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СРПСКО КОЛО
ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

МР ДРАГАН БОЖИЋ
Наводњавање Тителског 
бријега препородиће 
читав наш крај 

ГРАДОНАЧЕЛНИК СОМБОРА

ДУШАНКА ГОЛУБОВИЋ
Сомбор ће бити погранични 
центар развијен у свом 
пуном капацитету 

Пасош за небо  
– херцеговачка 
духовна моба

САМО СЛОГА СПАСАВА СРБЕ У МОСТАРУ

УДРУЖЕЊЕ СУЗА 

БОЖО М. ГЛОГОВАЦ

Ђукић: Злочин 
над Србима на 
Миљевачком 
платоу настао 
злоупотребом 
примирја

СРБИ ИЗ МОСТАРА СА ПРЕДСЈЕДНИКОМ ОДБОРА ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ МИОДРАГОМ ЛИНТОМФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА СТАЗАМА НАШИХ ПРЕДАКА

Владика Херувим: Потребна 
је вјера у Бога како би Вуковар 
избавили од погубне мржње!

Фолклорни сусрет у 
славу Саве Мркаља
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 » Пише: Трифко Ћоровић

Јадовно  
У Комплексу логора смрти Госпић–Јадовно–Паг НДХ, 
на подручjу Лике, Велебита, подвелебитског подгорjа и 
острва Пага, у само 132 дана његовог постоjања уста-
ше и други хрватски злочинци на наjсвирепиjи начин 
усмртили су 40.123 жртве, од тек рођене дjеце до људи 
у дубокоj старости. Међу жртвама jе било 38.010 Срба, 
1.998 Јевреjа, 88 Хрвата, 11 Словенаца, девет муслима-
на, два Мађара, два Чеха, jедан Рус, jедан Ром и jедан 
Црногорац. Међутим, Јадовно је као тема било игнори-
сано међу историчарима. Током трајања Другог свјетског 
рата партизанској штампи било је забрањено да пише 
о страдањима Срба у Логору Јадовно, а комунисти су 
се постарали да зарад братства и јединства тренд пре-
ћуткивања усташких злочина постане забрањена тема. 
Они који би се усудили да нешто пишу били су под при-
тисцима, а некима је и суђено. Зато је разумљиво да је 
прва студија на ову тему објављена тек 2007. године, а 
њен аутор је био српски историчар др Ђуро Затезало.

Захваљујући Удружењу Јадовно 1941. из Бањалуке од 
2009. године код Шаранове јаме на Велебиту одржава-
ју се годишњи помени жртвама Логора Јадовно и исти-
на о страдању се шири. Међутим, овогодишње одавање 
поште за жртве на 77. годишњицу злочина засјенило 
је хапшење некадашњег официра безбједности ЈНА и 
Војске РС Данета Лукајића (67), ког су из аутобуса ходо-
часника који су кренули у Јадовно извукли и ухапсили 
припадници хрватске полиције због оптужби за ратне 
злочине на Мањачи 1992. године. Лукајић је у минулом 
рату у БиХ био припадник Команде Првог крајишког кор-
пуса ВРС, у више наврата је свједочио и тужилаштву и 
одбрани у Хашком трибуналу и у Суду БиХ, а нико га ни-
је оптуживао за ратне злочине. Да је имао потпуно мир-
ну савјест, свједочи и чињеница да до ове године никад 
није изостао ни са једног помена код Шаранове јаме, 
а и приватно је често путовао у Хрватску. Зато се може 
закључити да је његово хапшење заправо нови покушај 
застрашивања Срба и заташкавања истине о Јадовну.
Да ли је све ово унапријед смишљено?
Претходних година помен на Јадовну хрватски медији 
углавном су игнорисали или би га тек таксативно поме-
нули. Ове године се код Шаранове јаме појавио велики 
број хрватских новинара, вјероватно очекујући жучне ре-
акције окупљених на вијест о хапшењу. Да ли је циљ био 
да истина о 40.123 жртве буде потиснута у други план? 
Нека свако ради свој посао, поука је коју нам је оставио 
Свети Вукашин Клепачки, који је уједно и славски за-
штитник Удружења Јадовно 1941. 
Догодине на истом мјесту у још већем броју!
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ПОТПИСАН УГОВОР ВРИЈЕДАН 6.357.000 ЕВРА

Уговор о изградњи 276 станова 
за избјеглице у Новом Саду
У Новом Саду је 15. јуна 

2018. године у оквиру пе-
тог потпројекта Регионалног 
програма стамбеног збриња-
вања потписан уговор о из-
градњи 276 стамбених једи-
ница на територији тог гра-
да, који су намијењени избје-
глим лицима из Хрватске и 
Босне и Херцеговине. Укупна 
вриједност потписаног уго-
вора износи близу 6.357.000 
евра без ПДВ-а.

Уговор о извођењу радова 
на изградњи вишепородич-
ног стамбеног објекта у Но-
вом Саду потписали су в. д. 
директора Јединице за упра-
вљање пројектима у јавном 
сектору д. о. о. Београд Дра-
ган Катуца и Ђуро Ђурђевић 
испред Групе понуђача Гра-
дина д.о.о. Београд и Инобач-
ка д. о. о. Нови Сад, наводи 
се у саопштењу Јединице за 

управљање пројектима у јав-
ном сектору.

У оквиру петог потпро-
јекта планирана је изградња 
укупно 1.267 стамбених једи-
ница, од тога је 270 станова у 
београдском насељу Камен-
дин, чија је изградња у току.

Регионални програм 
стамбеног збрињавања је за-
једнички вишегодишњи про-
грам Републике Србије, Бо-

сне и Херцеговине, Црне Го-
ре и Републике Хрватске, ко-
ји има за циљ да обезбиједи 
трајна стамбена рјешења за 
најугроженије избјегличке 
породица у региону.

У циљу рјешавања стам-
беног збрињавања избегли-
ца које су напустиле ратом 
захваћена подручја на про-
сторима бивше Југославије 
у периоду 1991–1995. годи-

не и уточиште нашле у Ср-
бији, Регионални програм 
предвиђа помоћ кроз додје-
лу бесповратних пакета гра-
ђевинског материјала, купо-
вину сеоских домаћинстава, 
изградњу и куповину стано-
ва, пројектовање и изградњу 
монтажних кућа. 

Програм се спроводи уз 
подршку међународне зајед-
нице, укључујући ЕУ, САД, 
УНХЦР-a, ОЕБС-a и ЦЕБ-a. 
Укупна вриједност проције-
њених трошкова Програма 
је око 584 милиона евра, од 
којих је од стране ЕУ, као нај-
већег донатора, опредијеље-
но 230 милиона. Остали до-
натори су Њемачка, Итали-
ја, Норвешка, Швајцарска, 
Данска, Турска, Луксембург, 
Кипар, Румунија, Република 
Чешка, Република Словачка 
и Мађарска.  ТАНЈУГ

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РАСПИСАО ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 133 СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ У БЕОГРАДУ

До 30. јула 2018. године пријаве за стамбене 
јединице у др Ивана Рибара на Новом Београду
Комесаријат за избеглице и миграци-

је расписао је јавни позив за избор 
корисника помоћи за рjешавање стам-
бених потреба избјеглица давањем у за-
куп 133 стамбене јединица са могућно-
шћу куповине у објекту Ц1 на локацији 
западно од Улице др Ивана Рибара на 
Новом Београду. Лица која су подније-
ла пријаву на Јавни позив за избор ко-
рисника 235 стамбених јединица у Ов-

чи, који је објављен 12. 5. 2015. године 
за избор корисника 270 стамбених једи-
ница у Камендину, који је објављен 31. 
3. 2016. године, а нису остварила пра-
во на закуп стана, уз пријаву на Јавни 
позив достављају за све чланове дома-
ћинства доказе о приходима и штам-
пани испис биометријске личне карте 
или фотокопију личне карте, као и но-
ве доказе у случају да је дошло до про-

мјене података у односу на раније до-
стављену документацију.

Рок за подношење пријаве са потреб-
ним доказима је 30. 7. 2018. године.

Све информације у вези са јавним 
позивом заинтересована лица могу до-
бити позивом бројева телефона: 330-92-
42, 330-92-36, 322-87-40 или у канцела-
рији 141 и Рачунском центру, сутерен, 
Ул. 27. марта 43-45.

РОК ЗА ПРИЈАВУ ДО 23. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КУПОВИНУ 150 СЕОСКИХ КУЋА
Комесаријат за избјеглице и миграције 

расписао je јавни позив који траје до 
23. јула 2018. године за избор корисника 
помоћи за рјешавање стамбених потреба 
избјеглица додjелом помоћи при купо-
вини 150 сеоских кућа и додјелу паке-
та помоћи у виду набавке грађевинског 
материјала и/или кућних апарата/намје-
штаја на територији сљедећих јединица 
локалне самоуправе: Сента, Нови Кне-
жевац, Кањижа, Ковачица, Бела Црква, 

Жабаљ, Тител, Мали Зворник, Љубови-
ја, Крупањ, Богатић, Ваљево, Осечина, 
Љиг, Мионица, Пожаревац, Мало Црни-
ће, Жагубица, Петровац на Млави, Кра-
гујевац, Рача, Лапово, Баточина, Реко-
вац, Ћуприја, Бор, Мајданпек, Кладово, 
Соко Бања, Ужице, Бајина Башта, Нова 
Варош, Косјерић, Чајетина, Пријепоље, 
Сјеница, Прибој, Чачак, Лучани, Горњи 
Милановац, Тутин, Рашка, Нови Пазар, 
Варварин, Брус, Александровац, Трсте-

ник, Сврљиг, Дољевац, Гаџин Хан, Меро-
шина, Ражањ, Прокупље, Блаце, Куршу-
млија, Житорађа, Пирот, Бабушница, Ди-
митровград, Лесковац, Лебане, Бојник, 
Црна Трава, Власотинце, Медвеђа, Тр-
говиште, Сурдулица, Прешево, Босиле-
град, Владичин Хан и Бујановац. Помоћ 
за рјешавање стамбених потреба избје-
глица из Босне и Херцеговине и Хрват-
ске дијели се у оквиру потпројекта 8 Ре-
гионалног стамбеног програма.

СВЕЧАНО УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ 2.000 КОРИСНИКУ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА У СРБИЈИ

Монтажна кућа за Милеусниће у Бачкој Паланци
Породици Зорана Милеуснића, који 

је избјегао из Хрватске, изградњом 
монтажне куће у Бачкој Паланци рије-
шен је стамбени проблем у оквиру пот-
пројекта 2 РСП. 

Кључеве је 23. јуна 2018. године 
уручио министар спољних послова и 
предсједник Комисије за координаци-
ју процеса трајне интеграције избјегли-
ца Владе Републике Србије Ивица Да-
чић. Предсједник општине Бачка Па-
ланка Бранислав Шушница нагласио 
је да се током деведесетих слило ви-
ше од 19.500 избјеглих лица у Бачку 
Паланку, а данас тај статус има свега 
око 400 лица.

– Оно што нисмо могли сами из соп-
ствених средстава, тражили смо од дру-
гих, и мислим да наша локална самоу-
права има важну улогу у остваривању 
Регионалног стамбеног програма јер 
смо показали спремност и иницијати-
ву да учествујемо и реализујемо: укуп-
но 23 пакета грађевинског материјала, 

26 сеоских кућа, 6 монтажних кућа, а 
градимо и зграду од 16 стамбених је-
диница. Активно ћемо учествовати и у 

наставку у даљим активностима Про-
грама – истакао је први човјек општи-
не Бачка Паланка.  РСК
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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  

Права странца и услови 
за стицање држављанства
zzМоја мајка је имала статус избјеглице у Србији. На-
кон повратка у Хрватску изгубила је тај статус. На-
кон смрти мога оца поновно се вратила у Срби-
ју и борави код мене. Добила је одобрење од Ми-
нистарства унутрашњих послова Републике Срби-
је на боравак од три мјесеца. Да ли по новом Зако-
ну о странцима Републике Србије, који је донијет 
ове године, постоји законска могућност да она до-
бије одобрење за стални боравак, до добијања др-
жављанства Републике Србије, за које је подније-
ла захтјев?
Према члану 68. став 1. тачка 4. Закона о странцима 

(Службени гласник РС, бр. 24/2018 од 26. 3. 2018. го-
дине), који је ступио на снагу 3. 4. 2018. године, а који 
ће се примјењивати шест мјесеци од дана ступања на 
снагу, тј. од 3. 10. 2018, године, и који гласи: „Стално 
настањење ће се одобрити и странцу који испуњава 
услове из члана 70. овог закона и другом странцу који 
има одобрен привремени боравак, ако то налажу разлози 
хуманости или то представља интерес за Републику 
Србију.” Дакле, Ваша мајка ће према тој законској 
одредби моћи поднијети захтјев за одобрење сталног 
настањења у Републици Србији, под условима да уз 
захтјев за одобрење сталног настањења, према члану 
70. тога Закона приложи: важећи страни лични пасош, 
доказ да посједује средства за издржавање, доказ о 
здравственом осигурању, да пријави адресу становања 
у Републици Србији, доказ о оправданости захтјева за 
одобрење сталног настањења и доказ о уплати прописане 
административне таксе.
zzМоја мајка, која је раније имала избјеглички ста-
тус, поднијела је захтјев за пријем у држављанство 
Републике Србије. Од Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, пред којим се рјеша-
ва њен захтјев, затражено је од ње да, међу оста-
лим документима, уз свој захтјев достави и вјенча-
ни лист из Републике Хрватске, гдје је закључила 
брак са мојим покојним оцем. Она је добила потвр-
ду од надлежног органа из те државе да се тај до-
куменат не може издати пошто су матичне књиге 
вјенчаних уништене. На који начин она може доћи 
до тог документа? 
За особе које немају држављанство Републике 

Србије, а за које им је потребно да уз захтјев за примање 
у држављанство Републике Србије међу осталим 
документима, приложе и вјенчани лист, који не могу 
приложити из разлога што матичне књиге вјенчаних 
не постоје у држави гдје је закључен брак, потребно је 
спровести судски поступак, пред надлежним судом 
те државе у којој је брак закључен, за утврђивање 
чињенице да је брак закључен. Да би надлежни 
општински суд донио одговарајућу одлуку којом се 
утврђује чињеница закључења тог брака, нужно је да 
се на страни младожење и младе из тог брака који су 
закључили тај брак именују пуномоћници за заступање 
у том поступку, уколико они нису у могућности 
приступити код суда на заказану расправу на којој се 
одлучује о њиховом предмету. Уколико један од брачних 
партнера није у животу, потребно је да се у приједлогу 
за утврђивање чињенице закључења тога брака наведу 
законски насљедници тог брачног друга, који могу 
имати правни интерес за евентуално оспоравање те 
чињенице. Уз приједлог за утврђивање те чињенице 
морају се приложити писани докази с којима предлагач, 
евентуално, располаже, а ако таквих доказа нема, он-
да треба да се предложе свједоци који ће на расправи 
пред судом потврдити ту чињеницу. 

Ако један од брачних другова посједује држављан-
ство Републике Србије, он може поднијети приједлог 
за утврђивање чињенице закључења брака, пред Основ-
ним судом, који је надлежан за мјесто пребивалишта 
те особе у Републици Србији. 
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. 

НAРОДНИ ПОСЛАНИК МИОДРАГ ЛИНТА ПОСЈЕТИО ИЗБЈЕГЛИЧКО НАСЕЉЕ У ОВЧИ 

Тражити од пореске управе да 
реално процјени вриједност 
социјалних станова у Овчи
Удружење Егзодус деведесетих орга-

низовало је 4. jуна јавну трибину 
у избјегличком насељу у Овчи, поред 
Борада, гдје се недавно 235 породица 
уселило у своје станове, које су доби-
ли у оквиру трећег потпројекта Регио-
налног стамбеног програма.

