смо живjели. Сjећам се 
1990. године када смо осни-
вали СКД Просвјету у Хрват-
ској, једна од тема на тим пре-
давањима била је Допринос 
Срба култури Хрвата и, вје-
рујте, толико им је то сметало 
да су на многим мjестима за-
брањивали да одржимо такве 
скупове. Радујем се што вече-
рас причамо и Сави Мркаљу и 
надам се да ћемо убудуће го-
ворити и о другим знамени-
тим Србима, који су наш по-
нос и који су оставили печат 
који не смије и не може да се 
заборави. Сjећамо се патри-
јарха Рајачића, Петра Прера-
довића, Григора Витеза, Симе 
Матавуља, Јосифа Руњани-
на, Саве Шумановића, Бранка 
Радичевића, Арсена Дедића и 
размишљамо да смо остали 
колико би од наше дjеце ко-
ја су заиста часна и честита 
и пунa елана, љубави и воље, 
интелигентни, поносни, мо-
жда сутра били они са којима 
би се поносили! Aпeлујем да 
чувате нашу дjецу, да чувате у 

њима свој језик и своју култу-
ру и своју вjеру. Нека не забо-
раве наше коријене, нека жи-
ве овдје у Америци у миру и 
љубави, нека туђе поштују, а 
својим се поносе и знајте све 
оно што од куће и од родите-
ља понесу, то најдуже живи у 
њима. Зато будите часни при-
мjери – поручио је отац Саво.

ЧУВАЈМО ИМЕ СРБИНОВО 
Владика средњозападно-

амерички Лонгин примjе-
тио је да је ово најмасовни-
је окупљање крајишких Срба 
у Америци испуњено са пу-
но емоција али истовреме-
но и садржајима као што су 
обиљежавања значајних ли-
чости и датума из крајишке 
историје, као и његовањем 
обичаја, пjесме и игре. Он је 
похвалио чланове Удружења 
крајишких Срба Прело што су 
покретачи и приложници об-
нове српских храмова у свом 
завичају, као и што помажу 
институције и појединце, по-
готово болесне и сиромашне.

– Чувајмо своју право-
славну вjеру и име Србино-
во, да и у овој земљи остане-
мо оно што су наши „ђедо-
ви“ и „прађедови“ увијек би-
ли – Срби православне вjере. 
Своје чувајмо, држимо и не 
дајмо – поручио је епископ 
Лонгин.

Подршку манифестаци-
ји упутили су и прeдставни-
ци Генералног конзулата Ре-
публике Србије у Чикагу. Да 
ипак чување традиције и оби-
чаја није само на риjечима, 
показали су и најмлађи уче-
сници Крајишког прела – фол-
клорне групе Соко и Грачани-
ца. Они су извели сплет срп-
ских народних игара. У окви-
ри манифестације отворена је 
и изложба о значају и утица-
ју Саве Мркаља на реформу 
српске ћирилице и српског 
језика. У музичком програ-
му Крајишнике и њихове го-
сте забављали су Момо Ста-
нић, који је за ту прилику до-
путовао из отаџбине, Милана 
Аничић и Вук Јон. С. ДАНЧУО

ИЗ БЕСЈЕДЕ ЛАБУДА ДРАГИЋА

– Судбина Кордунаша је трагична као и свих српских 
периферних области у империјалним царствима, једнако 
као и у доба екстремних идеологија – нацизма и комунизма.
Срби као богољубив и правдољубив народ преживјели су 
у овим царствима свакакве тортуре прогоне, а у доба НДХ, 
која је злослутно недоношче аустроугарске империје, које је 
наставило са усавршавањем логорске политике и геноцида. 
Из тога времена, а након злочиначких похода усташких 
хорди, запамћена је и тужна попијевка На Кордуну гроб до 
гроба, тражи мајка сина свога… Нека се никад не понови!

 ПРИХОД ЗА ПОМОЋ
Сав приход са 
кордунашког сабора у 
Виндзору биће упућен у 
хуманитарне сврхе. Тако је 
дио средстава намијењен 
за реновирање споменика 
усташког терора у селу 
Перна на Кордуну и 
куповину три изрезбарена 
дрвена сталка за 
иконе за Свету Петку у 
Виндзору (Лејкшор). Биће 
упућена и помоћ за спас 
Цркве Света Тројица у 
Малој Попини у Лици. 
Кордунаши из Виндзора 
нису заборавили и мјесто 
гдје данас највише живи 
Крајишника, а то су Бусије 
крај Београда. Тамошњем 
КУД-у Ћирило и Методије, 
које његује игре и обичаје 
са простора Крајине, 
биће такође додијељена 
новчана помоћ.

ХУМАНОСТ НА ПРВОМ МJЕСТУ

Да не заборављају свој родни крај и своје комшије од којих неки 
и даље тешко живи, Крајишници у Чикагу су показали и током 
ове манифестације. Тако су прикупљали помоћ за избjегличку 
породицу Тарбук из Сремске Митровице, којој се кћерка лијечи 
од леукемије, и за породицу прерано преминулог свештеника 
са Баније Далибора Танасића (42). Помоћ за његовање обичаја 
и игара са подручја Крајине упућена је КУД-у Ћирило и Методије 
из Бусија крај Београда, затим за завршетак обнове Храма 
Светог Пророка Илије на Далматинском Косову код Книна, а 
уз помоћ Чикашких Срба биће штампан и лексикон Знаменити 
Срби Баније аутора Бранка Крњаића. 
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27 ГОДИНА ОД ЗАДАРСКЕ КРИСТАЛНЕ НОЋИ 
У КОЈОЈ УНИШТЕНО ОКО 200 СРПСКИХ 
КУЋА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА

2. 5. 2018. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг 
Линта истиче да се навршава 27 година од Задарскe 
кристалнe ноћи у којој је током 2 и 3. маја 1991. године 
уништено oкo 200 српских кућа, викендица, објеката и 
локала друштвених фирми из Србије. Бијесна руља коју 
је чинило преко 2.000 људи кренула је 2. маја 1991. го-
дине задарским улицама да се обрачунава са Србима 
и њиховом имовином. Људи у поворци су били наору-
жани моткама, камењем и пиштољима, а током шетње 
градом су клицали Хрватској, пјевали усташке пјесме и 
узвикивали усташке пароле. Током уништавања српске 
имовине употребљена је велика количина експлозива 
који се у то вријеме налазио једино у посједу полиције.
Линта наглашава да горе наведeне чињенице јасно по-
казују да је овај рушилачки поход на задарске Србе и 
њихову имовину био добро организован и раније испла-
ниран oд стране Туђмановог режима. У данима посли-
је Кристалне ноћи полиција и цивили одводили су Ср-
бе у циглану недалеко од Нина, гдје су их дивљачки ту-
кли и мучили. Десетак Срба је убијено током и у данима 
послије Кристалне ноћи. У периоду 1991–1993. године у 
Задру су убијена 34 Србина, од тога 15 цивила а остало 
су припадници ЈНА. Више од пола лешева никада није 
пронађено. Нико није осуђен за злочине над Србима. 
Линта позива српско Тужилаштво за ратне злочине да 
покрене истрагу против некадашњих челника Задра и 
задарске полиције и њихових претпостављених због 
убиства задарских Срба и уништавања српске имовине.

ХРВАТСКА ПРЕДСЈЕДНИЦА КОЛИНДА ГРАБАР-КИТАРОВИЋ ЖЕЛИ ДА ЈАСЕНОВАЦ ПРЕДСТАВИ КАО РАДНИ ЛОГОР  

Приједлог да се поново утврђује истина шта се  
десило у Јасеновцу најдубљa je увриједa за жртве

 – Приједлог хрватске 
предсједнице Колинде Гра-
бар Китаровић да се поново 
утврђује истина шта се заи-
ста десило у Јасеновцу 1941–
1945. године представаља 
најдубљу увриједу за стоти-
не хиљада жртава убијених у 
овој фабрици смрти, за њихо-
ве породице и читав српски 
народ – оцјењује предсједник 
Савеза Срба из региона Мио-
драг Линта.

Линта поставља питање 
хрватској предсједници да ли 
је могуће да не зна да су у 
највећем концентрационом 
логору у НДХ и на Балка-
ну мушкарци, жене и дјеца 
масовно убијани на најсви-
репије могуће начине само 

због своје националне, ра-
сне и вјерске припадности? 
Да ли је могуће да Колинда 

Грабар-Китаровић вјерује да 
је могуће путем форензике 
утврдити тачан број жртава 

у Јасеновцу ако се добро зна 
да су усташе жртве масовно 
бацале у Саву или спаљива-
ле у пећима, а велики дио 
доказа је уништен и спаљен 
непосредно прије ослобађа-
ња логора? 

Да ли је хрватска пред-
сједница мисли да је могуће 
да неко у данашњој Европи 
покрене питање о броју жр-
тава у логорима смрти Ау-
швиц или Дахау?

Нажалост, приједлог Ко-
линде Грабар Китаровић има 
прије свега за циљ да се Ја-
сеновац представи као рад-
ни логор а не логор смрти и 
да се драстично смањи број 
жртава у Јасеновцу, што је 
апсолутно неприхватљиво.