Гост трибине на којој се говорило о 
проблемима ових породица, и уопште 
избјеглих и протјераних лица из Хрват-
ске и Федерације БиХ, био је предсједник 
Одбора за дијаспору и Србе у региону у 
Скупштини Србије Миодраг Линта. На-
кон обиласка насеља предсједник Удру-
жења Егзодус деведесетих Вукашин Тиш-
ма отворио је трибину изразивши захвал-
ност Линти на ангажовању, иницијативи и 
помоћи око убрзавања процеса усељења 
избјегличких породица у своје станове.

СВОЈИ НА СВОМЕ
На самом почетку народни посланик 

Миодраг Линта нагласио је важност ова-
кве трибине, гдје се могу размијенити 
мишљења и сагледати могућности рје-
шавања бројних проблема са којима се 
избјеглице сусрећу.

– Најважније је да сте се уселили 
у своје станове и да сте свој на своме. 
Знам да има још проблема са којима се 
суочавате у насељу и управо због тога 
сам вам на располагању да чујем који 
су то проблеми, да дате сугестије, при-
једлоге и да кажете своје мишљење, ка-
ко бисмо покушали заједно да упутимо 
дописе Граду Београду и на тај начин да 
покушамо да подстакнемо да се што ве-
ћи број проблема ријеши у што краћем 
року – рекао је Линта.

На трибини грађани су се углавном 
јављали са питањима у вези са откупом 
станова добијених Регионалним стам-
беним програмом, као и са питањима 
ратног стажа за борце у бившој Репу-
блици Српској Крајини који им није 
признат од априла-маја 1992. године 
до краја рата. Такође, становници овог 
насеља упознали су Линту и са другим 
проблемима, попут непостојања ауто-
буске линије до града, непостојање ле-
жећих полицајаца на улици због дјеце 
на путу до школе, као и одраслих особа, 
затим питања око могућности доградње 
настрешица изнад балкона због обил-
них падавина, хитна потреба изградње 
крова на зградама 4, 4а и 4в, непостоја-
ње продавнице у близини насеља, као и 
непостојање примарне здравствене за-
штите у насељу итд.

Када је у питању најважнији про-
блем, а то је откуп станова, Линта је об-
јаснио да је питање откупа регулисано 
Законом о избјеглицама који је Скуп-
штина Србије донијела у мају 2010. го-
дине и да је он још тада покушао ука-
зати на недостатке тог закона, али без 
успјеха.

– По том закону, процјену тржишне 
вриједности станова врше општинске, 
односно градске пореске управе. Важно 
је да станари насеља пошаљу допис Гра-
ду Београду у коме ће се нагласити да 
је важно да Пореска управа што реал-
није процијени тржишну цијену и да ви 
као избјегличке породице од те цијене 
плаћате 50%. На том допису треба да 
се потпишу сви предсједници кућних 
савјета и након тога да се тражи при-

јем код градоначелника, коме треба и 
усмено и писмено све проблеме насеља 
навести таксативно – подвукао је Линта.

ДИСКРИМИНИСАНИ БОРЦИ РСК
Говорећи о проблему непризнава-

ња ратног стажа борцима у рату у РСК, 
Линта је навео да се он у Скупштини Ср-
бији као народни посланик залаже за да 
се за око 50 хиљада крајишких бораца 
призна ратни стаж за читаво вријеме 
рата у двоструком трајању.

– Припадници Војске Републике 
Српске Крајине једина су категори-
ја бораца на простору бивше Југосла-
вије којима није признат ратни стаж 
у цјелости. То је дискриминација. Ја 
покушавам двије године да апелујем 
и као посланик на Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања да се у новом закону који 
је у припреми ратни стаж призна за 
50 хиљада бораца у двоструком тра-
јању. Тај стаж је признат крајишким 
официрима, односно командантима 
бригада, корпуса, члановима Главног 
стажа и итд. Мада, морам рећи да до 
сада нисам наишао на разумијевање 
– закључио је Линта.

Према препоруци народног посла-
ника Миодрага Линте, у закључку три-
бине предсједник Удружења Егзодус де-
ведесетих Вукашин Тишма предложио 
је да се формира радна група од 7-8 
чланова, која ће преузети иницијативу 
око дописа и обраћања Граду Београду 
са захтјевима за брзо рјешавање низа 
стамбених проблема избјеглица у но-
воизграђеном насељу у Овчи.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА БЕОГРАДА ГОРАН ВЕСИЋ ПОСЈЕТИО ЗЕМУНСКО НАСЕЉЕ КАМЕНДИН 

Усељење планирано за фебруар 2019. године
У земунском насељу Ка-

мендин у току је изград-
ња 270 станова намијењених 
избјегличким породицама из 
БиХ и Хрватске, а радове је 
20. јуна 2018. године посје-
тио замјеник градоначелника 
Београда Горан Весић, који је 
поручио да се на интеграци-
ји избјеглица у заједницу ра-
ди веома истрајно и упорно.

Замјеник градоначелни-
ка примијетио је да радови, 
чија је вриједност 7,7 мили-
она евра, добро напредују и 
навео је да ће станови бити 
усељени у фебруару наред-
не године. Подсјетио је да су 
за четири године изграђени 
станови за 1.134 породице, а 
да је до 2014. године градска 
власт изградила свега 60 та-
квих станова.

– То је нешто на шта смо 
ми веома поносни. Више 

од 1.000 породица нашло је 
кров над главом и настави-
ло да живи живот који им је 
прекинут због рата – поручио 
је замјеник градоначелника.

Ипак, он је рекао да још 
увијек постоји потреба за 
становима за породице из-
бјеглица.

– За ових 270 станова има-
ли смо више од 1.500 захтје-

ва, што говори да има још 
избјеглица које нису нашле 
кров над главом. У наредним 
годинама биће изграђено још 
900 станова – рекао је Весић 
и додао да ће се на тај начин 
ријешити стамбено питање за 
велики број избјеглица.

Поводом Међународног 
дана избјеглица, који се да-
нас обиљежава у Србији, за-

мјеник градоначелника ре-
као је да је то прилика да се 
сјетимо свих људи који су, 
не својом жељом и због не-
срећних околности, остали 
без крова над главом.

– Наша земља је током ра-
това примила велики број из-
бјеглица и нама је остало у 
аманет да рјешавамо да ти 
људи добију пристојно мје-
сто за живот, да не живе у 
колектвним центрима и да 
се интегришу у заједницу – 
поручио је Весић.

Радове су обишли и коме-
сар за избjеглице Владимир 
Цуцић, секретарка за соци-
јалну заштиту Наташа Ста-
нисављевић, секретар за ин-
вестиције Лука Петровић и 
предсједник општине Земун 
Дејан Матић, а замјеник гра-
доначелника захвалио је сви-
ма на учешћу у пројекту.
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САСТАНАК ДЕЛЕГАЦИЈЕ СРБА ИЗ МОСТАРА СА ПРЕДСЈЕДНИКОМ ОДБОРА ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ МИОДРАГОМ ЛИНТОМ 

САМО СЛОГА СПАСАВА СРБЕ У МОСТАРУ
Предсједник Одбора за 

дијаспору и Србе у ре-
гиону Миодраг Линта 

уприличио је 15. јуна 2018. 
године састанак у Скупшти-
ни Србије са представници-
ма Координације Срба из 
Мостара, као и представни-
цима херцеговачких удру-
жења у Србији са циљем да 
се што већи број оних људи 
који имају право гласа у Мо-
стару анимирају да се при-
јаве ЦИК-у БиХ за предсто-
јеће Опште изборе, који ће 
се одржати 7. октобра 2018. 
године. 

Домаћин овог скупа Мио-
драг Линта на почетку је ис-
такао да је Координацију Срба 
у Мостару доживио као групу 
озбиљних и одговорних људи 
који су ставили у први план 
општи интерес. 

– Поздрављам жељу да Ср-
би у Мостару и у Херцеговач-
ко-неретванском кантону на-
кон општих избора постану 
политички фактор који ће 
моћи да утиче и на рјешава-
ње бројних проблема и да до-
принесе очувању идентитета 
нашег народа и у граду Мо-
стару и у, понављам, Херце-
говачко-неретванском канто-
ну – рекао је Линта, наводећи 
податак да је негдје од 600.000 
Срба колико их је живјело по 
попису из 1991. године на по-
дручју Федерације БиХ, сада 
по попису из 2013. живи све-
га 56.000, који су дискримини-
сани у области запошљавања, 
образовања, расподјели буџет-
ских средстава и многих дру-
гих основних људских права. 

ГОЛО: ХВАЛА ВУЧИЋУ  
НА РАЗУМИЈЕВАЊУ!

Предсједник Координације 
Срба из Мостара Душан Голо 
навео је да ову организацију 
чини осам удружења и орга-
низација (Удружење Срба из 
Мостара, Просвјета Мостар, 
СПКД Просвјета ГО Мостар, 
КУД Гусле, Удружење младих 
Митрополит Леонтије, Удру-
жење ветерана отаџбинског 
рата Невесиње (пододбор Мо-
стар), као и двије политичке 
странке: СНСД и СДС). 

– Прије двије и по године 
схватајући сву безизлазност и 
положај српског народа у гра-
ду Мостару одлучили смо да 
формирамо једно тијело ко-
је би окупљало све оно што је 
српско у Мостару. Идеја нам 
је била да 2016. године на ло-
калним изборима изађемо у 
једној колони због тога што 
смо мањински народ и због 
тога што не можемо добити 
одређени резултат који би нам 
гарантовао бар одређени број 

вијећника у Градском вијећу 
града Мостара. Својим дјело-
вањем стигли смо до свих ни-
воа власти у региону, па чак 
и до Европског парламента у 
Стразбуру, који је на наш за-
хтјев расправљао о положају 
Срба у Федерацији БиХ – ре-
као је Голо, изражавајући по-
себну захвалност предсједни-
ку Србије Александру Вучи-
ћу, који се укључио 2016. го-
дине и отворено разговарао о 
свим проблемима које муче 
мостарске Србе. 

– Недавно је Уставни суд 
Федерације БиХ по апелаци-
ји предсједника Владе Феде-
рације Фадила Новалића до-
нио одлуку да Срби буду при-
знати као конститутиван на-
род. Дат је рок од 6 мјесеци 
да се та одлука имплементи-
ра а у међувремену да се при-
мјењује Устав ФБиХ. Међу-
тим, поучени врло лошим ис-
куством, морамо бити веома 

опрезни – рекао је Голо и под-
сјетио да је још 2000. године 
Уставни суд Федерације БиХ 
наложио свим кантонима да 
ускладе своје уставе са Уста-
вом Федерације за шта је био 
дат рок од 9 мјесеци.

– Прошло је 18 година и 
ништа се није промијенило, 
тако да су одлуке Уставног су-
да Федерације БиХ мртво сло-
во на папиру. Хрвати кажу да 
су за „стварну, а не папирна-
ту конститутивност”, а Срби 
су буквално још увијек само 
„папирнати” – рекао је Голо, 
наводећи да Срби желе оно 
што имају друга два народа, 
а то је право на језик, писмо, 
националну групу предмета, 
запошљавање, партиципацију 
у буџету, учешће у управљач-
ким структурама запошљава-
ња у јавним предузећима итд. 

У БУЏЕТУ 50 МИЛИОНА 
МАРАКА – СРБИМА  
ЗА ШЕСТ ГОДИНА НИШТА

– Државне институције у 
свом систему немају ћири-
лицу. У кантоналној влади од 
125 приправника примљено је 
тек 5 Срба, од 75 полицајаца 
примљено је само троје Срба 
– рекао је Голо, наводећи да 
у кантону највећи број Срба 
живи у Мостару. Према Деј-
тонском споразуму Срби су у 
граду на Неретви имали дале-
ко веће права од данашњих. 

– Одлуком високог пред-
ставника из 2004. године Ср-
би су добили право на мини-
мално 4, а максимално на 15 
вијећника. Вијеће не функци-
онише шест година зато што 
није било избора. Федерал-
ни парламент је својом одлу-
ком из 2012. године овластио 
градоначелника и начелника 
за финансије (један је Хрват, 
други је Бошњак) да предла-
жу буџет града Мостара. Ис-
те године Србима је укинута 

конститутивност у овом граду. 
Од те 2012. године српски на-
род није добио ни мрвице. За 
ову годину кандидовали смо 
седам пројеката, а у буџету од 
50 милиона марака нисмо до-
били ниједну марку – рекао је 
Голо, који се потом осврнуо и 
на образовање. 

– Одлучили смо да фор-
мирамо организовану шко-
лу у оквиру СПКД-а Просвје-
та ГО Мостар за нашу дјецу 
из српског језика, историје, 
културе и националне групе 
предмета. Ову школу похађа 
200 српске дјеце. Нажалост, 
наши врхунски образовани 
људи раде у пољопривреди, 
на виноградима, бензинским 
пумпама, тржним центрима 
итд... – рекао је Голо и поја-
снио да је са листе грађанских 
странака у Дом народа Феде-
ралног парламента ушло ну-
ла Срба, док су само три Ср-
бина ушла из странака из Ре-
публике Српске. 

– За 20 година нико ника-
да није покренуо заштиту ви-
талног националног интереса 
српског народа. Знамо да се 
више од 7.000 Срба налази на 
бирачком списку Срба у Мо-
стару. У кантону је потребно 
око 3.000 гласова да пређемо 
цензус, што је наш циљ. Зато је 
нама циљ да анимирамо што 
више људи да се као бирачи 
региструју до 24. јула – обја-
снио је Голо. 

ПЕЈАНОВИЋ: МЛАДИ 
ОДЛАЗЕ У ЕУ 

Драшко Пејановић из мо-
старског Удружења младих 
Митрополит Леонтије сма-
тра да највећи проблем срп-
ске омладине представља не-
запосленост. 

– Имамо 76 младих висо-
кообразованих људи који су се 
јавили канцеларији Владе Ре-
публике Српске, а вјероватно 
их има још који се нису јавили. 
Доста њих ради лоше послове 
за мизерне плате – рекао је Пе-
јановић, изражавајући бојазан 
да ће се због отварања граница 
ЕУ све више младих одлазити 
– рекао је Пејановић. 

Љубиша Таминџија (СДС) 
сматра да су шансе мостар-
ских Срба повећане након са-
знања да је бирачка база по-
већана. 

– Чињеница да могу гласа-
ти сви они људи који су 1991. 
године имали личну карту у 
Мостару повећава нашу шан-
су, јер је потенцијална бирачка 
база знатно већа од 7.000 Ср-
ба који се већ налазе на би-
рачком списку – рекао је Та-
минџија и изразио наду да ће 
уз помоћ завичајних удруже-

ња у Србији се пронаћи начин 
да се ови људи пронађу и ани-
мирају да гласају.

Радислав Тубић (СНСД) 
навео је да доста младих љу-
ди живи у Мостару и да су из-
бори велика шанса да се ста-
билизује живот српске зајед-
нице у Федерацији БиХ. 

ВУЈАДИНОВИЋ: ИМАМО 
ВЕЛИКИ ПОТЕНЦИЈАЛ 

Народни посланик, иначе 
рођени Невесињац, Милимир 
Вујадиновић из Суботице ре-
као је да је оптимиста упркос 
проблемима. 

– Не треба губити наду јер 
се никада раније као заједни-
ца нисмо бавили овим пита-
њем. Увјерен сам да ће у бу-
дућности политичка дешава-
ња у БиХ у великој мјери зави-
сити од ствари које долазе са 
ове стране Дрине. Несумњи-
во је да у Србији живи стотине 
хиљада људи са правом гласа 
у БиХ, што је далеко више од 
свих осталих народа који живе 
у БиХ. С обзиром на близину, 
ријеч је о далеко компактнијој 
заједници у којој је много лак-
ше организовати све изборне 
радње него у неким удаљени-
јим европским земљама – за-
кључио је Вујадиновић. 

РЕБИЋ: У БЕОГРАДУ ЖИВИ 
5.000 РОЂЕНИХ МОСТАРАЦА

Предсједник Удружења 
Мостараца у Београду Бла-
гоје Ребић рекао је да је ово 
удружење недавно основано. 

– Наше удружење је апо-
литично. Имамо канцелари-
ју и секретарицу. Први зада-
так нам је да направимо базу 
података. Неке процјене гово-
ре да у Београду данас живи 
око 5.000 рођених Мостараца. 
Све су то потенцијални гласа-
чи, али не буде ли јединства, 
нећемо урадити ништа – ре-
као је Ребић. 

Замјеник предсједника 
свих херцеговачких удруже-
ња у Србији Светозар Црного-
рац је навео да је већ мјесеци-
ма у комуникацији са људима 

из Мостара и да је сваки леги-
тиман начин борбе за очува-
ња људских права оправдан. 

– Није лако пронаћи све 
наше људе, које неће бити ла-
ко анимирати, посебно не кад 
виде да листа није јединстве-
на. Наша удружења раде већ 
неколико недјеља по овом пи-
тању и до сада је пронађено 
око 60 мостарских породица 
– рекао је Црногорац, изража-
вајући и чуђење и жаљење што 
није формирана јединствена 
српска листа. 

Рођена Мостарка Јована 
Дука апеловала је да се сни-
ми ТВ спот, који би био еми-
тован на Јавном сервису и ко-
ји би допринио бољем одзиву 
и интересовању наших људи. 

У полемици која је наста-
ла могла су се чути и веома 
конкретна питања, али општи 
утисак свих учесника овог са-
станка је разочарање уколи-
ко не буде састављена једин-
ствена српска листа. Тиме се 
губи велика шанса да се наго-
милани проблеми Срба у Фе-
дерацији БиХ бар дјелимич-
но ријеше, а као проблем ве-
ћи од игнорисања федерал-
них власти представља срп-
ска неслога. 

Овом састанку су поред 
предсједника Одбора за дија-
спору и Србе у региону Ми-
одрага Линте присуствовали 
још народни посланик Мили-
мир Вујадиновић, у име Коор-
динације из Мостара Душан 
Голо, Радислав Тубић, Олег 
Беловић, Драшко Пејановић, 
у име Удружења грађана Мо-
стар у Београду Благоје Ребић, 
Ристо Ћалија, Слободан Аћи-
мовић, Никола Гашић, Мир-
ко Вучијак. Скупу су још при-
суствовали у име СНД-а Пре-
биловци Миленко Јахура, Во-
јислав Бабић, Милан Бекан, 
Координатор херцеговачких 
удружења Светозар Црного-
рац, секретар Удружења Не-
весињаца у Београду Јована 
Дука и Миле Шапић и Милан 
Гомирац из Савеза Срба из ре-
гиона.  ТРИФКО ЋОРОВИЋ

КАКО ДО УВЈЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ? 

Миодраг Линта извијестио је присутне да је прије двије 
недјеље имао састанак са свим завичајним удружењима чије 
је поријекло из Федерације Бих у Србији.  Он је истакао је да 
веома важно да сви потенцијални бирачи попуне образац 
ПРП-1 у коме се могу изјаснити да ли ће гласати путем 
поште или у дипломатско-конзуларном представништву. 
Као кључни технички детаљ Линта је навео увјерење 
о држављанству БиХ, које не смије бити старије од 6 
мјесеци, што за многе појединце представља велику 
обавезу. Он је као могуће рјешење навео да би се увјерење 
о држављанству најлакше могло привабити преко оних 
општина у Федерацији БиХ у којима су Срби већина (Дрвар, 
Босанско Грахово, Гламоч) 
– За грађане из Федерације БиХ није могуће да увјерење 
о држављанству добију на територији Републике Српске. 
Искуство из 2014. године говори да је могуће направити 
списак људи са наведеним личним подацима и послати 
једну општу пуномоћ у једну од наведених општина – 
закључио је Линта. 

ПОДРШКА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ СРПСКУ ЛИСТУ
Миодраг Линта није крио разочарање што није састављена 
јединствена српска листа.
– Иницијатива коју сам предложио није прошла, чланице 
владајуће коалиције СНСД, ДНС и СП социјалисти у Српској 
опредијелили су се да само они потпишу коалициони 
споразум и назову га Српском листом. Нису хтјели разговор 
са представницима СДС-а, ПДП-а, НДП-а и СНС-а. Стално 
сам као примјер наводио Сребреницу, гдје су се прије 
двије године представници 9 српских партија договорили 
и потписали споразум који је резултирао тако да смо након 
Ћамила Дураковића за начелника добили Србина Младена 
Грујичића. То јединство овога пута није постигнуто и бојим се 
да ћемо тек да се суочимо са лошим посљедицама ове одлуке. 

ПРИЈАВЕ ДО 24. ЈУЛА
У полемици која је настала 
наметнуло се питање да ли 
неко ко је био малољетан 
грађанин у Федерацији 
БиХ 1991. године има 
право гласа. 
Закључак је да уколико ови 
људи имају држављанство 
БиХ, требали би да попуне 
ПРП-1 образац и пријаве 
се у ЦИК-у.
Такође, сви они људи који 
су из Федерације БиХ свој 
нови дом пронашли у РС 
имају право да изаберу 
гдје желе гласати. 
– У оваквим случајевима 
национални интерес је 
да ови бирачи гласају у 
општинама Федерације 
БиХ и на тај начин увећају 
српски потенцијал – 
закључио је Линта.
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РЕФЕРЕНДУМ НОВА ПОЛИТИЧКА ПРИЈЕТЊА МАЊИНАМА У ХРВАТСКОЈ

СРБИ У ПОЛИТИЧКОМ ЗАПЕЋКУ
Над (пре)осталим Србима у 

Хрватској увијек је некакав 
Дамоклов мач. Најновије 

витлање мача је у сакупљеним и 
прије неки дан преданим потпи-
сима за расписивање референду-
ма. Није проблем у референду-
му као најнепосреднијем облику 
демократског одлучивања, већ у 
његовој суштини. Потписи за ре-
ферендум од 13. до 28. маја саку-
пљани су на фону антимањинске 
хистерије, а сам циљ референду-
ма усмјерен је ка максималном 
ускраћивању права националних 
мањина. Иако их је заиста веома 
мало у односу на укупни број ста-
новника и стварно су и политички 
и буквално мањина, у држави су 
некима вишак! Укупно је 328.738 
мањинаца, од чега су најбројнији 
Срби којих је 186.633, и то на па-
пиру, а у стварности их је знатно 
мање. Иза генералне маске да је 
референдум покренут ради из-
мјене изборног закона крије се 
настојање да се мањинским за-
ступницима који се бирају у пар-
ламент у оквиру посебне изборне 
јединице, a бира их се укупно 8, 
од чега троје Срба, одузме право 
да одлучују о састављању владе 
и расправи о државном буџету. 
Другим ријечима, да им се оду-
зме алат за политички рад и да се 
сведу на декор и фикус.

У ОПТИЦАЈУ ДВА 
РЕФЕРЕНДУМСКА ПИТАЊА

Прво је: „Јесте ли за то да се чла-
нак 72. Устава Републике Хрватске 
мијења и гласи: Хрватски сабор има 
најмање 100, а највише 120 заступ-
ника, који се, на темељу опћег и јед-
наког бирачког права, бирају непо-
средно тајним гласовањем. Припад-
ници националних мањина бирају 
највише шест заступника у Хрват-
ски сабор. Заступници се у Хрват-
ски сабор, осим заступника наци-
оналних мањина, бирају према су-
ставу размјерног представништва.”

Друго: „Јесте ли за то да се иза 
чланка 72. Устава Републике Хр-
ватске дода чланак 72. а који гла-
си: Заступници националних ма-

њина одлучују о свим питањима 
из надлежности Хрватскога сабора, 
осим о повјерењу Влади и доноше-
њу државног прорачуна.”

Прво је инкасирало 405.342 гла-
са, а друго 407.469. Јасно видљиво 
да је интересантније било ово дру-
го којима се директно мањинама 
ускраћују политичка права и пре-
води их, по ко зна који пут и по ко 
зна више којој основи, у грађане 
другог реда. Организатор потписи-
вања Грађанска иницијатива Народ 
одлучује потписе је предала у 38 ку-
тија хрватском Сабору, који треба 
даље поступати.

ПРОВИДНА МАНИПУЛАЦИЈА 
БРОЈКАМА

Три елемента већ сада у овој фа-
зи могућег референдума боду очи и 
вријеђају здраву памет. Први је да је 
организаторима требало 17 дана да 
саберу све папире, прегледају их и 
предају. Рекоше како се дуго путује 
од Дубровника до Загреба! Ако већ 
ово рађа сумњу, а рађа, то је минор-
но у односу на друга два елемента.

Други елемент је да је апсолут-
но немогуће да све и један преда-
ни потпис буде технички исправан! 

А организатори кажу да ни на јед-
ном није било грешке. Задржимо се 
само код овог већег броја. Код дру-
гог референдумског питања. То је 
407.469 различитих парафа, имена, 
презимена, адреса становања, ОИБ-
-а… Писаних са неколико хиљада 
различитих волонтерских рукопи-
са и исто толико различите боје и 
дебљине „тинте”. Све то сте добили 
са хиљада разних мјеста. И све то у 
двије седмице морате прегледати и 
утврдити аутентичност. И не нађе-
те ни једну једину грешкицу! Па то 
је, побогу, људи само што се ОИБ-а 
тиче 4.482.159 различитих комби-
нација! И да се баш баш нико није 
забунио; уписао криву или перму-
товао цифру или је записао у кри-
ву „коцкицу”? Немогуће.

Трећи ванздраворазумски еле-
мент је чињеница да умјесто да пре-
дају мањи број потписа, што би би-
ло сасвим и искуствено и логички 
када се утврде нетачни подаци, они 
су их предали чак 17 хиљада или 
пет одсто више у односу на раније 
најављени број. По завршетку по-
писа који законски може трајати 14 
дана, а почео је 13. маја, саопште-
но је да је подршку првом рефе-

рендумском питању дало 397.024, 
а другом 390.189 грађана. За пр-
во питање предано је 8.318 потпис 
више, а за друго 17.128! Подсјећам 
да је за расписивање референдума 
потребно прикупити потписе 10% 
бирача, односно 374.470 потписа. 
Очито да је радио шапирограф у 
ванзаконском року! Сама по себи 
ова три апсурда била би довољна да 
се посумња у вјеродостојност по-
кретача референдумске иниција-
тиве. О поштеним намјерама илу-
зорно је и помислити!

МАЊИНЦЕ БИ САТЈЕРАЛИ 
У ЋОШАК ПОЛИТИЧКОГ РИНГА

Ако се неком ове манипулације 
бројкама чине безопаснима, мно-
го је опаснија суштина онога што 
кроз те бројке жели провести ини-
цијатива Народ одлучује. Узгред гра-
ђанска је само утолико што по де-
финицији неформално окупља љу-
де који желе јавно дјеловати, а по 
својој природи и суштини окупља 
разне лобистичке профиле и цен-
тре који би жељели (додатну) моћ 
у друштву. Сасвим случајно напо-
мињем да, поред осталих, иза ове 
иницијативе стоји и католичка цр-

ква. Уосталом, један од закона ко-
ји регулише рад оваквих група је 
Закон о орташтву.

Манипулација бројкама је опа-
сна подлога за много, по мањине, 
опаснију суштину. Кроз маску про-
мјене изборне технологије жеља је 
да се држављани РХ, уставом равно-
правни грађани, припадници наци-
оналних мањина искључе из проце-
са политичког одлучивања. Након 
сабијања у ћошак политичке арене 
– шта је сљедеће?

Сумњам да је иједан од волонте-
ра сакупљача потписницима читао 
комплетан садржај питања. Питало 
се вјероватно колоквијално: јесте ли 
за да мањине (читај Срби, па читај 
даље Пуповац и тако разне варијаци-
је на задану тему) не одлучују о бит-
ним питањима у држави?. Тако је и 
лакше и једноставније и ефикасније.

Да је сваки од тих 407.469 про-
читао свако слово и зарез у тексту 
питања, ехо јавног дискурса био би 
и на броју заступника и на изгледу 
изборних јединица и о томе треба 
ли два или можда пет преферен-
цијалних гласова? Не, етером „зу-
је” само отровне вербалне стрелице 
према мањинама, посебно Србима. 
Стрелице које би мањинце да заку-
ју на позицији политичких фикуса.

С обзиром да мањинци и данас 
када су равноправни актери поли-
тичког ринга тешко наилазе на ра-
зумијевања за рјешавање проблема 
својих заједница, шта би тек би-
ло када би настојање Иницијати-
ве успјело?

Били би у нокдауну, једва диса-
ли на конопцима и чекали да судија 
одброји до осам за крај борбе. Пар-
дон, не чак ни до осам већ до шест 
(мандата) на колико бих их свела 
господа из Иницијативе.

На потезу је Уставни суд, који 
ће пресудом јесу ли или не рефе-
рендумска питања противна Уста-
ву усмјерити кормило нашег бро-
да. Напријед у свијет или у мрач-
ни средњи вијек са његовим ина-
чицама у не тако давним добима у 
којима је бити у мањини (по било 
којој основи) значило бити за (јав-
ни) одстрел!  БОРО РКМАН

 » Заступници националних мањина одлучују о свим питањима из надлежности Хрватскога сабора, осим о повјерењу Влади и доношењу 
државног прорачуна, стоји у једном од два референдумска питања

ПРЕДСЈЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СА ДЈЕЦОМ СРБА ПОВРАТНИКА У ХРВАТСКУ

НАУЧИТЕ ЋИРИЛИЦУ И ГРАДИТЕ ДОБРЕ ОДНОСЕ СА КОМШИЈАМА
Предсједник Србије Алек-

сандар Вучић примио је 
19. јуна 2018. године у Бео-
граду групу од тридесетак дје-
це из Хрватске, из српских 
породица које су се врати-
ле на своја имања, напуште-
на због операција Бљесак и 
Олуја.

Малишанима из Пакраца 
и Крњака највише се, кажу, 
допало то што су упознали 
предсједника Србије и што 
су се са њим фотографиса-
ли, а рекли су и да се радују 
што су обишли зграду Пред-
сједништва, у чему им је "во-
дич" био генерални секретар 
предсједника Никола Села-
ковић.

Предсједнику је сусрет са 
малишанима из Хрватске, у 
мору тешких догађаја, био 
диван састанак, како је пре-
нио новинарима, а дјецу је 
позвао да поново посјете Бео-
град крајем месеца.

- ˮЗамолио сам дјецу да 
дођу у Београд након отвара-
ња Народног музеја - рекао 
је Вучић, и објаснио да је за 

дјецу то важно јер "нема ин-
ституције културе на Балка-
ну која може да се мјери по 
броју поставки".

Како је казао, захвалан је 
дјеци која су дошла у Београд.