ПОВОДОМ ОБИЉЕЖАВАЊА 73 ГОДИНЕ ОД ПРОБОЈА ЛОГОРАША ИЗ ФАБРИКЕ СМРТИ

Линта: Kрајње је вријеме да се у 
Београду изгради Меморијални 
центар жртава геноцида у НДХ
Предсједник Савеза Срба из ре-

гиона Миодраг Линта поводом 
обиљежавања 73 године од про-

боја логораша из фабрике смрти Ја-
сеновац оцјењује да је крајње врије-
ме да се у Београду изгради Мемори-
јални центар жртава геноцида у НДХ. 
Главна улога центра била би да његује 
културу сјећања на српске и све дру-

ге жртве усташког геноцида, који се 
десио током Другог свјетског рата и 
да се прикаже пуна истина о геноци-
ду над српским народом и другим на-
родима у НДХ.

Меморијални центар треба да свје-
дочи истину да су усташе у НДХ почи-
нили злочин геноцида, да је злочин ге-
ноцида почињен над Србима, Јевреји-

ма и Ромима и да је почињен бестијал-
ним и окрутним масовним убијањем. 

То би био комплекс који би обу-
хватао научно-истраживачки инси-
тут, музеј геноцида, архиву страдања, 
споменике, разне садржајe, у савре-
меним аудио и видео техникама, ко-
ји би били доступни јавности, и изло-
жбене просторе.

СКАНДАЛОЗНА ОДЛУКА KАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ 
ДА У МЈЕСТУ ЗРИН ОТКРИЈЕ СПОМЕНИК 
РАТНОМ ЗЛОЧИНЦУ АЛОЈЗИЈУ СТЕПИНЦУ

18. 4. 2018. – Најоштрије осуђујем скандалозну али очеки-
вану одлуку хрватске католичке цркве да 8. маја у мјесту 
Зрин, општина Двор, открије споменик ратном злочин-
цу Алојзију Степинцу. Подизање споменика кардиналу 
Степинцу у некадашњем усташком мјесту Зрин још је-
дан је у низу доказа да Католичка црква у Хрватској и 
даље подржава усташку идеологију и сматра да је НДХ 
била држава која је штитила интересе хрватског наро-
да и која није имала злочиначки карактер – изјавио је 
предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта. 
Главни иницијатор подизања споменика је сисачки би-
скуп Владо Кошић, који је отворени присталица уста-
шких зликоваца и који се јавно залагао да се усташки 
поздрав „за дом спремни“ уведе као званични поздрав 
у Хрватску војску. Линта истиче да је мјесто Зрин било 
једно од највећих усташких упоришта на Банији у Другом 
свјетском рату. Одмах након успостављања НДХ усташе 
из Зрина учествовале су у злочинима у Банском Грабов-
цу, глинској цркви, Бајића јами код Дубовице, Двору на 
Уни, али и по Босанској Крајини.
У љето 1941. усташе из Зрина учествовале су у покољу 
у Волињу, гдје је побијено 280 Срба. У самом Зрину ло-
калне усташе су крајем 1941. године убиле неколико де-
сетина Срба, а почетком 1942. године учествовале су у 
покољу 189 Срба у селу Шегестину, а 50 Срба усташе су 
одвеле у Зрин, гдје су их исто побили на звјерски начин.
О злочину у Шегестину писао је хрватски књижевник 
и антифашиста Јожа Хорват (1915–2012). Партизани су 
Зрин освојили тек у септембру 1943. године, након ве-
ликих борби у којима је погинуло 83 усташа и 14 парти-
зана. Село је уништено, а преживјелих 360 цивила упу-
ћено је према околним усташким гарнизонима.

КОМЕМОРАЦИЈА ЈАСЕНОВАЧКИМ ЖРТВАМА У 
ТРИ КОЛОНЕ ПОКАЗУЈЕ ДА ВЛАДА ХРВАТСКЕ 
НИЈЕ СПРЕМНА ДА СЕ ОБРАЧУНА СА УСТАШТВОМ

– Комеморација јасеновачким жр-
твама која ће и ове године бити одржа-
на у три колоне показује да Влада Хр-
ватске није спремна да се обрачуна са 
усташтвом – сматра предсједник Саве-
за Срба из региона Миодраг Линта. На-
име, комеморацију ће одвојено органи-
зовати представници јеврејске заједни-
це, Срба и Владе Хрватске.

– Очигледно је да Влади Хрватске 
не смета усташтво ако се слаже са за-

кључком Комисије за суочавање са 
прошлошћу да се у посебним случаје-
вима допушта употреба усташког по-
здрава „за дом спремни“, као што је, 
на примјер, комеморација убијеним 
хосовцима који су признати као дио 
Хрватске војске. 

Поред тога, табла са усташким по-
здравом „за дом спремни“, која је у Јасе-
новцу стајала чак 10 мјесеци, није уни-
штена већ је само премјештена на нову 

локацију код Новске. Какву поруку да-
нашња Хрватска шаље Србима, Роми-
ма и Јеврејима када упорно инсистира 
на употреби злочиначког поздрава „за 
дом спремни“ па макар и у посебним 
случајевима? 

Порука је да је један од темеља дана-
шње Хрватске нацифашистичка НДХ, 
што значи да се Срби и даље сматрају 
нужним злом и да им је зато најбоље да 
се иселе или асимилују.
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Хапшење ратног команданта тзв. Армије БиХ 
Атифа Дудаковића представља нову фарсу

– Хапшење бившег коман-
данта Петог корупуса тзв. Ар-
мије БиХ Атифа Дудаковића 
и 12 припадника тог корупса 
у вези злочина над српским 
цивилима и заробљеницима 
представља нову фарсу бо-
санског правосуђа – сматра 
предсједник Савезa Срба из 
региона Миодраг Линта.

Судски процес против 
Атифа Дудаковића ће готово 
сигурно бити окончан на ис-

ти начин као и судски процес 
против Насера Орића, којег 
је Суд БиХ ослободио опту-
жби за злочине над Србима 
у средњем Подрињу. Циљ Ту-
жилаштва и Суда БиХ није 
кажњавање бројних злочи-
на над српским цивилима и 
заробљеницима већ доноше-
ње ослобађајућих пресуда за 
бошњачке ратне команданте 
како би се оправдала бесми-
слена и лажна тезу СДА и бо-

шњачке елите да су Срби би-
ли агресори на БиХ, а при-
падници тзв Армије БиХ бра-
ниоци БиХ. Бројне чињенице 
јасно показују да правосуђе 
БиХ није независно и профе-
сионално већ етнички моти-
висано правосуђе. Због тога 
не постоје регуларни услови 
за правичне судске процесе 
који би обезбиједили кажња-
вање бројних ратних злочина 
над српским народом.

ЛИНТА: ХРВАТСКИ МИНИСТАР ОДБРАНЕ ОДГОВОРАН ЗА ЗЛОЧИНЕ НАД СРБИМА У ДОЛИНИ НЕРЕТВЕ И ЗАПАДНОЈ КРАЈИНИ 

КРСТИЧЕВИЋ ОДГОВОРАН 
ЗА ЗЛОЧИНЕ НАД СРБИМА

Предсједник Савеза Срба из реги-
она Миодраг Линта поздравља 
одлуку Владе Србије да хрват-

ски министар одбране и генерал Да-
мир Крстичевић није добродошао у 
Србију не само због реципрочних мје-
ра према Хрватској већ прије све-
га због своје улоге током рата у БиХ.

Дамир Крстичевић је човјек који сно-
си одговорност за бројне злочине над 
српским становништвом у долини Не-
ретве, који су почињени током хрват-
ске војне операције Чагаљ у јуну 1992. 
године. За вријеме операције Чагаљ Кр-
стичевић је био опуномоћеник запо-
вједништва јужног бојишта на челу са 
командантом генералом Јанком Бобет-
ком. Циљ херцеговачких Хрвата је био 
да етнички очисти српско становни-
штво из тих крајева и уништи све тра-
гове вишевјековног постојања Срба на 
том подручју.

У јуну 1992. године почињени су те-

шки злочини над српским цивилима од 
стране хрватских снага у селима: Тасов-
чићи, Пребиловци, Ходбине, Габела, 
Грабовина, Козице, Клепци, Поткоса, 
Речице, Домановићи, Опличићи, као и 
у самој Чапљини. Срби су тешко стра-
дали у Житомислићу, а посебна срамо-
та било је минирање Саборне цркве у 
Мостару, као и скрнављење гроба срп-
ског пјесника Алексе Шантића, чији је 
споменик као симбол српског битиса-
ња завршио у Неретви. Хрватске снаге 
су отишле и корак даље, па су, између 
осталог, уништиле Храм Сабора преби-
ловачких мученика и у највећој мјери 
мошти страдалих Срба у Другом свјет-
ском рату од стране усташа. Наиме, у 
крипту Храма, по благослову патријар-
ха Павла, положене су уочи рата мошти 
око 4.000 Срба, ексхумиране 1990/91. из 
13 херцеговачких јама и 3 велика стра-
тишта. Мошти су биле похрањене у 165 
сандука, да би након минирања авион-

ским бомбама од стране припадника 
хрватских снага сакупљено тек 7 сан-
дука који су данас похрањени у крип-
ти Храма Васкресења у Пребиловцима.

Линта истиче да Дамир Крстичевић 
сноси одговорност и за бројне злочине 
који су почињени над српским цивили-
ма и ратним заробљеницима и у хрват-
ским војним операцијама Јужни потез и 
Маестрал 1995. године на подручју за-
паднокрајишких општина. Дамир Кр-
стичевић је био командант злогласне 
Четврте гардијске бригаде хрватске вој-
ске, која је одговорна за страдање најма-
ње 40 српских избјеглица на подручју 
општине Јајце, као и за убиство више од 
300 људи на подручју Мркоњић Града.