- Поносан сам што ћете 
обићи све најзначајније му-
зеје и додао бих томе Музеј 
савремене умјетности, а већ 

од Видовдана, 28. јуна, моћи 
ћете да посјетите нашу нај-
значајнију институцију кул-
туре, а то је Народни музеј - 
подвукао је Вучић.

Дјецу је посавјетовао и 
замолио да науче ћирили-
цу, да поштују и чувају своју 
историју и културу, али и да 
граде добре односе са сво-

јим комшијама, Хрватима. 
Он је посебно нагласио срп-
ској дјеци и да увијек буду 
у најбољим могућим одно-
сима са својим комшијама 
Хрватима, као и да се тру-
де да "штитите и љубомор-
но чувају добре комшијске 
односе, и брину једни о дру-
гима".

- Али, битно је и да чувате 
српски род, српско име и пре-
зиме. То ћете најбоље учини-
ти тако што ћете да учите о 
српској и хрватској истори-
ји, тако што ћете долазити у 
Србију, али тако што ћете да 
инсистирате на свом језику, 
култури и чувати своју вјеру 
- рекао је председник.

Дјеца су током боравка у 
Београду обишла Стари двор, 
Народну скупштину, Мини-
старство спољних послова, 
торањ на Авали, Београдску 
тврђаву, Музеј Вука и Доси-
теја, Храм Светог Саве, Музеј 
Николе Тесле и друге знаме-
нитости престонице.

РСКје Вучић, и објаснио да је за савремене умјетности, а већ граде добре односе са сво- гима". - рекао је председник. РСК
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Новчана помоћ за 100 најбољих 
студената основних академских 
студија на територији АП Војводине
Потпредсједник Покрајинске владе Ђор-

ђе Милићевић и директор Фонда за пру-
жање помоћи избјеглим, прогнаним и расе-
љеним лицима Душко Ћутило уручили су 4. 
јуна 2018. године уговоре о додјели једно-
кратне финансијске помоћи најуспјешни-
јим студентима основних академских сту-
дија из избјегличких и расељеничких поро-
дица у Војводини. 

Новчану помоћ у износу од 30 хиљада 
динара добило је 100 најбољих студената 
основних академских студија на територи-
ји АП Војводине.

– До сада су ту помоћ добијали ученици 
средњих школа, од којих су неки можда да-
нас са нама. Први пут ове године обезбије-
ђена је и једнократна помоћ од по 30 хиља-
да динара за 100 најуспјешнијих академских 

грађана из избјегличких породица у 27 вој-
вођанских општина – изјавио је овом прили-
ком Милићевић и додао да је то нова мјера 
у низу програма подршке које Покрајинска 
влада реализује у циљу побољшања услова 
живота избјегличке популације.

Директор Фонда Душко Ћутило изјавио 
је да се у протекле двије године буџет Фон-
да стално повећавао, што указује на пози-
тиван однос Покрајинске владе према свим 
програмима подршке овом дијелу нашег ста-
новништва.

Студенте је поздравио и ректор Универзи-
тета у Новом Саду Душан Николић, а прису-
ствовали су покрајински секретар за високо 
образовање и научно-истраживачку дјелат-
ност Зоран Милошевић и представници ре-
публичких, покрајинских и градских органа.

Обиљежавање Свјетског дана 
избјеглица у Покрајинској влади
Поводом Свјетског дана 

избjеглица у холу По-
крајинске владе уприличе-
на је свечана додjела угово-
ра о помоћи породицама из-
бjеглица са територије АП 
Војводине. Том приликом 
уручен je 71 уговор и то 32 
уговора о помоћи додjелом 
грађевинског материјала за 
завршетак започете град-
ње или адаптацију стамбе-
ног објекта и 39 уговора о 
економском оснаживању из-
бjеглица кроз доходовне ак-
тивности. 

Укупна вриједност помо-
ћи износи 20 милиона дина-
ра. Уговоре су уручили ди-

ректор Фонда за пружање по-
моћи избјеглим, прогнаним 
и расељеним лицима Душко 
Ћутило и предсједник Покра-
јинске владе Игор Мировић. 
Догађају је присуствовао и 
комесар за избјеглице и ми-
грације Владимир Цуцић.

– Фонд је ове године увео 
низ новина у свој рад а све то 
захваљујући додатној финан-
сијској подршци Покрајин-
ске владе. По први пут смо 
увели програм бесповратне 
помоћи у грађевинском ма-
теријалу, затим програм еко-
номског оснаживања жена из 
избјегличких породица као 
и програм финансијске по-

моћи студентима. Ове годи-
не планирамо и расписива-
ње јавног позива за додјелу 
сеоских кућа са окућницом. 
По први пут ће кроз овај про-
грам помоћ бити бесповрат-
на у вриједности од милион 
динара по породици – иста-
као је Ћутило.

– Покрајинска влада ће 
наставити да повећава фи-
нансијски износ средстава 
неопходан за све активности 
Фонда. Овај посао се неће за-
вршити док иједна породи-
ца, из ове категорије, буде 
имала потребу за овом вр-
стом помоћи – рекао је Игор 
Мировић.

ФОНДАЦИЈА „АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ“ У САРАДЊИ СА 
ГРУПОМ ДОНАТОРА ИЗ САД, РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА 

ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА КОЈИ 2018. ГОДИНЕ 
УПИСУЈУ ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ ИЛИ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 
А ПО УНАПРЕД УТВРЂЕНИМ УСЛОВИМА. 

I УСЛОВИ 
 Право на стипендију имају ученици који у сеп-
тембру 2018. године уписују I, II, III или IV ра-
зред средње школе, чији је оснивач Републи-
ка Србија, аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе, а који постижу одличан 
успех у учењу и владању и чији је барем један 
родитељ/старатељ имао избеглички статус 
у Републици Србији, а избегао је из Репу-
блике Хрватске и то из следећих општина: 
БЕНКОВАЦ, ВОЈНИЋ, ВРГИНМОСТ, ГЛИ-
НА, ГРАЧАЦ, ДВОР, ДОЊИ ЛАПАЦ, ДРНИШ, 
КНИН, КОРЕНИЦА, КОСТАЈНИЦА, КРЊАК, 
ОБРОВАЦ, ПЕТРИЊА, ПЛАШКИ, СЛУЊ, ЗА-
ДАР, ЦАПРАГ, ГРУБИШНО ПОЉЕ, ДАРУВАР, 
ОКУЧАНИ, ПАКРАЦ, СЛАТИНА, БЕЛИ МАНА-
СТИР, ВУКОВАР, ДАЉ, МИРКОВЦИ, ТЕЊА.

На конкурс за доделу ученичких стипенди-
ја могу се пријавити ученици I, II, III, или IV 
разреда средње школе који у школовању 
постижу одличан општи успех (од 4,50 до 
5,00), а чији један или оба родитеља/стара-
теља имају доказ да су избегли из горе на-
ведених општина. 
Посебну предност при додели стипендије има-
ће кандидати из осетљивих друштвених гру-
па (материјално угрожене породице, једноро-
дитељске породице, лица са инвалидитетом, 
дете/родитељ са хроничним болестима и др).
Број стипендија који се додељује за школску 
2018/2019 годину износи 50. 

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Кандидат приликом пријављивања на
 конкурс подноси обавезну документацију:
1.  Пријавни образац (преузети са сајта 

Фондације);
2.  Уверење о постигнутом успеху ученика у 

претходном школовању (Копија књижице 
за последње три године школовања)

3.  Уверење о постигнутим успесима на 
такмичењима (Копија диплома и сл.) 

4.  Уверење о просечном месечном приходу по 

члану породице ученика (Потврда од посло-
давца о висини нето примања за последња 
три месеца, пензиони лист или потврда на-
ционалне службе за запошљавање за неза-
послене родитеље/старатеље)

5.  Штампане податке са електронске личне 
карте или фотокопију старе важеће личне 
карте оба родитеља или старатеља.

6.  Потврда о избеличком статусу оба или јед-
ног родитеља/старатеља (Копија избеглич-
ке легитимације или потврда од Комесари-
јата за избегла и расељена лица) 

7.  Потврда о волонтирању, уколико је ученик во-
лонтирао у некој институцији или организацији. 

ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Кандидати из осетљивих друштвених група, 
осим напред наведених докумената, подносе 
и документацију којом се доказује:
•  инвалидитет детета/родитеља 

(медицинска документација), 
• ратни војни инвалиди (потврда)
•  једнородитељски статус породице 

(урмлица родитеља, копије судске пресуде 
о самосталном вршењу родитељског 
права, односно умрлица или други 
документ који доказује да један родитељ 
сам брине о детету и др), 

• подстанарски статус породице (копија 
уговора са станодавцем) и друга документа .
Поднета конкурсна документа се не враћају. 

III  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА 
И ОДАБИР СТИПЕНДИСТА

Конкурс ће бити отворен од 25.6.2018. до 
17.8.2018. године. Пријаве се подносе на 
адресу Фондације Ана и Владе Дивац, Или-
је Гарашанина 53 а, 11 000 Београд са на-
знаком „За ученичке стипендије“. Одлука о 
одабраним ученицима биће донета до краја 
августа, а уплата стипендије почиње од сеп-
тембра 2018. године. 
Све додатне информације могу се добити на 
телефон 011/33 41 755. 

ПРВИ ПУТ БЕСПЛАТАН УЛАЗ НА 
24. СИЈЕЛО ТРОМЕЂЕ У СТРМИЦИ 
У Стрмици ће се 20. и 21. јула 2018. године 
одржати 24. пут традиционална смотра срп-
ског стваралаштва  и очувања културне тра-
диције ојкања и фолклорних игара Сијело Тро-
међе под називом Волим Босну у срцу ми Лика, 
Далмацијо љубави велика испред Цркве Рође-
ње Пресвете Богородице. 
Поред естрадне звијезде Раде Јоровића  са 
својим оркестром учествоваће и КУД Никола 
Тесла из Београда, КУД Мира Лукач из Дрвара, 
женска пјевачка група СКД Просвјета Сплит, 
женска пјевачка дружина Светлане Спајић из 
Београда, мушка и женска ојкачка група Извор 
Цетине из Цетине,  СКД Просвјета пододбори 
Кореница и Удбина, као и мушке ојкачке гру-
пе „Стрмица“, Др Младен Стојановић из Бачког 
Јарка, Унац из Дрвара,  СКПД Свети Сава из 
Крања, Ћиро Личка Калдрма, Звуци клековаче 
из Дрвара, Голубић из Голубића, Лика из Гра-

чаца , Богатник из Обровца, Зора из Крагујев-
ца,  Баљски соколови из Костајнице, Плитвице 
из Коренице, Дрвар из Дрвара, диплар Обрад 
Милић  из Жегара, диплар Милан Вашалић, 
гуслар Саша Лукић, и народни умјетници Пе-
тар Шарац и Огњен Андрић. “
 Ово сијело које је по први пут одржано давне 
1973. године под покровитељством Вечерњих 
новости, по први пут биће бесплатно. Осим ој-
кања  у склопу манифестације биће одржан 
турнир у балотама, бришкули и малом фудбалу. 
Одржавање ове манифестације помогли су 
Управа за дијаспору Републике Србије, Ко-
месаријат за избеглице и миграције Репу-
блике Србије, Payten doo Београд, Зоран Три-
ван Смедерево,општине Бискупија, Ервеник, 
Град Книн, СНВ, Интертурс Београд, Електро 
Врбник Београд и Представништво Републи-
ке Српске у Београду МИЛОШ ВРАЊКОВИЋ
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Генерали војске РC прославили славу у Лазареву
Мјесна заједница Лазаре-

во је по шести пут била 
домаћин наше прославе Ви-
довдана, крсне славе Војске 
Републике Српске, херојске 
војске која је одбранила срп-
ски народ и створила Репу-
блику Српску. 

Сви који су се доселили 
у Лазарево далеке 1945/46. 
године и касније, особени 
су по томе што цијене и ње-
гују слободарске традиције, 
храброст и достојанство, ве-
ру у живот и човека. Своју 
одлучност и родољубље по-
казали су и пружајући уто-

чиште нашем генералу Рат-
ку Младићу.

Послије литургије, коју је 
одржао протојереј Иван По-

пов, на славском ручку го-
сте је поздравио предсједник 
удружења Завјет отаџбини, 
генерал Миленко Каришик. 

У име представника Војске 
Републике Српске, здравицу 
је одржао генерал Владимир 
Арсић, а у име домаћина, 
присутнима се обратио Ра-
дован Тихомировић, пред-
сједник мјесне заједнице.

Смисао ових видовдан-
ских сусрета је и у томе што 
свијету, о великом православ-
ном празнику, поручујемо да 
се никада нећемо одрећи сво-
је вјере, своје припадности 
српству и оданости Србији и 
Републици Српској, у чијем 
стварању смо учествовали.
УДРУЖЕЊЕ ЗАВЈЕТ ОТАЏБИНИ

МАНИФЕСТАЦИЈА ПОВОДОМ СВЈЕТСКОГ ДАНА ИЗБЈЕГЛИЦА

КРАЈИШКЕ ПЈЕСМЕ,  
ИГРЕ И ОБИЧАЈИ

Поводом Свјетског да-
на избјеглица у Буси-
јама, највећем избје-

гличком  насељу надомак 
Земуна, 17. јуна  одржана 
је манифестација "Краји-
шке пјесме, игре и обича-
ји", коју другу годину у низу 
организује Удружење избје-
глих и расељених у Србији. 

Овогодишњи скуп био је 
лоше посјећен, а један од ра-
злога је и чињеница да се по-
четак програма поклапао и 
са одигравањем прве утакми-
це Србије на свјетском фуд-
балском првенству. 

СЛАБА ПОСЈЕТА
 Упркос малом броју по-

сјетилаца организатори су 
поручили  да ће наставити 
са оваквим манифестација-
ма јер су оне израз очувања 
културе,  традиције, обичаја, 
а уједно и  интеграције Срба 
Крајишника у Републику Ср-
бију и уједно  поручили су да 
се њихова (права избјеглих и 
прогнаних) људска и грађан-

ска права морају поштовати, 
нарочито у државама које су 
данас дио Европске уније.

 Предсједник организаци-
оног одбора Координације 
Удружења избјеглих и расе-
љених Милан Жунић подву-
као је да избјеглице траже да 
се не крше њихова основна 
људска права и сва стечена 
права, од стране државе Хр-
ватске и да траже повратак 
у своје куће.

„Од Србије тражимо да 
као држава стане иза наших 
легитимних права и захтје-
ва према Хрватској“, иста-
као је Жунић.

Крајишки скуп подржао 
је  и министар одбране Алек-
сандар Вулин, коме су се ор-
ганизатори посебно захвали-
ли, као и Војсци Србије, ко-
ја је помогла манифестацију 
и организовала и бесплатно 
подјелила неколико стотина 
порција војничког пасуља. 

После обраћања окупље-
ним грађанима министар од-
бране Александар Вулин на-
гласио је да ће држава уви-
јек водити рачуна да се права 
протјераних Срба из Хрватске 
поштују,  борити се да им бу-
де враћено оно што је отето. 

Манифестацију је подр-
жала и Општина Земун у 
чије име је Крајишнике по-
здравио Дамир Ковачевић 
замјеник предсједника Оп-
штине, који је позвао мла-
де да се више  укључе у ова-
кве програме и поручио да 
је вријеме,  данас после 23 
године, да  Срби који су до-
шли из Крајине, БиХ итд. ко-
начно престану да носе ста-
тус избјеглица.

Посланик у Скупштини 
Војводине Драгомир Лалић 
сложио се са тиме, истичући 
да се он  у Скупштини Војво-
дине залаже да се до 2020.го-
дине ријеши то питање и да 
ниједан Србин у Србији ви-
ше нема статус избјеглице.

ПОМЕН СТРАДАЛИМА
После обраћања званич-

ника служен је помен по-
страдалим Србима у Цркви 
Светог Ћирила и Методија 
и положен вијенац на спо-
меник страдалим Србима.

У оквиру програма одр-
жана је и спортска манифе-
стација под називом Краји-
шки откос, чији је циљ очу-
вање крајишке традиције и 
културе. Један од организа-
тора манифестације заду-
жен управо за спортски дио, 
Жељко Бурсаћ рекао је  да   у 
спортском дијелу програма 
предвиђено кошење траве и 
традиционалне игре бацање 
камена с рамена, надвлаче-
ње кличка, скок у даљ с мје-
ста и трчање у врећи. 

Осим незаобилазног Боре 
Дрљаче, наступили  су Жен-
ска пјевачка група  „Извор“, 
КУД „Петрова Гора- Кордун“, 
КУД „Ћирило и Методије“ 
са Бусија, Миленко Рика-
новић, Милан Пађен, Зави-
чајно удружење Славонаца 
Београд заједно са Удруже-
њем Славонија у срцу, Пајо 
и Момчило са пјесмама из 
Крајине, Маринко Пејчино-
вић, КУД „Седмица“ из Угри-
новаца, мјешовити оркестар 
„Славонија“ и Жеља Славо-
нац, Жељко Кукић и многи 
други. ВЕСНА ВУКОВИЋ

ТРКА У ВРЕЋАМА  
ДО 7 ГОДИНА:

1.Игор Ђокић
2.Дуња Тишма
3. Марија Митровић

ТРКА У ВРЕЋАМА 
ДО 12 ГОДИНА:

1. Милица Цвјетичанин
2. Милош Цвјетичанин
3. Василије Кесић

КОСИДБА:

1.Недјељко Керлец   
2. Зоран Ракита
3. Бошко Миљуш

•  Најстарији косац  
Илија Бурсаћ

•  Најмлађи косац  
Невен Билић

•  Жене које су узеле учешћа 
 у косидби: Цвијета Кнеже-
вић и Стојка Бејатовић

•  Харамбаша:  
Недјељко Керлец.

ПРИЗНАЊЕ КРАЈШКИМ СТВАРАОЦИМА МИЛОШУ КОРДИЋУ, МИЛОШУ БАЈИЋУ, АНЂЕЛКУ АНУШИЋУ И БОРИВОЈУ РАШУУ

Четворици писаца додијељено 
признање Браћа Мицић
Књижевна заједница Крајине и 

ове године организовала је све-
чану додјелу књижевне Награ-

де Браћа Мицић 25. јуна у Библиоте-
ци Свети Сава у Земуну. Ове године 
повеља за животно дјело за допри-
нос крајишкој и српској књижевно-
сти отишла је у руке Милоша Кор-
дића. Награђени су и Милош Бајић 
за његовање крајишког духа у књи-
жевности, Анђелко Анушић за до-
принос крајишкој и српској књижев-
ности и Боривој Рашуо за тумачење 
крајшког и српског усуда у књижев-
ности. Награде је уручио предсједник 
Књижевне заједнице Крајине Милан 
Пађен, а предједник стручног жирија 
Душан Ђаковић прочитао је образло-
жења награда.

КОРДИЋ – СВЈЕДОК ВРЕМЕНА
Ђаковић је навео да се Награда за 

животно дјело Браћа Мицић, која но-
си назив по браћи Љубомиру и Бранку 
Мицићу поријеклом из Глине, додје-
љује управо Милошу Кордићу јер ње-
гова Банија у причи, души и сну не ста-
ри, слике дјетињства, сјенке, успомене 
и носталгични зов воде га тамо одакле 
не може отићи.

– Кордић је закорачио у свијет свје-
дока времена који носе искуствену спо-
собност да проницљиво перципирају 
вријеме и догађаје овог времена и ша-
љу поруке о овоременим људима и бу-
дућим вијековима. Кордић настоји као 
енциклопедијски писац да лебди изнад 
живота, и као поета и причалац заслу-
жује ову награду – рекао је Ђаковић у 
образложењу.

С обзиром да и сам долази са Бани-
је одакле су и визионари браћа Мицић, 
Кордић је истакао велики значај који 
ова награда има за њега.

– Браћа Мицић спојили су локално и 
глобално у свему што су радили, поези-
ји, сликарству, авангардној уређивачкој 
структури часописа и књига. Они су за-
иста истински визионари јер су осим на 
локалном, и на глобалном нивоу пред-
видјели шта ће нам се дешавати – ис-
такао је Кордић, поносан на још једну 
награду у својој књижевној каријери.

РАШУОВО ОПСТАЈАЊЕ У НЕСТАЈАЊУ
Говорећи о Боривоју Рашуу, чија по-

езија према ријечима Душана Ђакови-
ћа, опстаје у равни метафизичког – ре-
флексивног, поента нас суочава са чи-
њеницом да смо смртни и да ништа није 
коначно, све је опстајање у нестајању.

– Из Рашуовог разгрнутог поетског 
пепела дјетињства, младости и изгубље-
ног сна, из запретаног жара жмизди лу-
ћерна, која ће обасјавати жар минулог 
доба – поетски је образложио Ђаковић.

Преузевши награду, Рашуо је нагла-
сио да је поезију доживио као одбрану 
од трагедије након пада РС Крајине ка-
да је и почео писати.

– Изгледа да два добра у исто ври-
јеме нису могла настати. Својом пое-
зијом покушао сам да одбраним језик. 
Ако државе нестану, језик опстаје. На-
род који не изгуби језик, није изгубио 
ни себе. Браћа Мицић чију награду сам 
добио отварали су нове видике и нове 
хоризонте, смјело и храбро. Нама оста-
је данас да бранимо ове скучене види-
ке да не бисмо остали у мраку оних чи-
је озрачје не постоји ни као духовна ни 
политичка препознатљива снага – по-
ручио је Рашуо.

АНУШИЋЕВ ПОЗИВ ДАВИДУ ЗА ОПРОСТ 
Образлажући додјелу награде Анђел-

ку Анушићу, Ђаковић је навео да „Ану-
шић у своју езотеричну мрежу времена 
уплиће виловне нити завичајног рура-
литета. Суочавајући се са симболичним 
злом усуда страдије свога народа, он 
опомиње прогнанога Давида на опрост, 
милост и незаборавˮ. 

Поводом награде, Анушић је подсје-
тио на животну важност књижевности, 
наводећи да то боље од нас знају наши 
непријатељи у региону и бијелом сви-
јету, који, према његовим ријечима, већ 
дуге три деценије прекрајају и поткрада-
ју српски језик, клевећу и фалсификују 
српску историјографију и литературу.

– Пјесник Сава Мркаљ први је јаук-
нуо за својим Крајишницима у чуве-
ној пјесми Јао, јао, јао триста пута, а 
пјесници браћа Мицић у Мајским по-
љанама код Глине на Банији, на апсо-
лутно јединствен начин у српској пое-
зији пророчки са завидним естетским 
покрићем су артикулисали надолазећи 
хук Антиевропе – рекао је Анушић, по-
јаснивши тематику и мотив његове по-
езије и прозе.

КРАЈИШКИ ДУХ МИЛОША БАЈИЋА
Додјелу награде Милошу Бајићу за 

његовање крајишког духа у његовим пје-
смама, Душан Ђаковић је образложио 
наводећи да Бајић са својим Звонима 
испод неба у вјечном несмирају поје о 
отетом завичају у који се увијек враћа 
а никад да се врати.

– Срастајући са крајинском водом, 
небом и каменом у свијетлу свевиде-
ћег а имагинарног, он се нашао у вр-

тложном кругу поетског концетричног 
круга тражећи уточиште у новом вила-
јету, ослушкујући звон крајинске дан-
губичке лире – образложио је Ђаковић.

Милош Бајић није крио изненађе-
ње због одлуке жирија, а како је иста-
као посебно га је обрадовала с обзи-
ром да носи имена двојице тако зна-
менитих Банијаца, браће Љубомира и 
Бранка Мицића, који су у вријеме из-
међу два рата, Првог и Другог свјетског 
рата, вријеме страха, безнађа, умора и 
дезорјентације човјека, покренули ча-
сопис под називом Зенит, који је изла-
зио од 1920. до 1926.године. у Загребу, 
а затим у Београду. 

ДОПРИНОС БРАЋЕ МИЦИЋ
Потпредсједник Књижевне заједни-

це Крајине Никола Корица подјсетио је 
на важан допринос браће Мицић, који 
су у то вријеме жељели један правац из 
кога су се касније развили сви модерни 
правци у књижевности и умјетности, по-
пут футуризма, кубизма итд.

– Зенитизам као правац кренуо је из 
Глине, а раширио се у свјетским размје-
рама. Око часописа Зенит окупљали су 
се многи писци, попут Милоша Црњан-
ског, а и неки од свјетских имена, по-
пут Сергеја Јесењина и Пикаса. Браћа 
Мицић радили су на релацији Загреб–
Београд–Париз – испричао је Корица, 
образложивши да је њихов допринос 
Крајини разлог зашто је Књижевна за-
једница одлучила да по њима назове 
награду, а њен смисао је да су дјела за 
које се додјељује везана за Крајину сво-
јим садржајем, или да су писци порије-
клом са тог подручја, или да се својим 
радом везују за Крајину.

Награда се додјељује од 1993. године 
када је основана Књижевна заједница у 
Глини, а њени добитници од тада до да-
нас су: Никола Вујчић, Иван В.Лалић, 
Јован Радуловић, Небојша Деветак, Сла-
вица Гарања Радованац, Милан Пађeн, 
Душан Ђaковић, Вељко Стамболија, Ни-
кола Корица, Ненад Грујичић, Предраг 
Богдановић, Даринка Вучинић, Милан 
Мицић, а од овегодине овом списку при-
дружили су се и Милош Кордић, Ми-
лош Бајић, Анђелко Анушић и Боривој 
Рашуо.  ВЕСНА ВУКОВИЋ

 » Боривој Рашуо. Милош Кордић, Анђелко Анушић и Милош Бајић 
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ОБИЉЕЖЕНА СЛАВА ХРАМА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ У КОСТАЈНИЦИ
На Духовни понедјељак 28. маја одржана 

је света литургија којом је обиљежена 
слава Храма Свете Тројице у Костајници. 
Уз пароха костајничког протојереја Петра 
Макарића служили су и протојереј Слободан 
Малиновић, парох дубички и архијерејски 
намјесник поуњски; протојереј-ставрофор 
Гојко Слијепчевић, архијерејски намјесник 
градишки; протојереј-ставрофор Миладин 
Тешановић, парох хадровачки; пензионирани 
протојереј-ставрофор Радомир Мандић, који 
је био парох у Костајници од 1962. до 1984. 
године и парох добрљински јереј Ненад 
Радуловић.

Уз бројне вјернике и Драгана Давидовића, 
директора Секретаријата за вјере Републике 
Српске, литургији су присуствовали и 
представници друштвено-политичких 
организација општине Костајница, која на 
Духове такође слави своју крсну славу.

Част да буду кумови велике храмовске 
славе имали су Савка и Миодраг Марин 
с дјецом Данијелом, Данком и Милицом. 
Након освештања славског колача и кољива 

учествовали су у ломљењу славског колача и 
тиме на симболичан начин обиљежили часно 
кумство храмовне славе.

У надахнутој бесједи протојереј Слободан 

Малиновић говорио је о величини и значају 
данашњег празника који има велико значење 
за све хришћане.

По завршетку литургије дружење је 
настављено у парохијском дому, гдје је 
домаћин, парох костајнички, протојереј 
Петар Макарић захвалио присутнима на 
честиткама поводом храмовне славе, а 
посебно је нагласио да има част да му гост 
буде пријатељ протојереј-ставрофор Петар 
Олуић, легендарни парох сисачки, који је као 
парох у Сиску пуних четрдесет шест година и 
у најтежим временима успијевао одржати дух 
православља на подручју Баније, обнављајући 
оштећене и девастиране православне 
храмове бодрећи преостале православне 
Србе да устрају у својој вјери.

У поподневним и вечерњим сатима код 
Храма Св. Тројице одржан је пригодни 
народни сабор.  НИКОЛА ЦЕТИНА

ПАТРИЈАРХ ИРИНЕЈ ПРЕДВОДИО ЛИТУРГИЈУ У НОВОСАДСКОМ ХРАМУ СВЕТОГ ГЕОРГИЈА

ВЛАДИКА ИСИХИЈЕ ХИРОТОНИСАН  
ЗА ВИКАРА ЕПИСКОПА БАЧКОГ
Свети архијерејски сабор 

Српске православне цр-
кве на овогодишњем засиjе-
дању изабрао је архимандри-
та Исихија, намјесника Све-
тоархангелског манастира у 
Ковиљу, за викара епископа 
бачког, са титулом епископ 
мохачки.

У навечерје четврте не-
дјеље по Педесетници, 23. ју-
на 2018. године, под сводове 
Светогеоргијевског саборног 
храма у Новом Саду одржа-
но је наречење архимандри-
та Исихија (Рогића) за епи-
скопа мохачког.

Наредног дана свечану 
литургију служио је патри-
јарх српски Иринеј, уз мо-
литвено учешће митрополи-
та Чешких земаља и Словач-

ке Растислава, епископа ро-
сошанског и острогошског 
Андреја, митрополитˮ загре-
бачко-љубљанског Порфири-
ја и прашког Михаила, епи-
скопˮ сремског Василија, бу-
димског Лукијана, банатског 
Никанора, врањског Пахо-
мија, шумадијског Јована, 
зворничко-тузланског Фоти-
ја, ваљевског Милутина, гор-
њокарловачког Герасима, би-
хаћко-петровачког Сергија, 
тимочког Илариона, нишког 
Арсенија, далматинског Ни-
кодима, осечкопољског и ба-
рањског Херувима, брегал-
ничког Марка, моравичког 
Антонија, бачког Иринеја и 
умировљеног зворничко-ту-
зланског Василија. 

Патријарх српски Иринеј 

подсјетио је да је ријеч људ-
ска успјешна, али да је нају-
спјешније дјело људско. 

– Ријеч проповиједана 
народу Божјем и потврђе-
на својим личним животом 
јесте најбоља потврда саме 
истине коју смо сви ми по-
звани да прихватимо и да 
учинимо темељем нашега 
живота. Народ очекује ри-
јеч од Цркве. Многи данас 
говоре али се очекује да се 
чује ријеч Цркве Христове, 
јер је то ријеч не једног вре-
мена или нараштаја него ри-
јеч Божја – рекао је патри-
јарх Иринеј, предајући жезал 
новоустоличеном епископу 
мохачком Исихији, који се 
обратио окупљенима. 

Владика Исихије подсје-
тио је на значај епископске 
службе.

– Благодаћу Божјом и 
просвијетљењем Духа Све-
тога, трудићу се да у сваком 
човјеку кога будем сретао и 
упознавао током свога слу-
жења препознам сина чо-
вјечијега и да свакоме слу-
жим као једноме од најмање 
Христове браће. Ова служба 
не значи давати много, него 
ништа не задржавати за се-
бе, непрестано се ломити и 
изливати, увијек се дајући, а 
никада не нестајући, уз чвр-
сту сигурност присуства Ду-
ха Утјешитеља – нагласио је 
викар епископа бачког.