Тужилаштво БиХ још увијек није по-
дигло оптужницу против Дамира Кр-
стичевића и других официра Хрватске 
војске који су одговорни за брутална 
убиства Срба у наведеним хрватским 
војним операцијама.

ЗАБРАНOМ УЛАСКА МИНИСТРУ ВУЛИНУ 
ХРВАТСКА ПОТВРДИЛА ДА ЖИВИ У 
ШОВИНИСТИЧКОЈ ПРОШЛОСТИ

23. 4. 2018. – Забрана уласка у Хрватску министру Алексан-
дру Вулину још једна потврда да Хрватска живи заро-
бљена у шовинистичкој прошлости – изјавио је пред-
сједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта.
Свака власт у Хрватској очекује да званични Београд 
прихвати бесмислену и уврједљиву тезу да је Србија за-
једно са ЈНА и крајишким Србима извршила агресију 
на Хрватску од 1991. до 1995. године. Наведена теза је 
у супротности са историјским чињеницама и не допри-
носи успостави искреног дијалога заснованог на међу-
собном поштовању и уважавању.
Линта позива хрватског премијера Андреја Пленковића 
и све хрватске министре да пажљиво прочитају књигу 
првог Туђмановог министра полиције Јосипа Бољковца 
Истина мора изаћи ван у којој аутор износи праву исти-
ну да је Хрватска 1991. године плански напала Србе у 
Хрватској и Југославију.
Хрватска треба да се одрекне Туђманове проусташке 
политике и поштује људска и национална права Срба 
ако жели да постане модерна европска држава. Тако-
ђе, Хрватска треба да из Декларације о Домовинском 
рату и Закона о правима хрватских бранитеља избаци 
уврједљиву и нетачну реченицу да су Србија, ЈНА и кра-
јишки Срби извршили агресију на Хрватску ако жели да 
са Србијом гради нови дијалог.

OДЛУКА ГОРДАНА ЈАНДРОКОВИЋА ДА 
ПРЕКИНЕ ПОСЈЕТУ БЕОГРАДУ ПОКАЗУЈЕ ДА 
ХРВАТСКА НЕ ЖЕЛИ ИСКРЕНИ ДИЈАЛОГ

19. 4. 2018. – Најоштрије осуђујем гажење хрватске за-
ставе ако је то Војислав Шешељ заиста учинио, као и 
гажење или паљење заставе било које друге државе у 
свијету – рекао је предсједник Савеза Срба из региона 
Миодраг Линта. 
– Међутим, одлука предсједника Хрватског сабора Гор-
дана Јандроковића да, након консултација са хрват-
ским премијером Пленковићем, прекине посјету Бео-
граду јасно показује да Хрватска не жели искрени ди-
јалог са Србијом, већ се стално бави оптужбама против 
ње. Жалосна је чињеница да су хрватски званичници 
покушали и покушавају да од једног изолованог инци-
дента направе медијски спектакл и оптуже Србију да, 
тобоже, нарушава односе између двије државе. Исти-
на је потпуно другачија – изјавио је Линта.
Он истиче да Хрватска својом константном антисрпском 
политиком нарушава односе са Србијом. Он као један од 
бројних доказа наводи скандалозну Декларацију о домо-
винском рату из 2000. године, као и скандалозни Закон о 
правима хрватских бранитеља из 2017. године у којима 
пише да су Србија, Црна Гора и дио српског народа у Хр-
ватској тобоже извршили оружану агресију на Хрватску.
Као други доказ, Линта наводи закључак тзв. Комиси-
је за суочавање са прошлошћу, коју је основала Вла-
да Хрватске, да се усташки поздрав „за дом спремни“, 
под којим је убијено на стотине хиљада Срба, Јевреја и 
Рома, може користи у посебним приликама. Србија се, 
поред свега, залаже за дијалог са Хрватском јер је то 
једини начин да се рјешавају бројни проблеми стотина 
хиљада протјераних Срба и преосталих Срба у Хрват-
ској, као и друга отворена питања.

 » Факсимил документа из књиге  хрватског генерала  Бобетка  „Одлучујуће битке  домовинског  рата“ – страница  257.

ХАШКИ ТРИБУНАЛ И ПРАВОСУЂЕ БИХ НИСУ КАЗНИЛИ ПОЧИНИОЦЕ ЗЛОЧИНАЧКОГ НАПАДА

Напад на колону војника ЈНА у Добровољачкој 
улици - први је велики ратни злочин у БиХ
Кукавички и мучки напад 

на колону ЈНА у Доброво-
љачкој улици у Сарајеву по-
четком маја 1992. године пр-
ви је велики ратни злочин у 
БиХ. Иако постоје бројни до-
кази Хашки трибунал и пра-
восуђе БиХ нису казнили на-
логодавце и починиоце овог 
злочиначког напада у коме 
су, прије 26 година, смртно 
страдала 42 припадника ЈНА 
и 73 особе су рањене оције-
нио је предсједник Савеза Ср-
ба из региона Миодраг Линта.

– То показује двоструке 
аршине западних сила које 
до данашњег дана Србе сма-
трају агресорима и Бошња-

ке жртвама, а грађански рат 
у БиХ квалификују, тобоже, 
као агресију и планирани ге-
ноцид – рекао је Линта. 

Он истиче да треба упор-
но тражити да правосуђе 
БиХ казни одговорне за рат-
ни злочин почињен у Добро-

вољачкој и на другим мјести-
ма иако је јасно и очиглед-
но да се то неће десити без 
промјене међународне по-
литике. Трагична је чињени-
ца да су за западне силе срп-
ске жртве у Добровољачкој и 
широм БиХ мање вриједне и 
важне од бошњачких жртава 
које се фаворизују и преуве-
личавају. Наведена политика 
западних сила која прећутно 
спријечава кажњавање број-
них злочина над Србима које 
су починили Бошњаци ника-
да неће довести до успоста-
вљања повјерења и помире-
ња између два народа и трај-
ног мира у БиХ.
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У МОТЕЛУ СУЧЕВИЋ У БЕОГРАДУ ОДРЖАНО ЈЕ СЕДМО ПО РЕДУ ДРУЖЕЊЕ САЈКОВЉАНА – ОПШТИНА ЛИВНО

САЈКОВИЋ - поносно село српских устаника
НИЈЕДАН ПОВРАТНИК НЕМА ПОСАО 

На путу за Босанско Грахово, Сајковић је посљедње село 
које припада ливањској општини. Смјестило се подно 
самог Троглава, гдје се налази мноштво планинских 
ливада, а након Великог рата село је имало амбуланту, 
школу и моторни млин. Из Сајковића је било 12 солунских 
добровољаца, а почетком Другог свјетског рата првих десет 
жртава из овог краја, међу којима и прота Ристо Ћатић, 
били су Сајковљани. Они су 6. јуна 1941. године убијени и 
бачени у јаму Сухача код Ливна. У овом селу рођен је вођа 
устанка Цвијо Орашчић Пајчин, један од најомиљенијих 
партизанских команданата у цијелој Крајини. Након Другог 
свјетског рата у Војводину је колонизовано девет породица, 
а остала је да ради само основна школа, да би и она ускоро 
била укинута. Нажалост, село је због миграција имало 
све мање становника, јер су многи одлазили у градове и 
иностранство, а жалосна је чињеница да ни до данас није 
асфалтиран пут. По попису из 1991. године, село Сајковић 
бројало је тачно 200 мјештана и то српске националности. До 
сада се вратило 15 породица, укупно 28 лица. Обновљено је 
18 кућа, а чињеница је да ниједан повратник није запослен.

Стотињак Сајковљана, разних гене-
рација, који су свој нови дом прона-
шли углавном у Војводини и околи-

ни Београда, окупило се да, осим уобича-
јеног дружења, чују шта се све догодило у 
протеклих годину дана у њиховом селу и 
осам српских села: Челебић, Бојмунте, Ра-
дановци, Врбица, Богдаше, Губин, Прово 
и Чапразлије у општини Ливно.

Високе стандарде ових скупова поставио 
је прошлогодишњи домаћин Илија Росић, а 
госте је поздравио Драган Росић, који је уз 
помоћ брата Зорана био домаћин овог скупа. 

ОБНОВА СПОМЕНИКА И БРИГА О ГРОБЉУ
Присутнима се потом обратио предсјед-

ник удружења Урош Росић.
– Када сам изабран за предсједника удру-

жења прије двије године, поставио сам два 

услова. Да се обнови споменик и да се гробље 
редовно чисти и одржава. Споменик који је 
оштећен прије двије деценије у злочиначкој 
акцији Олуја освештан је 27. јула прошле го-
дине, а гробље је очишћено и сређено – рекао 
је Росић и додао да је потребно да се изабере 
ко ће ове године финансирати уређење гро-
бља и да се одреди домаћин наредног скупа. 

   За уређење гробља одмах се јавио један 
од већих донатора приликом обнове споме-
ника Александар Лекса Барош, за домаћина 
наредног скупа одређен је Никола Шуњка, 
коме ће помагати Војкан Михаљица Чомбе. 
Уручене су и захвалнице онима који су по-
могли око обнове споменика у Сајковићима.

ЛИНТА: УЗМИМО СУДБИНУ У СВОЈЕ РУКЕ 
Скупу се обратио и народни посланик 

Миодраг Линта, који је присутне подсјетио 

на процес регистрације некретнина, који се 
спроводи у Федерацији БиХ. Линта је изра-
зио наду да ће на предстојећим парламен-
тарним изборима у ФБиХ сви Срби изаћи на 
јединственој листи, па је позвао све оне који 
имају право гласа да изађу на изборе у Феде-
рацији БиХ и помогну тамошњим Србима да 
дођу до веће моћи у одлучивању.