На богослужењу били су 
присутни и архимандрити: 
Димитрије, изабрани епи-
скоп захумско-херцеговач-
ки; Прокопије из Православ-
не антиохијске патријаршије; 
Методије, игуман Царске ла-
вре Хиландара; Сава, игуман 
манастира Високих Дечана; 
Иларион, игуман манастира 
Драганца; Тихон, игуман ма-
настира Студенице; Козма, 
игуман манастира Букова, 
као и архимандрит Данило 
из Митрополије загребачко-
-љубљанске.

Појао је Хор Светоархан-
гелске породице манастира 
у Ковиљу заједно са полазни-
цима Школе црквеног појања 
Свети Јован Дамаскин, под 
управом јерођаконa Јеротејa.

Свечаност поводом хи-
ротоније епископа мохач-
ког настављена је трпезом 
љубави у новосадском хоте-
лу Шератон. ЕПАРХИЈА БАЧКА

27 ГОДИНА ЖИВИ У МАНАСТИРУ КОВИЉ

Архимандрит Исихије (Рогић) је рођен 3. новембра 1965. 
године у Москви, од оца Милутина и мајке Јелене Рогић. 
Живио је у Београду али је, услијед очеве дипломатске 
службе, већи дио дјетињства и младости провео у 
иностранству. Поред Москве, живио је у Пекингу у Кини, 
Рангуну у Бурми, Картуму у Судану и у Вашингтону у 
Сједињеним Америчким Државама. Основну и средњу 
школу је похађао на енглеском и на српском језику. У 
периоду од 1987. до 1991. године, студирао је психологију 
на Универзитету Дистрикта Колумбије у Вашингтону (САД), 
као и на Филозофском факултету Универзитета у Београду. 
Дипломирао је богословске науке на Православном 
богословском факултету Универзитета у Београду 2018. 
године. На самом почетку духовне и материјалне обнове 
манастира Ковиља, које је започео данашњи Митрополит 
загребачко-љубљански Порфирије, отац Исихије се као 
искушеник придружио ковиљском братству 1991. године, 
да би у монашки лик био пострижен руком Епископа бачког 
Иринеја, на празник Сретења Господњег 1995. године. У чин 
јерођакона рукоположен је од тадашњег Епископа јегарског 
и игумана ковиљског Порфирија, 18. јула 1999. године, а 
недјељу дана касније рукоположен је у чин јеромонаха. 
Достојанством архимандрита одликован је 21. новембра 
2014. године и, на приједлог игумана и ковиљског братства. 
Говори енглески и руски језик. 

У ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ ХИРОТОНИСАН ВИКАРНИ ЕПИСКОП ПАТРИЈАРХА ИРИНЕЈА

Хиротонија архимандрита Стефана 
за епископа ремезијанског  
На празник Светих миро-

носица Марте и Мари-
је, 17. јуна 2018. године, у 
крипти Спомен-храма Све-
тог Саве на Врачару, патри-
јарх српски Иринеј предво-
дио је свету архијерејску ли-
тургију на којој је хиротони-
сао архимандрита Стефана 
(Шарића), досадашњег на-
стојатеља Светосавског хра-
ма, у чин епископа ремези-
јанског, викарног епископа 
патријарха српског Иринеја.

Викарни владика прак-
тично је помоћник епископа, 
митроплита или патријарха 
и они добијају почасну титу-
лу која се даје по некој ста-
рој епископији, а Шарић ће 
бити епископ ремезијански

Свету литургију саслужи-
вали су митрополит загре-
бачко-љубљански Порфирије 
и преосвећена господа епи-
скоп бачки Иринеј, британ-

ско-скандинавски Доситеј, 
врањски Пахомије, шумадиј-
ски Јован, браничевски Иг-
њатије, зворничко-тузлански 
Фотије, милешевски Атана-
сије, будимљанско-никшић-
ки Јоаникије, горњокарло-
вачки Герасим, бихаћко-пе-
тровачки Сергије, нишки Ар-
сеније, далматински Нико-
дим, осијечко-пољски и ба-
рањски Херувим и викарни 
епископи: моравички Анто-
није и буеносајрески и јужно-
-централно амерички Кири-
ло, као и изабрана господа 
епископи захумско-херце-
говачки Димитрије, мохач-
ки Исихије и диоклијски Ме-
тодије.

Поред родбине и пријате-
ља епископа Стефана, мно-
гобројног свештенства, мо-
наштва из многих епархија 
наше помјесне Цркве, брат-
ства Храма, и благочестивог 

вјерног народа, богослужењу 
су прусуствовали: генерални 
секретар предсједника Репу-
блике Србије Никола Селако-
вић, министар спољних по-
слова Републике Србије Иви-
ца Дачић, предсједник Репу-
блике Српске Милорда Додик 
и Народне скупштине Репу-
блике Српске Недељко Чу-
бриловић, директор Управе 
за сарадњу са Црквама и вјер-
ским заједницама др Милета 
Радојевић, престолонасљед-
ник Александар са супругом, 
надбискуп београдски Стани-
слав Хочевар и угледне лич-
ности јавног и културног жи-
вота Републике Србије као и 
представници медија.

Светосавски хор Мокра-
њац под диригентском па-
лицом Катарине Станковић 
увеличао је својим богослу-
жбеним појањем свечану ли-
тургију.
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ПАТРИЈАРХ ИРИНЕЈ У ХРАМУ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА У ДАЉУ ХИРОТОНИСАО НОВОГ ЕПИСКОПА ОСЕЧКОПОЉСКЕ И БАРАЊСКЕ ЕПАРХИЈЕ

Владика Херувим: Потребна је вјера у Бога 
како бисмо Вуковар избавили од мржње!

БИОГРАФИЈА

Епископ Херувим рођен је 30. 
јула 1987. године у Вуковару 
од оца Душана и мајке Ми-
лице, рођене Јовковић. На 
крштењу је добио име Вито-
мир. Након завршетка основ-
не школе у Вуковару, по бла-
гослову епископа Лукијана, 
уписао је Богословију Света 
Три Јерарха у манастиру Кр-
ка. По завршетку Богословије 
2006. године, уписао је Право-
славни богословски факултет 
у Београду, на којем је дипло-
мирао 2011. године. Паралел-
но са богословским студијама 
уписао је Филолошки факул-
тет, одсјек за српски језик и 
књижевност. У току студија 
2009. године се и замонашио 
када га епископ далматински 
Фотије постризава у чин ма-
ле схиме и даје му име Херу-
вим, по старцу Херувиму, пр-
вом игуману манастира Крка. 
На дан манастирске славе, 21. 
новембра 2009. године, ру-
коположен је у чин јерођако-
на, а на празник Светог кне-
за Лазара 2010. године у чин 
јеромонаха.
У школској 2010/11. години 
постављен је за професора 
у Богословији Света Три Је-
рарха, у којој је још обављао 
дужности управника интерна-
та, главног васпитача, библи-
отекара и духовника Богосло-
вије. По благослову епископа 
Фотија 2013. године, одлази 
у новоформирани Манастир 
Свете великомученице Не-
деље у Оћестову. Благосло-
вом епископа бачког и адми-
нистратора Епархије осечко-
пољске и барањске Иринеја, 
2017. године прелази у Епар-
хију осечкопољску и барањ-
ску, а 1. октобра 2017. годи-
не постављен је за настоја-
теља Манастира Успења Пре-
свете Богородице у Даљској 
планини.
У недјељу свете Педесетнице, 
27. маја 2018. године, у Сабор-
ном храму у Новом Саду, епи-
скоп бачки и администратор 
Епархије осечкопољске и ба-
рањске Иринеј рукоположио 
је игумана Херувима у чин ар-
химандрита.

 Линта: Владика Херувим ће у матици 
Србији увијек имати праву подршку!
Предсједник Одбора за дијаспору и Србе 

у региону Миодраг Линта честитао је у 
Даљу владици Херувиму устоличење на трон 
Осечкопољске и барањске епархије.

Линта је након хиротонисања новоизабра-
ног епископа у Саборној цркви Светог Ди-
митрија у Даљу изјавио да је од своје обно-
ве 1991. године ова епархија изложена кон-
стантним искушењима. 

– У посљедњем рату Епархија осечкопољ-
ска и барањска претрпјела је велика страда-
ња. Уништено је или оштећено више од 60 
црквених објеката, који су у највећој мјери 

обновљени захваљујући напорима блажено-
почившег владике Лукијана, монаштва и све-
штенства – рекао је Линта и напоменуо да је 
СПЦ кроз своју дугу и бурну историју уви-
јек проналазила начин да сачува свој народ

– Велика је радост што је на чело ове епар-
хије постављен епископ Херувим, који је и 
најмлађи владика СПЦ. Он је рођен у Вукова-
ру и сигурно има посебан сензибилитет према 
свом родном крају. У матици Србији увијек 
ће имати подршку у напорима да наша цр-
ква опстане, а српски народ остане на својим 
вјековним огњиштима – поручио је Линта. 

На овогодишњем засjедању 
Светог архијерејског сабо-
ра Српске православне цр-

кве за новог епископа Осечкопољ-
ске и барањске епархије изабран је 
јеромонах Херувим, игуман Мана-
стира Успења Пресвете Богороди-
це у Даљ планини. Он је наслиједио 
епископа Лукијана, који је био први 
владика ове епархије након њеног 
поновног формирања 1991. године. 

ПАТРИЈАРХ ИРИНЕЈ: 
НИКАДА ЗЛО НИЈЕ 
ПОБИЈЕЂЕНО ЗЛОМ

Хиротонија епископа Херувима 
обављена је 10. јуна 2018. године на 
светој литургији у Саборном храму 
Светог великомученика Димитри-
ја, коју је предводио патријарх срп-
ски Иринеј. 

Поред српског патријарха Ири-
неја, свету литургију на дан хирото-
није владике Херувима служили су и 
митрополити црногорско-приморски 
Амфилохије и загребачко-љубљански 
Порфирије као и епископи будимски 
Лукијан, бачки Иринеј, врањски Па-
хомије, шумадијски Јован, браничев-
ски Игњатије, зворничко-тузлански 
Фотије, горњокарловачки Герасим, 
славонски Јован, бихаћко-петровач-
ки Сергије и далматински Никодим, 
затим новоизабрани епископи осеч-
копољски и барањски Херувим, мо-
хачки Исихије, захумско-херцеговач-
ки Димитрије, ремезијански Стефан 
и диоклијски Методије.

Дан раније, у истом храму, на ве-
черњем богослужењу, обављен је и 
чин наречења новоизабраног епи-
скопа.

Пред многобројним вјерним наро-

дом који се окупио на светој литур-
гији након литургије вјерном народу 
обратио се патријарх Иринеј.

– Епископска служба је тешка слу-
жба. Црква вас поставља да ријеч Бо-
жију благовијестите, да љубав Бо-
жију и јеванђелску ширите, најпри-
је у своме народу, а затим свугдје и 
на свакоме мјесту – рекао је патри-
јарх Иринеј и додао да је ова епар-
хија прошла кроз све муке и страда-
ња која смо готово сви запамтили. 

– Начин да се тог зла ослободимо 
и ми и народи са којима дијелимо 
живот јесте оваплоћена љубав Бож-
ја у народу и времену у коме живи-
мо. Никада зло није побијеђено злом, 
него само добрим – рекао је између 
осталог патријарх Иринеј.

МОЈ ВУКОВАР – МЈЕСТО 
БИБИЈСКОГ СТРАДАЊА

У својој првој бесједи новопоста-
вљени осечкопољски и барањски вла-
дика Херувим није крио емоције.

– Својим животом и поштењем 
треба да свједочимо да је јединство 
по поријеклу и крви, роду и народ-
ности веома значајно, али је дале-
ко веће и значајније духовно једин-
ство међу људима. Човјек се управо у 
својој породици, домаћој Цркви, учи 
овоме да би то могао пренијети дру-
гим људима у свијету. Човјек не мо-
же да допринесе обједињавању сво-
га народа, прије него што оствари је-
динство у својој породици међу сво-
јим најмилијима – рекао је владика 
Херувим, који се потом осврнуо на 

свој родни град Вуковар, нагласивши 
да је то мјесто библијског страдања.

– Потребна је вјера у Бога како 
бисмо Вуковар и сву његову околи-
ну која је била ратом захваћена изба-
вили од погубне мржње и мучења и 
створили мјесто у којем ћемо изгра-
дити основне хришћанске вриједно-
сти, које се темеље на јеванђелским 
истинама крста и васкрсења – иста-
као је владика Херувим.

ВЕЛИКИ БРОЈ ЗВАНИЧНИКА
Светој литургији присуствовали 

су: изасланик предсједника Републи-
ке Србије Никола Селаковић, гене-
рални конзул Републике Србије у Ву-
ковару Милан Шапић, предсједник 
Одбора за дијаспору и Србе у реги-
ону и народни посланик Миодраг 
Линта, помоћник директора Управе 
за сарадњу с црквама и вјерским за-
једницама Министарства правде Ре-
публике Србије Марко Николић, по-
моћник секретара за културу, јавно 
информисање и односе са вјерским 
заједницама у Влади АП Војводине 
Небојша Кузмановић, саборски за-
ступници из редова СДСС-а Мило-
рад Пуповац и Драгана Јецков, пред-
сједник Заједничког вијећа општина 
Срђан Јеремић, предсједник Главне 
скупштине СДСС-а Војислав Стани-
мировић, ђаковачко-осјечки надби-
скуп Ђуро Хранић, пожешки бискуп 
Антун Шкворчевић, директор Уреда 
Владе Републике Хрватске за односе 
са вјерским заједницама Шиме Јер-
чић, начелници српских општина из 
источне Славоније, Барање и запад-
ног Срема као и из Далмације, замје-
ници жупана, градоначелника и оп-
штина као и многи други.

 » ЖЕЗЛО НА ДАР: Никола Селаковић владици Херувиму уручио поклон предсједника Вучића 
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Ђукић: Злочин над Србима на Миљевачком 
платоу настао злоупотребом примирја

У Цркви Светог Марка у Бео-
граду служен је парастос за 
Србе које су прије 26 годи-

на на Миљевачком платоу код Др-
ниша убили и масакрирали при-
падници хрватске војске, у прису-
ству Унпрофора. Традиционални 
организатор парастоса је Удруже-
ње породица несталих и погину-
лих Суза из Београда.

ХРВАТСКО ПРАВОСУЂЕ 
ЕТНИЧКИ МОТИВИСАНО

Предсједник Савеза Срба из ре-
гиона и предсједник Одбора за ди-
јаспору и Србе у региону у Скуп-
штини Србије Миодраг Линта, који 
је присуствовао парастосу, рекао је 
да је Миљевачки плато једна у низу 
злочиначких акција хрватских снага 
која је спроведена с циљем етнич-
ког чишћења Срба са њихових вје-
ковних огњишта и показује сву бру-
талност и свирепост хрватске вој-
ске и полиције. Линта је подсјетио 
да осим пресуде двојици војника за 

убиство једног српског заробљеника 
нико други није процесуиран, нити 
кажњен за тај злочин, што показује 
да је хрватско правосуђе и даље ет-
нички мотивисано и има двоструке 
стандарде на штету Срба. 

– Иако је Хрватска чланица 
Европске уније, она је својим пра-
восуђем и поштовањем људских 
права далеко од ЕУ и то показује 
да је то држава у којој је етнички 
принцип и даље доминантан – ре-
као је Линта.

ФЕСТИВАЛ ДЈЕТЕТА У 
ШИБЕНИКУ КАО ПАРАВАН

Након парастоса, породице и 
поштоваоци жртава, представни-
ци избјегличких удружења и народ-
ни посланик Миодраг Линта поло-
жили су вијенце и запалили свије-
ће на Споменик српским жртвама 
страдалим у оружаним сукобима на 
простору бивше Југославије у Та-
шмајданском парку. Окупљенима 
се обратила предсједница Удруже-

ња породица несталих и погинулих 
Суза из Београда Драгана Ђукић, 
која је подсјетила да се на подруч-
ју Миљевачког платоа, код Дрни-
ша, 21. јуна 1992. године, догодио 
се монструозан злочин над при-
падницима Територијалне одбране.

– За припрему ове акције хрват-
ска војска је користила чак и дје-
цу, односно међународни Фести-
вал дјетета, који је тог дана тре-
бао започети у Шибенику. Због одр-
жавања Фестивала дјетета хрват-
ска страна је затражила од српске 
стране суздржавање од било какве 
провокације, на шта је добила са-
гласност од српске стране. Тај „спо-
разум” послужио је само као варка 
хрватским снагама да поменутог 
дана у рано јутро изненаде и затек-
ну неспремне припаднике Терито-
ријалне одбране – рекла је Ђукиће-
ва, наводећи да је у мучком напа-
ду пред очима Унпрофора убијено 
40 српских „територијалаца”, а не-
колицина је рањена и заробљена.

– Српско село Нос Калик сру-
шено је до темеља и спаљено, један 
дио становништва побијен, а други 
интегриран на оточићу Шибенском 
архипелагу. По завршетку војничке 
акције хрватски војници започели 
су крвави пир. Умјесто да тијела по-
гинулих врате породицама, користе 
српске заробљенике под пријетњом 
смрти да тијела бацају у Крашке ја-
ме у Промини – навела је Ђукићева, 
подсјећајући на свједочење једног 
од преживјелих заробљеника да су 
на тијела у јаму бацани пси и мач-
ке да доврше масакрирање тијела, 
а на крају је бацано смеће да би се 
сакрили трагови злочина.

ВЈЕЧНИ МИР ЧЕКАЈУ 26 ГОДИНА 
– По обављеном „послу” мно-

гим заробљеницима судили су на 
лицу мјеста, а пресуде су биле вје-
шање о војничkи појас или метак у 
потиљак и све су то снимали видео 
камером, да би у Шибенику прика-
зивано као својеврсан хорор филм 

– рекла је Ђукићева, наводећи да је 
послије два мјесеца, тачније 18. ав-
густа 1992. године, извршена екс-
хумација посмртних остатака уби-
јених „територијалаца”.

– На посмртним остацима су 
били видљиви трагови монструо-
зности у овом злочину, што је оте-
жавало идентификације. Породи-
це 12 „територијалаца” нису могле 
препознати своје најмилије. Сви су 
сахрањени у заједничку гробницу 
на книнском гробљу. Чланови по-
родица су вјеровали да је то при-
времено, док се не створе услови за 
идентификацију савременим мето-
дама. Међутим, та привременост 
траје већ 26 година јер хрватска 
Комисија за нестале све ово време 
одбијала извршење ексхумација. 
За 12 породица до данас траје не-
извјесност и бол што су остали ус-
краћени да своје најмилије сахране 
у породично гробље под именом и 
презименом – закључила је Драга-
на Ђукић. РСК

СРПСКА ДЕЛЕГАЦИЈА НА ОБИЉЕЖАВАЊУ 73.ГОДИШЊИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА ЛОГОРА МАУТХАУЗЕН У АУСТРИЈИ

СЈЕЋАЊЕ НА СРПСКЕ ЖРТВЕ ИЗ ЛОГОРА СМРТИ МАУТХАУЗЕН 
Сваке године почетком ма-

ја у Меморијалу Концен-
трационог логора Маутха-
узен, Гузен и Ебензе у Ау-
стрији одржавају се коме-
моративне свечаности пово-
дом обиљежавања годишњи-
це ослобођења једног од нај-
већих европских стратишта 
у току Другог свјетског рата.

Поводом обиљежавања 
73. годишњице ослобођења 
овог логора делегација Репу-
блике Србије присуствовала 
је 4–7. маја комеморативним 
свечаностима у Аустрији. 

СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА СЛОБОДЕ
Делегацију је предводио 

државни секретар Мини-
старства за рад, запошљава-
ње, борачка и социјална пи-
тања Негован Станковић, а у 
њеном саставу били су и чла-
нови Удружења заточеника 
Концентрационог логора Ма-
утхаузен из Београда Драган 
Илић и Милош Бајић.

– Већ више од седам де-
ценија наши чланови при-
суствују овим свечаностима 
слободарства, демократије 
и успомене на пале и умрле 
антифашисте и њихову бор-
бу у логору. Комеморација у 
Маутхаузену највећи је скуп 
ове врсте на Старом конти-
ненту, коме је и овом при-

ликом присуствовало око 15 
хиљада људи, међу којима су 
били преживјели заточени-
ци, њихови потомци, сљед-
беници и пријатељи из ције-
лог свијета према програму 
који припрема Владе Репу-
блике Аустрије – испричао 
је Драган Илић из Удруже-
ња заточеника Концетрацио-
ног логора Маутхаузен у Бео-
граду, објаснивши да је у том 
логору према непотпуним 
статистичким подацима би-
ло уморено више од 120.000 

мушкараца, жена и дјеце, ме-
ђу којима је било више хи-
љада Срба.

Приликом обиљежава да-
на ослобађања логора, гдје је 
3 године био заточен и његов 
отац Миодраг Илић, као члан 
делегације Републике Срби-
је овом приликом Драган је 
одао пошту свим страдалима, 
а на централној прослави 6. 
маја међу бројним делегаци-
јама учествовао је у званичној 
церемонији читајући дио Ма-
утхаузен заклетве, тако да се 

српски језик и глас чуо у чи-
тавој Европи са поруком „да 
се страдања никад више не 
понове и да се изгради сви-
јет слободног човјека”.

СИСТЕМ ОД 49 ЛОГОРА
Током боравка у Аустри-

ји српска делегација обишла 
је и неке од тзв. спољашњих 
логора система Маутхаузен, 
којих је било 49, а у којима 
је страдао велики број Срба. 
Том приликом положени су 
вијенци у логору за Србе у 

Аустроугарској и војничким 
гробљима из Првог свјетског 
рата. Осим у Маутхаузену и у 
Ашаху и одата је пошта рат-
ницима међу којима је било 
више од 15.000 српских жр-
тава, чији су се животи угаси-
ли на тим трагичним мјести-
ма у Гузену и Ебензеу.

Такође, одата је почаст и 
страдалима у виво-експери-
ментима и особама са инва-
лидитетом и разноликим де-
формитетима у „дворцу” за 
еутаназију Хартхајм, гдје је у 

периоду од маја 1940. до де-
цембра 1944. године убијено 
више од 18.000 људи.

У склопу обиљежавања го-
дишњице ослобођења логора 
Маутхаузен у мјесту Ебензе 
присутнима се обратио члан 
Удружења логораша Маутха-
узен Милош Бајић, који је го-
ворио о страдању српских ло-
гораша, искришћавању рад-
не снаге заточеника коју су 
брутално и безобзирно ко-
ристили у реализацији рат-
но-технолошких иновација 
новог оружја. Бајић је испри-
чао и како је најбруталнији 
начин испитивана људска из-
држљивост у тешким услови-
ма рада и временским непо-
годама, подјсетивши да су из-
немогли углавном завршава-
ли у крематоријумима.

Одавању државних и вој-
них почасти присуствовали 
су и дипломатски представ-
ници Републике Србије у Ау-
стрији: амбасадор Перо Јан-
ковић, шеф Конзуларног од-
јељења Светлана Станковић, 
конзул Републике Србије у 
Салцбургу Никола Марко-
вић, као и трећи секретар ам-
басаде Србије Маша Грим, 
питомци Војне и Полициј-
ске академије из Београда и 
њихове старјешине.

ВЕСНА ВУКОВИЋ
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ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ ГАЧАНА НА ДОСТОЈАН НАЧИН ОБИЉЕЖИО ЈЕ 130 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА СРПСКОГ РОДОЉУБА ПЕРА СЛИЈЕПЧЕВИЋА

СВИЈЕЋЕ И ЦВИЈЕЋЕ НА ГРОБУ  
НАЈЗНАМЕНИТИЈЕГ ГАЧАНИНА
Поштоваоци лика и 

дјела Пера Слијeп-
чевића окупили су 

се на београдском Новом 
гробљу и у Цркви Светог 
Николе запалили свијеће у 
помен на дан рођења Пера 
Слијепчевића. Након тога 
отишли су до гроба једног 
од најумнијих и најзнаме-
нитијих Гачана у 20. вијеку.

Ту су, у име Завичајног 
клуба, вијенац положили 
Петар Бумбић, Милутин Јег-
дић и Слободан Бобан Дра-
шковић.

НАЈБОЉИ ЂАК  
У ГАТАЧКОМ СРЕЗУ

Предсједник Клуба Гача-
на Светозар Црногорац за-
хвалио се члановима породи-
це, као и свим осталима ко-
ји су дошли да обиљеже овај 
јубилеј, a потом се осврнуо 
на животни пут Пера Сли-
јепчевића, који је рођен у га-
тачком селу Самобор, од оца 
Ђурице и мајке Ристе.

– Као најбољи ученици у 
гатачком срезу, двије гим-
назијске стипендије добија-
ју Перо Слијепчевић и Јован 
Старовић, оба из Самобора и 
одлазе у мостарску гимнази-
ју, коју завршавају са најбо-
љим оцјенама. Перo са ла-
коћом наставља и завршава 
студије германистике и фи-
лозофије у Бечу а онда и док-
торира на универзитету Фрај-
бург у Швајцарској – рекао је 
Црногорац и додао да је Сли-
јепчевић незаобилазно име 
у своме и данашњем време-
ну и на ширем простору, по-
себно кад се ради о просвје-
ти, култури, књижевности и 
родољубљу.

– Носио је у себи све нај-
боље особине херцеговач-
ког поднебља и био по све-
му, истински морални витез 
првога реда. Бити члан Мла-
де Босне, и секретар Просвје-
те, и сарадник Босанске виле, 
и бечке Зоре итд. за њега је 
било сасвим природно, оче-
кивано и нормално. Ријетка 
је и за причу његова скром-

ност. Никад се није отимао 
за титуле, положаје, приви-
легије, о неком каријеризму 
– да и не говоримо. Никоме 
се није приклањао, па је по-
некад због тога био у немило-
сти у обје Југославије. Одбио 
је да уђе у Академију 1956. 
године, али и понуду Гете-
овог института да му пла-
ти лијечење у Њемачкој ,,јер 
му то не да Крагујевац”, ка-
ко је он зборио. Позната је и 
Андрићева изјава, још при-
је Другог рата: „Мене је стид 
што сам ја академик, а један 
Перо Слијепчевић – није!” – 
рекао је Црногорац и иста-
као ријечи академика Зоран 
Констатиновића, који је ре-
као: ,,Много сам великана и 
грандиозних умова у свијету 
и код нас видио, али све над-
висује лик мог покојног про-
фесора Пера Слијепчевића, 
човјека велике културе, који 
је припадао Младој Босни”

ДОБРОВОЉАЦ У  
БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА

– Перо је добровољац у 
Балканским ратовима, по-
себно свједок и учесник бит-
ке за Скадар, свједок и уче-
сник многих догађаја у Пр-
вом свјетском рату. Онда-
шња Влада га је, као изузет-
но образованог и као зналца 
више свјетских језика, зајед-
но са Владимиром Гаћинови-
ћем, послала у дипломатску 

мисију, да шири у Америци 
истину, скупља добровољце 
и помоћ за војску и породи-
це настрадале у велеиздај-
ничком процесу. Замислите 
двојицу херцеговачких мла-
дића са само двадесет пет-
-шест година како крстаре 
по Америци тражећи Пупи-
на и остале угледне наше љу-
де, како би олакшали муке 
свом народу. Недовољно се 
зна да је овај, свакако највећи 
гатачки интелектуалац, одр-
жао убједљив циклус преда-
вања о Првом свјетском ра-
ту, који је трајао непрекидно 
скоро два мјесеца на препу-
ном Коларцу. Била је то нај-
поузданија усмена историја 
Великог рата, која, нажалост, 
изгледа није остала записана 
– рекао је Црногорац, напо-
мињући да би се Слијепчевић 
најприродније могао пореди-
ти са чувеним професором 
Милошем Н. Ђурићем, који 
нам је приближио стару грч-
ку културу, преводећи Хоме-
ра и Есхила и пишући о Пла-
тону, Аристотелу, Сократу…

– Нешто слично урадио 
је Перо Слијепчевић, иначе 
оснивач Катедре за њемачки 
језик у Скопљу и Београду. 
Студијама и расправама пи-
саним његовом руком при-
ближио нам је Гетеа, Хајнеа, 
Шилера, Томаса Мана и дру-
ге великане њемачке култу-
ре, а писао је и о хуманизму, 

ренесанси, просвјетитељству, 
о класици и хуманизму. Он је 
задужио и њемачку културу 
пишући огледе о њемачкој 
књижевности, између оста-
лог и о будизму у њемачкој 
књижевности, а на тој теми је 
и докторирао – рекао је Цр-
ногорац, који се потом освр-
нуо на Слијепчевићеву про-
свјетитељску мисију.

ЉУБИТЕЉ ЕПИКЕ
– Слијепчевић је луцид-

но писао есеје, о фрули и 
гуслама, о Марку Краљеви-
ћу, о члановима Младе Бо-
сне, портрете о Ристу Раду-
ловићу, Петру Кочићу, Васи-
љу Грђићу, Јовану Цвијићу, 
Његошу, Алекси Шантићу, 
Јовану Дучићу, Милану Ра-
кићу, Владимиру Гаћинови-
ћу, Исидори Секулић, Вељку 
Петровићу, Томашу Масари-
ку, Стевану Мокрањцу итд., 
али он такође радо пише и 
о оперским композицијама. 
Можда је несвакидашње за 
Гачанина, али је за њега му-
зика остала највеће ужива-
ње цијелог живота. Морам 
рећи да је за Слијепчевића 
народна епика највиша ма-
нифестација српске патрија-
халне културе и духовности. 
Занимљиво је да је његов отац 
Ђурица знао је Горски вијенац 
напамет, а мајка Риста била 
једна од најписмених жена 

тог времена – рекао је Црно-
горац, који је потом издвојио 
неколико детаља.

ПОСЉЕДЊИ РАЗГОВОР  
СА АЛЕКСОМ ШАНТИЋЕМ

– Нека судбина је хтјела 
да управо Перо забиљежи по-
сљедњи разговор са Алексом 
Шантићем у једној сарајев-
ској болници, неколико мје-
сеци прије смрти нашег вели-
ког пјесника. Свог пријатеља 
и саборца Владимира Гаћи-
новића, изузетно надареног 
и образованог младог човје-
ка, посјетио је у једној швај-
царској болници, неколико 
дана прије његове мистерио-
зне смрти. Међу посљедњима 
који су за живота разговара-
ли са Петром Зимоњићем у 
Сарајеву био је управо Перо 
Слијепчевић. Убјеђивао га је 
да пред усташком најездом и 
немогућим условима напу-
сти Сарајево и сачува живу 
главу. Тада митрополит да-
бробосански, касније вели-
комученик и светац, рекао 
му је да он неће, ни по ци-
јену живота, оставити своју 
цркву и њене вјернике – ре-
као је Црногорац и напоме-
нуо да је Слијепчевићев рад 
и национално дјелање било 
у запећку.