СИМБОЛ ОТПОРА И СЛОБОДЕ
Са доста емоција присутнима се обратио 

и предсједник Удружења Огњена Марија Ли-
вањска Никола Петровић. Он је обновио сво-
ју и очеву кућу и окућницу које су данас је-
дине преостале куће у Челебићу. Петровић 
се захвалио на признању које су му додјели-
ли Сајковљани за његов скроман доприносу 
у обнови споменика у Сајковићу. 

Петровић је нагласио да сви становници 

српских села из ливањске општине гледају на 
Сајковљане са посебним очима поштовањем 
јер су били симбол отпора и непокорености. 
Осврнуо се и на 403 српске жртве из њего-
вог Челебића, побијене на Огњену Марију. 

– Посебно боли што о томе нико никад ни-
је причао у школи док сам био ученик, као 
ни дуго година касније – рекао је Петровић и 
изразио наду да ће удружење на чијем се че-
лу налази наставити са радом на обнови вјер-
ских објеката на подручју Ливањског поља.

Овом скупу присуствовао је и Здравко 
Ињац, представник Завичајног удружења Ли-
вањана и Граховљана у Бачком Јарку , коме 
је такође додијељена захвалница. Дружење 
Сајковљана и њихових пријатеља уз пригод-
ну музику за коју је био задужен Мирослав 
Росић Илaкић трајало је до касних вечерњих 
часова.  ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

Урош Росић, предсједник удруже-
ња Сајковљана Троглав, истакао је 

да се дуго бави хуманитарним радом.
Почетком деведесетих слао је ху-

манитарне пошиљке у Лику на Уд-
бину, а касније то наставио да ради 
до краја ратних дешавања у Краји-
ни и Републици Српској. Он је иста-
као да су му у тим акцијама помага-
ли земљаци, али и људи који немају 
везе са његовим крајем, посебно на-

глашавајући доброчинство Мирка Јо-
зића. Росић је до прије двије године 
живио и радио у Њемачкој, а данас је 
често на путу између Србије, гдје тре-
нутно живи, и Њемачке, гдје му живе 
супруга и дјеца.

– Посебно сам поносан на своје се-
ло у коме је 6. јуна 1941. године пукла 
прва устаничка пушка, али то није тако 
забиљежила историја. Био сам веома 
мотивисан у жељи да се обнови споме-

ник, мада је било пријетњи и опструк-
ција и у нашем народу – рекао је Ро-
сић и додао да је изузетно задовољан 
што су сви погинули борци, не само 
из Сајковића већ и околних српских 
села, добили најмање што им се мо-
же дати, обновљено спомен-обиљеж-
је. Он је рекао да је било проблема и 
око обнове гробља. Он и његова супру-
га Мица донирали су капију, али то је 
сметало неким људима који су из об-

јести скинули плочицу са зида, а ка-
пију измјестили из лежишта. 

– Знају Сајковљани ко је то ура-
дио, а они ће се сами препознати, ис-
то као и они који су питали шта ће би-
ти са преосталим новцем од спомен-
-обиљежја – каже Росић, који је јавно 
обећао, преко РТС-а, да ће сваком од 
њих ко дође с признаницом о донаци-
ји одмах бити враћене паре. До данас 
се нико није појавио.

 » ЗАХВАЛНИЦЕ: Домаћин није заборавио ниједног од приложника Здравко Ињац,  Драгана и Александар Барош, Урош Росић и Никола Петровић

Росић: Споменик је најмање што су заслужили наши борци! 

ПРВО ВЕЧЕ БРУВАЊАЦА (ГРАЧАЦ) ОДРЖАНО ЈЕ У РЕСТОРАНУ ВЕЛЕБИТ У ЗЕМУНУ

ДРУЖЕЊЕ КОЈЕ ПРЕРАСТА У ТРАДИЦИЈУ
Први пут, након избјегли-

штва, окупили су се нека-
дашњи житељи Брувна и њи-
хови потомци, да на заједнич-
ком дружењу евоцирају успо-
мене на свој родни крај. Ини-
цијатива за окупљање потекла 
је од Жељка Гутеше, Гроздане 
Калинић и Велимира Јапун-
џића Гркана и мало ко се на-
дао да ће бити потребна „сто-
лица више“ у ресторану Ве-
лебит, како би било довољно 
мјеста за преко стотину два-
десет оних који су се одазва-
ли позиву.

ОКУПЉАЊА НА ИВАЊДАН
На почетку вечери, при-

сутне је, у говору са доста емо-
ција, поздравио Жељко Гуте-
ша, подсјећајући их на нека 
љепша времена када је Брувно 
у Краљевини Југославији било 
општина, имало своју поли-
цијску станицу, пекару, вуно-
влачару, откуп шумских пло-
дова и соколски дом у коме су 

се приказивале кино предста-
ве и одржавале културне ма-
нифестације. Брувно је имало 
и каменолом и све околне це-
сте, на путу Загреб–Сплит, по-
прављане су и насипане пије-
ском из тог каменолома. 

У самом мјесту смјештен 
је храм Српске православ-
не цркве Рођења Светог Јо-
вана Претече, саграђен дав-
не1860. године, око кога су 
се на Ивањдан окупљали па-
рохијани. Храм је девастиран 

и порушен у Другом свјетском 
рату, а само дјелимично је об-
новљен 1989. године.

Брувно је било устанички 
крај, а послије Другог свјет-
ског рата имало је преко хи-
љаду становника. Највише 
се живјело од пољопривре-
де, а сточарство је, захваљу-
јући огромним пашњацима, 
било изузетно профитабил-
но. Гутеша нам прича да је у 
том дијелу Лике у Брувну била 
и највећа пијаца стоке ситног 

зуба у Хрватској, која је обез-
бјеђивала са месом јадранску 
обалу удаљену нешто више од 
педесетак километара.

СЕЛО ИМАЛО И ШКОЛУ 
Имало је и велику основ-

ну школу, али развојем инду-
стрије све већи број људи по-
чео је да напушта родни крај и 
одлази у веће центре на рад и 
школовање. Тако да је од нека-
дашњих скоро 2,5 хиљаде љу-
ди Брувно пред сам рат 1991. 

године спало на 300 станов-
ника, а данас их нема ни сто-
тињак.

Зато је жал још већи, а же-
ља за окупљањем такође, при-
ча нам Гутеша, додајући, на 
крају да је ово ипак први су-
срет и да очекује да ће на на-
редним бити још више људи 
из његовог краја. И заиста, ат-
мосфера је била на нивоу, пу-
на завичајних пјесама, игре и 
наравно размјена информа-
ција гдје се ко налази, како 

се „снашао“ и шта планира у 
будућности. Охрабрује велики 
број младих људи, који су се уз 
музику Миодрага Седлана Се-
па и вокалне солисте Небојшу 
Станисављевића Неку и Бору 
Станисављевића забављали до 
раних јутарњих сати.

Мјештани Брувна догово-
рили су се да овај сусрет по-
стане традиционалан и да дру-
га субота у мјесецу мају сва-
ке године буде датум њиховог 
окупљања.  ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

РОДНО МЈЕСТО „СВЕТОГ НИКОЛЕ“
Брувно се налази у Лици, на магистралном путу Грачац–
Удбина, а прије посљедњег погрома деведесетих, било је 
мјесна заједница са 300 лица српске националности, мада 
се његови становници са сјетом сјећају времена када је то 
било општинско средиште које је још давне 1857. године 
имало 2.350 становника, своју цркву, школу и соколски дом. 
Брувно је познато по великом српском трговцу, политичару 
и добротвору из 19. вијека Илији Гутеши, мучки од усташа 
1941. године убијеном протојереју Павлу Обрадовићу, а 
свакако у јавности најпознатиjи је био Никола Плећаш, 
некадашњи кошаркашки репрезентативац Југославије 
и освајач прве златне медаље на Свјетском првенству у 
кошарци 1970. године у Љубљани, коме се у сред Загреба 
скандирало „Свети Никола“.

 » Милан Калинић, Велимир Јапунџић, Гроздана Калинић, Жељко Гутеша и Петар Драгичевић
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СЛАВА УДРУЖЕЊА ГОСПИЋАНА НИКОЛА ТЕСЛА У БЕОГРАДУ

Прослављен Свети 
Ђорђе  – заштитник 
Срба из Госпића 
Удружење Госпићана 

Никола Тесла у Бео-
граду прославило је 6. 

маја славу Удружења – Ђур-
ђевдан у Храму Св. оца Ни-
колаја у Борчи. Одабир ове 
славе није био случајан јер 
је Свети Георгије био и кр-
сна слава најчувенијег Ср-
бина из Лике, чије име но-
си ово завичајно удружење. 

Славски обред, сјечење 
колача, паљење славске сви-
јеће и свету литургију слу-
жио је протојереј Славко Сте-
вановић, посљедњи парох у 
Цркви Светог Великомуче-
ника Георгија у Госпићу. Kу-

ма Славе Меланија Судар са 
члановима Удружења при-
премила је Славу и активно 
учествовала у самом церемо-
нијалу организације славља.

ПРОТА СЛАВКО: ОБНОВИТИ 
ХРАМ У ГОСПИЋУ 

У надахнутој славској бе-
сједи протојереј Славко Сте-
вановић осврнуо се на жи-
вот српског народа у Госпић-
кој парохији од насељавања 
до данашњих дана, с надом 
да ће се обновити Храм Св. 
Георгија у Госпићу, који да-
тира из 1785. године. 

Храм је порушен 1941. го-

дине, обновљен 1964. године 
и поново порушен у грађан-
ском рату у Хрватској 1991. 
године. У свечаној сали па-
рохијског дома настављено 
је дружење присутних уз бо-
гату трпезу и емотивна сје-
ћања на културну традицију 
наших коријена. 

МИЛЕ РАЈЧЕВИЋ: ЧУВАМО 
ТРАДИЦИЈУ КОЈУ ПАМТИМО 

Некадашњи учитељ Ми-
ле Рајчевић је поздрављају-
ћи куму славе и протојереја 
Славка Стевановића подсје-
тио на предратне дане у ко-
ме госпићки Срби нису баш 
имали навику да често иду 
у цркву. 

– Хрвати су нашу цркву 
срушили под изговором да је 
у њој било оружја што је нај-
обичнија лаж. Њихов циљ је 
био да затру све трагове пра-
вославља – рекао је Рајчевић, 
који се захвалио предсједни-
ку Славку Прошићу на број-
ним активностима по коме је 
ово Удружење постало пре-
познатљиво. 

– Наши преци су у наш за-
вичај пренијели своје корије-
не из старе Србије, од Висо-
ких Дечана преко Црне Горе, 
Босне и Херцеговине. Без об-

зира гдје су живјели, тради-
ције се никад нису одрицали. 
Зато традицију коју памтимо 
данас чувамо у Борчи – ре-
као је Рајчевић и закључио 
да је завичајно дружење заи-
ста посебан вид терапије ко-
ја кријепи људски дух. 

МЕЛАНИЈА СУДАР 
ИСПУНИЛА ОЧЕВУ ЖЕЉУ

Кума овогодишње славе 
Меланија Судар није кри-
ла узбуђење због части, 
али и велике одговор-
ности. 

– Ово је била и ве-
лика жеља мог оца 
Мише Судара, који 
је један од оснивача 
овог удружења. С обзи-
ром да сам се први пут 
нашла у таквој уло-
зи, заиста сам има-
ла трему да ли ће го-
сти отићи задовољни 
– искрено прича Ме-
ланија и не крије да 
је и њој као и свим 

осталим члановима жеља да 
се Удружење подмлади. 

– Најсигурнији начин је 
да старији чланови Удруже-
ња анимирају своју дјецу да 
се прикључе – сматра Мела-
нија, која са поносом исти-
че да је имала срећу да јој 
љубав према завичају усаде 
родитељи. 

– Моја је обавеза да наста-
вим тим путем и трудим 

се да одржим зави-
чајну традицију – 
рекла је Мелани-

ја и позвала све 
младе да се до-
бро информи-
шу о својим ко-
ријенима и по-

ријеклу јер је то дуг и према 
прецима и потомцима. 

СЛАВКО ПРОШИЋ: 
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

Предсједник Удружења 
Славко Прошић поздравио 
је окупљене и позвао да се 
одазову и учествују у некој 
од надолазећих активности. 

– Очекује нас мемори-
јални кошаркашки турнир 
у Апатину, који је посвећен 
страдалом Милану Маљко-
вићу. Одржаће се ускоро и го-
дишња скупштина Удружења, 
након чега ће бити одржан и 
меморијални турнир у боћа-
њу, посвећен оснивачу Удру-
жења Миши Судару. Период 
богат активностима подразу-
мијева учешће на традицио-
налном Крушедолском сабо-
ру, као и апатинском Личком 
вишебоју – рекао је Прошић. 

Наредне године кума сла-
ве биће предсједница скуп-
штине Удружења Биљана Ћа-
лић.  ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

 » НЕКА ЈЕ ХРИСТ ПОСРЕДИ НАС: Протојереј Славко Стефановић, Ђуро Пејновић, Андреј Вујновић и Славко Прошић

IX САБОР 
БИЛОГОРАЦА

Програм сусрета:
11,00 – 12,30  Дочек учесника Сабора, заједничка фотографија
12,30 – 13,00  Свечана скупштина Завичајног удружења „Билогора“ 
13,20 – 14,00  Фолклорни програм КУД-а „Сплет“ Нови Сад
14,00 – 15,30  Ручак
15,30 – 23,00   Дружење уз билогорски музички састав „Звуци завичаја“

МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА:  ДОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, 
БЕОГРАДСКИ КЕЈ 9, НОВИ САД.

ЦИЈЕНА ПО ОСОБИ 1.800 РСД (15€).

Контакт телефони за све информације, 
пријаву доласка и начин уплате: 

Душан Јелић 021/410-632, 063/523-994, 
Синиша Радојчић 063/1722-451, 063/323-888, 
Ранко Раделић 026/4391-179, 061/290-29-75. 

Рок за пријаве је до понедјељка, 28. маја 2018.

НОВИ САД, 
НЕДЈЕЉА, 3. ЈУН 2018.

 » Богдан Почуча, Миле Рајчевић и Владимир Почуча

ПРОМОВИСАНИ РОМАНИ АУТОРА ПУКОВНИКА МИЛОРАДА ЈЕВТИЋА

СТРАДАЊЕ СРБА У ВЕЛИКОМ РАТУ
Поводом стогодишњице од Великог рата 

у оквиру програма којим се одаје пошта 
жртвама и славним борцима који су животе 
дали за отаџбину, 18. децембра у Центру за 
културу Раковица одржана је промоција два 
романа пуковника Милорада Јевтића: Само 
да топови ћуте и Србија се враћа кући. Оба 
романа говоре управо о страдању српског 
народа у Првом свјетском рату, о једном од 
најстрадалнијих крајева, ауторовој родној 
Мачви и Јадру крај Дрине.

Књига Само да топови ћуте је роман ко-
ји говори о судбинама обичних људи у току 
Првог свјетског рата, који су се молили са-
мо да топови заћуте. Људи који нису имали 
другог мотива осим оног што се зове нацио-
нална свијест и савјест. Зато су и стали у од-
брану своје отаџбине, или су једноставно у 
тим крајевима живјели зато што су ту рође-
ни и ту су им живјели сви преци, како је ис-
причао аутор.

– Мачва је била на мети германског ру-
ководства. Један од циљева и задатака је био 

побити све што је српско у Мачви, а аустроу-
гарски официри су говорили да српски воћ-
њаци треба да се забијеле као српско одијело, 
а како другачије него вјешањем – објаснио је 
пуковник Јевтић, који је написао шест књига 
до сада, а дуг према прецима и завичају, па-
триотизам, разлози су због којих се дао у пи-
сање, након завршене официрске каријере.

Када је друга књига у питању, Србија се 
враћа кући, аутор је поносно истакао да је 
њу посветио свом прадједу Милану Гарибо-
вићу, учеснику I и II Балканског рата, носио-
цу Карађорђеве звијезде и Албанске споменице. 
Књига описује живот Мачве и Јадра, Србије, 
под окупацијом и ратним операцијама срп-
ске војске на кључном фронту балканског ра-
тишта – Солунском фронту. Описано је ври-
јеме када живот српског народа није значио 
ништа Аустроугарима, Нијемцима и Буга-
рима, а у појединим фазама ратних збива-
ња ни савезницима, Енглезима и Французи-
ма. Аутор је користећи историјске чињени-
це приказао шта се догађало српској војсци, 
преполовљеној албанском голготом, смрћу 
од болести и глади на Крфу, јунаштво срп-
ског народа и жељу да се Србија врати кући.

Рецензент романа Србија се враћа кући, 
историчар др Радомир Поповић, оцијенио је 
да је важно за историју имати овакве књиге 
јер ми Срби имамо кратко памћење и из про-
шлих догађаја довољно не извлачимо поуке.

На промоцији је говорио и предсједник 
Савеза потомака ратника 1914–1920 годи-
не, пуковник у пензији Љубомир Петровић.

У програму су учествовали чланови Књи-
жевног друштва, Гојко Шашић, који је кази-
вао пјесму Вијековима тако Радоја Радова-
новића, Вјера Раичевић и Милун Милорадо-
вић, који су читали одломке из књига, пија-
нисткиња Драга Гребенаровић, Пјевачко дру-
штво Прело, а у улози водитеља програма био 
је Милан Недељковић, уредник књижевног 
програма Центра за културу Раковица. 

 ВЕСНА ВУКОВИЋ

2. ВЕЧЕ ПАПУЧКОГ КРАЈА
АС КЛУБ, БУСИЈЕ - 30.06.2018. ГОДИНЕ

УЗ БОГАТ МЕНИ И НЕОГРАНИЧЕНО ПИЋЕ 
ГОСТЕ ЋЕ ЗАБАВЉАТИ ТРЕФ БЕНД

ПОЧЕТАК У 19.00 – ЦИЈЕНА КАРТЕ 2.400 ДИНАРА
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У БЕОГРАДУ ПРОМОВИСАНА ЗБИРКА ПЈЕСАМА КРАЈИШКЕ ЕЛЕГИЈЕ ЈОВАНА ОПАЧИЋА 

Поетска узнесеност српске крајишке душе према слободи и правди 
Да су пјесма у срцу и осми-

јех на лицу могући и на-
кон двадесетогoдишњег про-
гнаничког живота, доказао је 
крајишки стваралац патри-
отских пјесама Јован Опа-
чић. Промоција његове збир-
ке пјесама Крајишке елегије 
одржана је 24. априла у Ма-
тици исељеника и Срба у ре-
гиону у Београду, на чијем је 
челу књижевник Миодраг 
Јакшић.

Како је аутор објаснио, 
овом збирком има циљ да 
сачува од заборава „поет-
ску узнесеност српске кра-
јишке душе према слободи, 
правди и висинама“. Како 
је додао, свака пјесма пред-
ставља најинтимнији говор 
људске душе, а пошто је ве-
ћина пјесама из ове збирке 
настала у времену снажних 
и застрашујућих политич-
ких, идеолошких, и цивили-
зацијских потреса и турбу-
ленција на тлу бивше држа-
ве, Југославије, природно је 
што оне носе печат и ожиљ-
ке тог времена.

– Ја сам већ првих дана 
свог избјеглиштва осјећао 
потребу да у писменој фор-
ми забиљежим своја осјећа-

ња о том периоду који пред-
ставља једну од најтрагични-
јих страница у цјелокупној 
српској националној истори-
ји. Тако су настале и моје пр-
ве двије књиге, Трагедија кра-
јишких Срба и Прометејска 
стијена изгнанства, рекао је 
овај 72-годишњи пјесник, по-
ријеклом из села Плавно, код 
Книна, коме, како је цитирао 
Ћопића, није остало ништа 
друго него да се против зла 

бори „са пјесмама – рђавим 
оружјем“.

– Желим да нагласим да 
моје патриотске и родољуби-
ве пјесме нису уперене про-
тив иједног народа, већ при-
марно и увијек против про-
тагониста идеологије насиља 
над човјеком и његовом сло-
бодом. Зато ову књигу посве-
ћујем светим српским рат-
ницима, који су кроз вије-
кове давали своје животе за 

одбрану слободе, вјере, име-
на и достојанства српског на-
рода. О његовом стварала-
штву говорили су Милијана 
Балетић, новинарка, акаде-
мик проф. др Часлав Оцић, 
пјесник Винко Ступар, но-
винар и историчар Никола 
Живковић, а програм је обо-
гаћен и наступом крајишке 
пјевачке групе Ћиро Личка 
калдрма – Дрвар.

Милијана Балетић рекла 

је да је као ратни новинар и 
репортер пратила све што се 
дешавало Србима под најно-
вијом хрватском државом де-
ведесетих година прошлог 
вијека.

– Читајући пјесме Јована 
Опачића можете да осјетите 
и мирис и да доживите сли-
ку цвијећа и тугу и радост, и 
прошлост, и гробље, и овце, 
и звона. Књига је сва написа-
на у сликама. То је све што су 

Срби Крајишници, протјера-
ни по ко зна који пут, пони-
јели са собом – закључила је 
Милијана.

Академик Часлав Оцић 
осврнуо се на прошлост срп-
ског народа закључивши да 
је једина добитна ставка на 
крају 20. вијека Република 
Српска, коју многи такође 
покушавају да угасе.

– Опачић тумачи смисао 
историје и смисао постојања. 
Народ тражи своју истину из 
руке пјесникове, а не истори-
чарове, он не иште голе чи-
њенице, него чињенице рас-
творене у првобитну поези-
ју одакле су и поникле – ка-
зао је академик Оцић у обја-
шњењу значења Опачићевих 
стихова.

Историчар Никола Жив-
ковић, који је ратних годи-
на био новински дописник 
НИН-а и Срне из Берлина, 
посебно је био дирнут тема-
тиком стихова јер је и сам из 
тих крајева.

– Ово је веома важна књи-
га за нас Србе, јер ове пјесме 
не говоре само о прошлом 
времену већ да је наша си-
туација слична и данас – по-
двукао је Живковић.

OДРЖАНО ВЕЛЕБИТСКО ВЕЧЕ У КАЊИЖИ

Потомци солунских добровољаца 
чувају личку традицију у Бачкој
На Велебиту, селу потома-

ка солунских добровоља-
ца из Лике у кањишкој општи-
ни на сјеверу Бачке, одржано 
је 10. фебруара 2018. годи-
не традиционално Велебит-
ско личко вече. 

На улазу у Дом млади Ве-
лебићани, обучени у личке на-
родне ношње, служили су по-
гачу и со. Носилац читаве ор-
ганизације била је предсједни-
ца и секретар Мјесне заједни-
це Велебит Милица Маљко-
вић и Миодраг Ђаковић. 

Присутне је поздравио при-
годном бесједом и предсјед-
ник Скупштине општине Ка-
њижa, Велебићанин Милош 
Кравић, који заједно са бра-
том Данилом чува сјећања на 
славне Личане Солунце у за-
вичајном музеју на Велебиту.

Завичајни програм при-
премио је доајен личке народ-
не пјесме и обичаја Добри-
воје Павлица, који већ ско-
ро пола вијека „гласом и пе-
ром“ баштини народно ства-
ралаштво Теслине Лике. На 
велебитска личка прела које 
је организовао Велебићанин 
из Новог Сада Дејановић до-
лазио је Добривоје Павлица 
са крајишким глумцем Ђу-
ром Утјешановићем седам-
десетих и осамдесетих годи-
на прошлог вијека. Југотоно-
во аудио издање Личко прело 
двапут се позлатило, чиме је 
Добривоје овај народни оби-
чај овјековјечио. 

На Велебиту планира из-
њедрити и видео запис овог 
народног обичаја, који ће са 
књижевном публикацијом 
чинити значајно трилогијско 
издање. Иако у емисији Ни-
кад није касно успјешно из-
води севдалинке, Добривоје 
користи сваки тренутак да са 

супругом Ђурђицом запјеву-
ши своју личку пјесму, спо-
мене Лику, Плитвице, личку 
капу… Раздраганим посјетио-
цима прела поклонио је зави-
чајну књигу Личка народна но-
шња. Уз добру пјесму из старог 
краја могли су се чути и зву-
ци личке тамбурице самице.

Прије завичајног програ-
ма уприличена је почаст пре-
цима у сусрет 100 година од 
завршетка Великог рата јер 
су њихови дједови дошли из 
Америке и Русије да бране 
„мајку Србију“, а потом се 150 
Личана из кршне Лике насе-
лило на сјевер Бачке и дали 
мјесту име Велебит, како би 
их подсјећао на завичај. 

Гост овог дијела програма 
био је кустос музеја Српска 
кућа на Крфу Љубомир Са-
рамандић, сестре Катарина 
и Милица Сочин са пјесмама 
Креће се лађа француска и Та-
мо далеко, те глумац Микица 
Петронијевић из Београда, ко-
ји је казивао одломке из Књиге 
о Милутину Данка Поповића 
и пјесме Плаве гробнице Ми-
лутина Бојића. 

Мјесна заједница Велебит 
планира да у септембру за Ве-
лебићане организује одлазак 

на Крф. На Велебитском лич-
ком прелу била је и покрајин-
ска посланица Јованка Чолак 
Кирали, Личанка из Корени-
це, која је домаћине дарива-
ла књигом Моја тетка Броз 
и ја и генерал Милош Ђошан, 
који је објавио неколико књи-
га у вези са догађајима из де-
ведесетих. 

Велебићанин Владимир 
Иванчевић обрадовао је при-
сутне информацијом да, уз 
већ раније објављену Моногра-
фију села Велебит у Војводини 
аутора Милоша Д. Радакови-
ћа, припрема монографију се-
ла у којој ће се, између оста-
лог, наћи и биографије свих 
добровољаца који су основа-
ли село Велебит.

Имајући у виду да се за 
овогодишње Прело тражила 
карта више, предсједница Ми-
лица и секретар Миодраг са 
својим сарадницима стараће 
се да се постојећи Дом про-
шири, како би ову завичајну 
манифестацију учинили до-
ступним свим поштоваоци-
ма овог древног личког оби-
чаја над обичајима, који мо-
рамо сачувати за генерације 
које долазе.

ЂУРЂИЦА ЂУРЂА БОРИЋ

РЈЕШЕЊЕ: јака, омот, секе, идол, фета, ''Волеро'', Н, иш, сумо, Н, кањони, кив, Адам, ова, Ни-
ке, Вермиљо, црнина, И, ијек, нож, Ериније.



ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА САБОРОВАЊЕ  31СРПСКО КОЛО април 2018. 30  САБОРОВАЊЕ

ЗЕМЉАЦИ ИЗ ГУБИНА СУ СЕ ПО 17. ПУТ ОКУПИЛИ У ЛОВАЧКОМ ДОМУ У БЕЧМЕНУ

Ујединила их жеља за изградњом 
конака у ливањском селу Губин
Два пута годишње, земљаци који су пори-

јеклом из Губина, мјеста подно планине 
Динаре, имају обичај да се сакупљају – око 
првомајских празника и 29. августа на Пра-
зник Убрусa Господњег. Овoг пута окупили 
су се у суботу 28. априла у Ловачком дому у 
Бечмену, поред Београда, како би подржали 
изградњу конака у овом малом, у рату потпу-
но девастираном селу, које припада општини 
Ливно, мада је ближе Грахову. Екипу Српског 
кола дочекао је Лука Иветић.

– Циљ нам је да направимо овај конак како 
би они чије су куће спаљене у рату и необно-
вљене могли да долазе и преноће. Ово је наше 
седамнаесто окупљање које се увијек дешава 
посљедње суботе у априлу. Нису овдје само љу-
ди из Губина, ко год хоће да дa прилог, добро 
је дошао. Желимо да учинимо нешто за своје 
мјесто како би се и наши потомци ту окупља-
ли, зближавали и помагали једни другима. Ов-
дје је лијепо, али доље у Губину је право дру-
жење, када нас се окупи од 500 до 700. Поку-
шавамо тамо да се одржимо колико можемо, 
да обновимо куће, поправимо путеве јер та-
мо асфалта нема. Од 1941. године смо чека-
ли асфалт и нисмо га дочекали. Хрвати нам 
посјекоше све шуме, а тамо су дивне шуме 
храста, букве, јеле, бора… Пробили су путеве 
кроз шуме и све посјекоше – прича нам Лука.

ЧЕСТ ГОСТ БАЈА МАЛИ КНИНЏА
У ловачком дому у Бечмену неколике Ој-

каче отпјевала су четворица Губињана, а ме-
ђу њима и Зоран Петровић, редовни учесник 
Крајишког откоса у Бусијама.

Редовни гости ових наших окупљања су 
пјевачи Баја Мали Книнџа и Лазо Пајчин, 
који су имали свадбу, па их у Ловачком до-
му није било.

– У том крају тамо ниједно село није ак-
тивно као Губин. Вјероватно је то зато што 

немамо никаквог удружења, једноставно се 
договоримо и договорено извршимо. Не тра-
жимо ни од ког ништа, једноставно понудимо 
могућност – каже Лука и показује на момка 
који послужује госте.

– Овај момак је Владимир Броћета, европ-
ски првак у кик-боксу 2017. године.

Будући конак моћи ће да послужи и сви-
ма који желе да виде љепоте овог села, прије 
свега прелијепо језеро на планини Шатор. За 
август ове године у Губин ће се ићи не само 
колима него и аутобусом. Цијена по особи 
биће 20 евра, а остаје се три дана.

УЗ ГУСЛЕ О РАДОВАНУ КАРАЏИЋУ 
Главна „звијезда“ овог окупљања био је Ог-

њен Андрић (19), млади гуслар кога су док 
је као мали био болестан гусле излијечиле.

– Имао сам болесно срце и показало се 
да звук гусала на мене дјелује умирујуће.

Чули смо више пјесама од којих је једна 
посвећена Радовану Караџићу.
Радована Караџића мајко мртва јеси
али нијеси сина твога сокола српског крила  
већ гора и пуста планина 
а због чега у Хаг држе њега.

Огњена је са уздасима слушао легенда Ди-
наре, старина Јово Калаба, који се сјећа по-
грома који су Срби Губина и тог краја дожи-
вјели у вријеме Независне Државе Хрватске. 
Недавно је умрла Мара Јурић, рођена Лалић, 
која је као мала дјевојчица од осам година 
преживјела уз још двије жене бацање у јаму 
Равни долац. Тада је само Лалића страдало 
116, а у јами су завршили Бошковићи, Мај-
ковићи, Ерцези…

Поп Миладин Вукомановић посљедњи је 5. 
августа 1995. године пред хрватском војском 
напустио ово село и епархију (Ливно, Грахо-
во, Дрвар) у којој је служио од 1982. године.

– Ја сам иначе са Озрена, али ми је Губин 
други завичај. Одлазим тамо обавезно два 
пута годишње. Моја дјеца су одрасла тамо 
и увијек су пресрећни када тамо кренемо. 
Знам све једну кућу и сродио се с тим људи-
ма и они са мном. Мени су ти људи на Алти-
ни направили кућу. Послије 23. године могу 
рећи да ми ови људи много значе.

Иницијатор изградње конака Недељко Ву-
ковљак Баћа замолио је да објавимо динар-
ски и девизни рачун на који може да се из-
врши уплата новца.  Д. БАШОВИЋ

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

РАЧУН ЗА УПЛАТУ

Динарски рачун:
Прималац: Вуковљак Недељко (Баћа)
Бр. рач. 205-9011006922893-32
Девизни прималац: Вуковљак Недељко
IBAN RS35205903102317772843
SWIFT-BIC KOBBRSBG
KOMERCIJALNA BANKA BEOGRAD SRBIJA
VALUTE EUR, USD, AUD, CAD, GB

ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАМА И ПЕЋИНА ОД СТРАНЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НАРОДНЕ АРМИЈЕ

Како је нестала студија Могућност 
коришћења пећина у војне сврхе?
Крајем педесетих година 

прошлог вијека у склопу 
уређења територије, Управа 
инжињерије ЈНА иницира-
ла је почетак истраживања 
пећина и јама у војне сврхе. 
У току 1959. године прику-
пљени су и сређени подаци 
за Словенију, динарски крш 
и острва, и то за 2.500 спе-
леолошких објеката. У току 
1960. године на територији 
Лике, Рашко-полимске обла-
сти и неких дијелова Срби-
је прикупљени су подаци за 
550 спелеолошких објеката. 

ЕВИДЕНТИРАНО 
3.390 ЈАМА

У 1961. години на терито-
рији Хрватске прикупљени су 
подаци за 410, а на територи-
ји Црне Горе и Рашко-полим-
ске области за 385 спелеоло-
шких објеката. До краја маја 
1961. године, на цијелој те-
риторији Југославије, прику-
пљени су подаци за 2.986 спе-
леолошких објеката. До краја 
1962. године евидентирано је 
укупно 3.390 јама и пећина. 
У току 1963. године сређени 
су подаци за око 2.000 спе-
леолошких објеката. 

Нове податке о спелеоло-
шким објектима Управа ин-
жињерије ЈНА евидентирала 
је на картама 1:50 000 на по-
дручју Словеније, Хрватске и 
Црне Горе. 

Уговором пов. бр. 1.100 од 
11. 3. 1961. године у ВП 4.919 
Београд (Управа Инжињери-
је ЈНА) започет је процес из-
раде Студије о могућности-
ма коришћења пећина за војне 
потребе. За истраживање ја-
ма и пећина на подручју Хр-
ватске уговором бр. 1.677 од 
20. 4. 1961. године од стра-
не Управе инжињерије ЈНА 
ангажовано је Спелеолошко 
друштво Хрватске из Загреба. 

Предмет уговора (ред. бр. 
7) захтијевао је прикупљање 
података и испитивање спеле-
олошких појава на географ-

ском простору топографских 
карата 1:50.000 Огулин 3, Сењ 
1,2,3 и 4 и Госпић 3 и 4. 

Вријеме истраживања 
предвиђено je од јуна 1961. 
до 1. 12. 1961. године, до ка-
да је Управи инжињерије тре-
бало предати податке, ана-
лизе, цртеже и остали доку-
ментациони материјал. У име 
Управе инжињерије уговор 
је потписао пуковник Бран-
ко Ћетковић, а у име Спеле-
олошког друштва Хрватске др 
Јосип Роглић (касније постао 
академик).

Спелеолошко друштво Хр-
ватске је 5. 5. 1962. године, 
под бројем 48/1, доставило 
четири везана елабората у 
којем је на подручју Хрват-
ске истражено 410 спелео-
лошких објеката. На подруч-
ју Огулина истражено је 111, 
на подручју Сења 297 а на по-
дручју Госпића 12 спелеоло-
шких објеката. Спелеолози 
Хрватске су у допису иста-
кли да им је велики проблем 
представљало недостатак то-
пографских карата, специ-
јалне опреме, теренских во-
зила и др.

ПРОПУСТИ ЈНА
Из организационих наре-

ђења и уговора не може се 
закључити да је ЈНА тражи-
ла истраживање конкретних 
јама, већ се може претпоста-
вити да је то препуштено спе-
леолошким друштвима.

Уочава се да је на подруч-

ју листова карата Госпић 3 и 
4 истражено само 12 јама. 

Географско подручје ових 
карата захвата простор: Шти-
ровача – Доњи Косињ –Чанак 
на сјеверу, Чанак – Никшићи 
– Басарићи на истоку, Росуље 
– Брушани – Шикић дражи-
ца – Метајна (острво Паг) на 
југу и Метајна – Цесарица – 
Штировача на западу. 

Према истраживачу Мир-
ку Малезу, на овој истој тери-
торији постоје 142 спелеоло-
шка објекта. 

Према публицисти Дани 
Ластавици, на подручју сре-
за (котара) Госпић има 36, а 
на подручју среза (котара) 
Перушић има 17 јама, у ко-
је је бацан српски народ и 
остале жртве. Поменути ау-
тор Мирко Малез је учество-
вао у истраживању спелеоло-
шких појава за потребе ЈНА и 
очито је да је тада истражене 
податке навео у својој књизи.

Пошто су се на овој тери-
торији налазила губилишта 
Концентрационог логора Го-
спић, а највише има јама – 
гробница, остаје нејасно за-
што је само 12 јама приказано 
као могућност коришћења за 
војне сврхе. У Војном архиву 
у Београду налазе се само ор-
ганизациона документа. Суд-
бина четири везана елабората 
достављена из Загреба је непо-
зната (вјероватно су униште-
ни), а студију Могућност ко-
ришћења пећина у војне сврхе 
до сада није пронађена. Није 
познато којих 12 јама је пре-
дложено ЈНА за употребу.

АРХИВА СПЕЛЕОЛОШКОГ 
ДРУШТВА ХРВАТСКЕ

Пошто су се у опису јама 
морали доставити прецизни 
подаци и фотографије, може 
се претпоставити да су спе-
леолози из Загреба достави-
ли само за оне јаме у који-
ма нема посмртних остата-
ка. Прави и потпуни мате-
ријали се сигурно и данас на-
лази у архиви Спелеолошког 
друштва Хрватске. Из хрват-
ске спелеолошке литературе 
нам је познато да је прво ис-
траживање Шаранове јаме 
извршено 1961. године. Ре-
зултати тог истраживања су 
објављени у часопису Наше 
планине 1962. године. У јаму 
се спустио хрватски спелео-
лог Тихомир Пајалица и при 
том је открио наслаге кости-
ју у дебљини од 1.35 метара. 
Ово је само једна од неколи-
ко различитих процјена ду-
бине костију. Вријеме овог 
истраживања поклапа се са 
истраживањем за потребе 
Управе инжињерије ЈНА. У 
сваком случају новцем ЈНА 
хрватски спелеолози су до-
шли до драгоцјених података 
о спелеолошким објектима 
на простору Хрватске. 

Крута администраци-
ја ЈНА, забринута због опа-
сности од агресије снага Вар-
шавског уговора, пропустила 
је прилику да уз истражива-
ње могућности складиште-
ња ратних материјалних ре-
зерви у личке јаме и пећине 
дође до значајних података 
о јамама-гробницама.  

 ЂОРЂЕ ПРАЖИЋ

 » Шаранова јама

 » Ојкача и играње балота неизоставан дио завичајног дружења
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УОЧИ СЛАВЕ БЕОГРАДА И ГРАЧАЦА ОДИГРАНА ЈЕ ФУДБАЛСКА УТАКМИЦА ВЕТЕРАНА ПАРТИЗАНА И ФК ГРАЧАЦ

СПАСОВДАН ПРОСЛАВЉЕН И У ГРАЧАЦУ

 Спасовдан је прослављен и у Грачацу. Свету архи-
јерејску литургију служио је парох Предраг Панте-
лић, који је након тога, заједно са вјерним народом, 
освјештао кољиво и преломио славски колач пово-
дом храмовне славе. Храм Вазнесења Господњег 
у Грачацу саграђен је давне 1874. године, настоја-
њем свештеника Воје Мандића, који је био посла-
ник у Аустроугарском парламенту. Храм је био једна 
од најљепших светиња у Војној крајини, саграђен 
од клесаног бијелог камена. Током Другог свјетског 
рата Нијемци су уништили кров, а на инсистирање 
Котарског народног одбора Грачац, на Велики петак 
1954. године, Храм је срушен, а камен којим је са-
зидан уграђен је у ограду православног гробља. Од 
њега је грађен и споменик борцима НОР-а на брду 
Градина, као и спомен-обиљежје у парку преко пута 
општине на темељима Храма. Овај случај је очигле-
дан примјер уништавања српске културне башти-
не од стране локалних комуниста. Нови Храм, пре-
ко пута православног гробља, почео је да се гради 
тек 1982. године и још није у потпуности завршен.

Више од три стотине гле-
далаца, углавном Грача-
на и њихових пријатеља, 

окупило се у Спортском цен-
тру Телеоптик у Земуну, на 
првој од бројних спортских 
манифестација коју је ново-
сновано удружење Грачац–
Лика организовало поводом 
обиљежавања Спасовдана. 

НАЈЈАЧИ САСТАВ 
ЦРНО-БИЈЕЛИХ ВЕТЕРАНА

Партизанови ветерани иза-
шли су у свом најјачем саставу, 
предвођени капитеном Ушке-
том Вучићевићем, Дарком Те-
шовићем, Банетом Смиљани-
ћем и изванредним Андријом 
Делибашићем, који би, према 

мишљењима многих навијача, 
и данас имао мјеста у првом ти-
му црно-бијелих. 

У сјајном амбијенту Грача-
ни су, бодрени од стране вели-
ког броја својих присталица, на 
почетку утакмице изненадили 
домаћина нападачком игром, 
тако да је у 25 минуту на сема-
фору писало 1:2. 

Био је то сигнал за ветеране 
из Хумске да морају уложити 
максималан труда како би пре-
окренули резултат. Учинили су 
то највише захваљујући Андри-
ји Делибашићу (37), који је, са 
по два гола у сваком полувре-
мену, показао такво фудбалско 
умијеће да би му позавидјели 
многи прволигашки нападачи. 

Веома добру партију пружио 
је и Дарко Тешовић, стријелац 
једног гола, као и Милан Ри-
стић, тренер Партизанове фи-
лијале Телеоптика. Фудбалским 
мајсторијама и фантастичним 
голом присутне је одушевио ка-
питен ветерана, легендарни Не-
бојша Вучићевић Ушке. Стри-
јелци за Партизан још су били 
Митровић и Почуча.

Ипак, најљепши детаљ на 
утакмици био је сјајан гол Бру-
јића, који је са двадесетак мета-
ра опалио као из топа и мати-
рао врло доброг чувара мреже 
црно-бијелих Будишу. Стријел-
ци за Грачане били су још Стег-
њаја и Жорић.

ТРЕЋЕ ПОЛУВРИЈЕМЕ
Утакмица је протекла у ко-

ректној и креативној игри оба 

тима, и поред великог броја го-
лова, а одбранама су се истакли 
и голмани Будиша и Радун. По 
завршетку меча, на традицио-
нално „треће полувријеме“, ак-
тери меча, али и бројни прија-
тељи Грачаца, преселили су се 
у ресторан Велебит, гдје су до-
чекани личким специјалитети-
ма и неизбјежном јагњетином.

У име одсутног предсједника 
Завичајног удружења Грачац–
Лика др Милорада Данилови-
ћа секретар удружења Жељко 

Ђекић захвалио се ветерани-
ма  и „првом човје-
ку“ Горану Каденићу (касније 
се придружио и Раде Залад).

Ђекић је истакао да су Гра-
чани почаствовани што су би-
ли гости Партизана у њиховом 
спортском центру и да ће по-
кушати у „свом“ Велебиту на 
адекватан начин да се одуже на 
гостопримству. Присутнима се 
обратио и Душан Стојсављевић 
Учо, некадашњи алфа и омега 
овог тима у најтежим времени-
ма деведесетих година када је 
Грачац биљежио сјајне резул-
тате у лиги и купу РСК. 

На пријатном амбијенту и 
лијепом дружењу захвалио се 
најстарији играч Партизана Го-
ран Каденић, похваливши рад 
удружења и начин на који је ор-
ганизована ова утакмица, дода-
јући да се очекује да ће сарад-
ња бити настављена.

У музичком дијелу програ-
ма учествовала је група Но ли-
мит бенд, са вокалним соли-
стима Миланом Даниловићем 
и Дејаном Грудић, а неколико 
својих пјесама отпјевао је освје-
дочени партизановац Иван Га-
вриловић.

Дружење је потрајало скоро 
до поноћи, уз обећања да ово 
сигурно није посљедњи сусрет 
ових двају клубова. Т. ЋОРОВИЋ

Фудбалски спектакл на Спасовдан
ПАРТИЗАН – ГРАЧАЦ 8:3 (3:2)

Судије: Марко Поповић, Милан Никчевић и Ми-
лорад Остојић. 
Стријелци: Делибашић (4), Тешовић, Ристић, Ми-
тровић, Почуча / Брујић, Стегњаја, Жорић 
ПАРТИЗАН: Будиша, Ђелић, Каденић, Бербер, Ми-
тровић, Илић, Тешовић, Смиљанић, Делибашић, 
Ристић и Вучићевић. Играли су још: Бурсаћ, Ан-
тић, Жунић, Г. Радојичић, Ж. Радојичић, Петковић 
и Стојановски.
ГРАЧАЦ: Радун, В.Ђекић, Гаћеша, Голубовић, Тур-
каљ, Цвјетковић, Жорић, Стегњаја, Ћук, Брујић и 
Кесић. Играли су још: Ж. Ђекић, Дробац, Седлан, 
Паскаш, Д. Ђекић, Стојсављевић, Чанковић, Кон-
тић и Шашић.

ВУЧИЋЕВИЋ: ДОСТОЈАН ОТПОР ГРАЧАНА

Капитен ветерана Партизана Не-
бојша Вучићевић рекао је да се 
није надао оваквом отпору. 
– У посљедњих двадесет утакми-
ца ниједна екипа са којом смо се 
срели није износила лопту са сво-
је половине кроз игру. У првих по-
ла сата игре Грачани су показали 
да знају да баратају лоптом, а у наставку је до из-
ражаја дошла боља физичка припремљеност – ре-
као је Вучићевић и похвалио добру атмосферу која 
је владала у „трећем полувремену“.

УТАКМИЦУ ПРАТИЛИ И НАСЉЕДНИЦИ

Међу великим бројем гледалаца утакмицу су с пажњом 
пратили и дјеца Грачана, која свој фудбалски таленат 
надограђују, у зависности од узраста, од школа фудбала 
до еминентних наших и свјетских клубова. Тако браћа 
Никола и Душан Дамјановић своје прве фудбалске 
кораке уче од накадашњег фудбалера Динама, Звезде и 
југословенске репрезентације, Боре Цветковића у ШФ 
Лане - са Коране, додао би некадашњи чувени радио 
репортер Иван Томић. Душан Цвјетковић је повукао 
гене на своје дједове, Дују и Учу, чије име и носи, а свој 
таленат бруси у ШФ Олимпик. Док је Владан Ђекић, син 
некадашњег голмана Телеоптика и Грачаца Жељка, члан 
младог тима Интера из Милана. Осим њих четворице, и 
дјеца Туркаља, Стегњаје, Кесића, Жорића, Брујића, Д. и 
В. Ђекића настављају традицију својих очева. Једино је 
син Душка Радуна фудбалску, замијенио кошаркашком 
лоптом.

 » Некадашњи предсједник клуба Дане Сурла (у средини) у друштву са 
Петром Бјеговићем (лијево) и Милорадом Сударом (десно)