– Срећом, недавно су Ака-
демија науке и умјетности Ре-
публике Српске и Свет књиге 

штампали његово комплетно 
дјело у десет томова и тиме 
освијетлили и приближили 
лик и дјело овог свестраног 
ствараоца и угледног универ-
зитетског професора. Српска 
култура, а посебно Београд-
ски универзитет, могу бити 
поносни што су у својим ре-
довима имали нашег великог 
Пера Слијепчевића. Ми Хер-
цеговци, ми Гачани, сигурно 
смо најпоноснији што је наш 
завичај подарио српском ро-
ду таквог великана, просвје-
титеља и узор – човјека. Мо-
жда је најважније од свега, 
Перо је читав живот остао на-
родни човјек и зато му свака-
ко припада немјерљива за-
хвалност и поштовање, а ње-
гово обимно дјело обезбије-
дило му је незаборав у срп-
ској нацији и култури – за-
кључио је Црногорац.

ЗАХВАЛНА ПОРОДИЦА
Потом се у име породице 

обратио унук Пере Слијепче-
вића Бранко. Он је захвалио 
свима који су дошли да уве-
личају овај јубилеј и прочи-
тао писмо Перове кћерке Ве-
сне, која се у писму захвали-
ла Клубу Гачана у Београду, а 
посебно њеном предсједнику 
Светозару Црногорцу.

– Перо Слијепчевић би 
најљепше умио да прими и 
осјети вашу пажњу и да вам 
свима захвали, а ви то разу-
мијете и знате. Ми ћемо се ва-
ше пажње увијек сјећати, чу-
вати ваше ријечи којим се уз-
диже не само име Пера Сли-
јепчевића, већ и све оно што 
краси Херцеговину – пору-
чила је на крају писма Весна 
Матићевић.

Након тога окупљенима 
се обратио херцеговачки фи-
лозоф и пјесник Божидар М. 
Глоговац. 

Поштоваоци лика и дјела 
Пера Слијепчевића још дуго 
су причали о овом великану, 
а међу њима је био и пред-
сједник београдске Просвје-
те др Милимир Мучибабић. 

 Т. ЋОРОВИЋ

 » Светозар Црногорац поред гроба Пера Слијепчевића 

 » У име завичајног Клуба вијенац положили Петар Бумбић (у средини), 
Слободан Бобан Драшковић (лијево) и  Милутин Јегдић

У ЦРКВИ СВЕТОГ МАРКА У БЕОГРАДУ СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА СТРАДАЛЕ СРБЕ КОД ДРНИША 1992. ГОДИНЕ

Ђукић: Злочин над Србима на Миљевачком 
платоу настао злоупотребом примирја
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ГРАДОНАЧЕЛНИК СОМБОРА ДУШАНКА ГОЛУБОВИЋ ИМА ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА, ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ, ТУРИЗМА, ИТ СЕКТОРА

Градоначелник Сомбора 
Душанка Голубовић из-
узетно је поносна на ба-

лансиран развој читаве тери-
торије града Сомбора. Дубо-
ко је увјерена да ће у блиској 
будућности овај погранични 
центар бити избалансирано 
развијен у свом пуном ка-
пацитету. Сомбор се састо-
ји од 15 насељених мјеста, 
14 салашких насеља и град 
је са укупно око 86 хиљада 
становника. Она вјерује да 
ће овај град бити развијен 
погранични центар. 

– Од тог броја око 55% чи-
ни становништво у граду, а око 
45% становника живи у насе-
љеним мјестима са територије 
Сомбора. У протеклих стоти-
нак година, Сомбор је у зна-
чајнијем обиму у два навра-
та био један од миграционих 
центара. Први пут то је било у 
периоду послије Другог свјет-
ског рата 1946–1960. када је 
на подручје тадашње општи-
не Сомбор колонизовано око 
17.000 становника, претежно 
из Далмације, Кордуна, Хер-
цеговине, и мањи број из Бо-
сне и Лике и из егејске Грчке. 
Тада су колонизовани Риђица, 
Станишић, Кљајићево, Чоно-
пља, Колут, Растина Гаково и 
Алекса Шантић. 
zzКакви су планови за ра-
звој живота на селу? 
– Основали смо ЛАГ (ло-

калну акциону групу), ко-
ја представља партнерство 
приватног, јавног и невла-
диног сектора. Различитим 
облицима подстицаја пољо-
привредницима, улагањем у 
квалитет инфраструктуре, бо-
љу повезаност са градом у сва-
ком смислу, као и обраћање 
веће пажње града на могућ-
ности и специфичности села 
покушаћемо да подстицајима, 
како материјалним средстви-
ма, тако и различити облици-
ма промоције и повезивања са 
партнерима, помогнемо ста-
новницима који живе на селу 
да створе аутентичан прои-
звод, који може бити атракти-
ван и пожељан на све захтјев-
нијем eвропском и свјетском 
тржишту. То је развојна шан-
са за већину насељених мјеста 
сомборског подручја и оних 
становника који на том про-
стору живе.
zzКоји су кључни привредни 
адути Сомбора?
– Два кључна природна ре-

сурса која омогућавају интен-
зиван развој пољопривреде у 
Сомбору јесу расположивост 
плодним земљиштем и богат-
ство водама. Град Сомбор се 
простире на 17 катастарских 
општина, на укупној површи-

ни од 110.000 ха, при чему је 
око 30.000 ха земљишта са те-
риторије града у власништву 
Републике Србије. Сомбор 
има најзаступљенију ратар-
ску производњу, али воћар-
ство и сточарство су посљед-
њих година у експанзији. По-
сједујемо одличну сировинску 
базу за прехрамбено-прера-
ђивачку индустрију, чија око-
сница треба да буду аутентич-
ни прехрамбени производи-
ма као што су: сомборски сир, 
лемешки кулен, безданска па-
прика, али и узгој, прерада и 
конзервирање слатководне ри-
бе, прехрамбени производи од 
меса дивљачи, али и љекови-
тог биља... 
zzКаква је ситуација са ин-
дустријском зоном?
– Настављамо радове ко-

је смо започели у 2017. годи-
ни. Уређујемо индустријску 
зону кроз реализацију про-
јекта изградње саобраћајни-
ца и јавне расвјете, за које је 
уз помоћ Владе АП Војводи-
не и Управе за капитална ула-
гања предвиђено улагање око 
250 милиона динара... Ту је и 
почетак реконструкције и по-
јачаног одржавања пута Сом-
бор–Баја (Република Мађар-
ска), комплетна реконструк-
ција пута у Гакову и до гранич-
ног прелаза Растина–Бачсен-
ђерђ (Република Мађарска). 
Сомбор има вишедеценијско 
искуство у агробизнису и тра-
дицију која почива на квали-
тетном стручном оспособља-
вању потребних образовних 
профила у Средњој пољопри-
вредној школи, која годишње 
обучи око 350 ученика, а ту 
су и експерти запослени у По-
љопривредној стручној слу-
жби Сомбор, иначе најбољој 
ове врсте у Републици Срби-
ји. Имамо партнере у свјетски 
познатим компанијама које су 

препознале наше напоре и ин-
вестирали у Сомбор, а који да-
нас чине окосницу пољопри-
вредног развоја нашег града 
попут Агрисера, који је подигао 
засаде љешника за чувени Фе-
реро или Ејпл ворлда.
zzДа ли су ријешени инфра-
структурни проблеми?
– Успјели смо да завршимо 

изградњу друге фабрике во-
де на изворишту Јарош, чиме 
је капацитет повећан, са по-
стојећих 200, на 400 l/s, и на 
тај начин је задовољен услов 
за прикључење свих села која 
гравитирају Сомбору на град-
ски водовод. Кљајићево је при-
кључено на градски водовод, а 
у току су радови на водовод-
ној мрежи Стапар–Доросло-
во у дужини 17 км, па бустер 
станица у Светозару Милети-
ћу и изградња водовода према 
Станишићу и Алекси Шанти-
ћу. Отворен је гранични пре-
лаз Растина–Бачсенђерђ (Ре-
публика Мађарска), чиме је 
скраћен пут од Сомбора до Ба-
је, иначе нашег братског града, 
за око 14 километара, а изгра-
дили смо и двије раскрснице 
са кружним током саобраћаја. 
zzКакви су даљи планови?

– Планирамо да наставимо 
пројекте из области водоснаб-
дијевања и то изградњом до-
водника воде из Бездана у Бач-
ки Моноштор, Колут и Бачки 
Брег, као и изградњу доводни-
ка воде до Станишића. У плану 
је реконструкција и појачано 
одржавање пута Сомбор–Баја 
(Република Мађарска), ком-
плетна реконструкција пута 
у Гакову и до граничног пре-
лаза Растина–Бачсенђерђ (Ре-
публика Мађарска). На маги-
стралном путу Нови Сад–Су-
ботица током 2018. године из-
градићемо раскрсницу са кру-
жним током саобраћаја у ули-
цама Филипа Кљајића, Јосифа 
Панчића и Светог Саве, чиме 
ћемо ову раскрсницу учинити 
много безбједнијом за учесни-
ке у саобраћају јер је она пред-
стављала једну опасну раскр-
сницу на којој је често било 
страдалих.
zzКакви су услови за обра-
зовање? 
– У санацију и реконструк-

цију градске Основне школе 
Никола Вукићевић уложено 
је 17,3 милиона динара, из-
градњу фискултурне сале у 
Гимназији Вељко Петровић 
40 милиона динара, доград-
ња објекта вртића у најнасе-
љенијем градском кварту Се-
ленча, опремили смо кабинет 
за наставу хемије у градској 
ОШ Аврам Мразовић. Ова го-

дина биће у знаку реконструк-
ције фискултурне сале у Сред-
њој техничкој школи. Улага-
ње у образовање настављамо 
и опремањем кабинета за на-
ставу биологије у градској ОШ 
Доситеј Обрадовић. 
zzКакво је стање у здравству? 

– Опремљена је ангио сала 
у Општој болници Др Ради-
вој Симоновић, уложили смо 
средства у градски објекат у 
градском насељу Гоге, у ко-
ме становници тог дијела гра-
да први пут имају амбуланту, 
апотеку и пошту... Започели 
смо реконструкцију и санаци-
ју опште болнице Др Радивој 
Симоновић, централне зграде 
дома здравља у Мирној ули-
ци, а планирамо и адаптаци-
ју Геронтолошког центра и то 
у оба објекта и на Апатинском 
путу и у градском кварту Се-
ленча, али и реализацију про-
јекта намијењеног социјалном 
предузетништву жена у рурал-
ним подручјима.
zzСтиче се утисак да је до-
ста тога уложено у обнову 
културних институција?
– Изузетно сам поносна на 

чињеницу да смо на иници-
јативу Владе Аутономне По-
крајине Војводине и предсјед-
ника Игора Мировића рекон-
струисали спомен-комплекс 
са зградом Музеја Батинске 
битке на обали Дунава код Без-
дана, послије више од двије 
деценије пропадања. Нама је 
било изузетно важно да ком-
плетан спомен-комплекс, који 
са зградом Музеја представља 
једну недјељиву амбијенталну 
цјелину, буде ваљано уређен 
јер је то мјесто уласка Дуна-
ва на територију наше држа-
ве, прво што они који рјечним 
путем улазе у Србију виде а 
налази се на територији Сом-
бора. Обновили смо објекат 
Дома културе у Стапару, за-
почели другу фазу обнове до-
ма културе у Гакову, започели 
смо и другу фазу изградње Тр-
га умјетности у самом град-
ском језгру и на тај начин до-
бијамо алтернативне просто-

ре на отвореном за органи-
зовање различитих садржаја 
из области културе као што 
су концерти, филмске про-
јекције и изложбе на отворе-
ном, наступи различитих вр-
ста умјетника...
zzКоје бисте манифестације 
посебно издвојили? 
– У области културе у фо-

кусу ће нам бити организова-
ње филмског фестивала у сеп-
тембру, за шта смо писану по-
дршку добили и од Џона Се-
виџа, глумца прослављеног у 
култним холивудским оства-
рењима Коса и Ловац на јеле-
не. Ради се адаптација атрију-
ма градске куће са љетњом по-
зорницом, у којој би требало 
да се одвија дио програма тог 
фестивала. Такође, ове годи-
не уређујемо и фасаду атри-
јума здраде Жупаније, гдје је 
сједиште градске власти. Та 
зграда је несумњиви бисер ар-
хитектуре нашег града али на-
стављамо са обновом и рекон-
струкцијом домова културе 
по селима, тако да ове године 
планирамо да тај посао завр-
шимо у Бачком Моноштору и 
у Гакову. Манифестације које 
привлаче све бројнију публи-
ку су: Сомборски позоришни 
маратон, СОМУС – Сомбор-
ске музичке свечаности, књи-
жевни сусрети Вељкови дани, 
ускоро ће ту бити и филмски 
фестивал, Дужионица – жете-
лачке свечаности Буњеваца и 
Хрвата, Фестивал мултикул-
туралности, Фестивал вина 
и хране Wine fest, Сајам пера-
дарства, Терминал, Сомборски 
котлић – такмичење у кувању 
рибљег паприкаша, као најзна-
чајнија манифестација у окви-
ру Сомборског љета... Затим 
неколико значајних манифе-
стација у насељеним мјести-
ма, које су постале права ту-
ристичка атракција, као што 
су: Бодрог фест у Бачком Мо-
ноштору, Госпојинске вечери у 
Стапару, Тројни сусрет у Без-
дану као својеврсни фести-
вал фолклора и етно ствара-
лаштва, и многе друге...

zzКакво је стање осталих 
привредних грана?
– Отворен је тржни центар 

Капитол парк, Прити груп, 
текстилна производња, отво-
рен је објекат трговинског лан-
ца Универекспорт, ЕБМ папст, 
Силико, чека се отварање Ли-
дла... Ово свакако нису биле 
и једине инвестиције које су 
у сарадњи са локалном само-
управом реализоване током 
претходног периода. Најбо-
љи примјер тога могли смо 
видјети на организованим сај-
мовима запошљавања, гдје је 
у понуди било преко 500 но-
вих радних мјеста, као и додје-
ла признања Граду Сомбору 
од стране Националне службе 
за запошљавање за успјешно 
спровођење мјера активне по-
литике запошљавања. Међу-
тим, од ове и наредних година 
имамо већа очекивања и жељу 
да се инвестиције реализују у 
већој мјери у сектору инова-
ција и сектору информацио-
них технологија.
zzКакви су услови за развој 
спорта?
– Прво спортско удружење 

у Сомбору основано је још да-
леке 1887. године и та тради-
ција нас обавезује на улагање 
у спорт за који издвајамо око 
пет процената градског буџе-
та. Међутим, новчана сред-
ства, иако неопходна за функ-
ционисање клубова и мотиви-
сање спортиста, нису једини 
покретач развоју спорта и по-
стизање врхунских резултата. 
Ту је веома важно да спорти-
сти имају прилику да се нађу 
са својим ривалима и „одмје-
ре снаге”, а то се чини на ра-
зличитим манифестацијама, 
турнирима и куповима у ко-
јима је такмичење основни ра-
злог сусрета. 
zzКолико је избјеглих лица 
пронашло у Сомбору но-
ви дом?
– Као посљедица ратних 

догађања деведесетих и распа-
да СФРЈ, у Сомбору је свој но-
ви дом нашло нешто мање од 
11.000 становника. Они су се 
претежно смјештали код род-
бине, која је овдје колонизо-
вана послије Другог свјетског 
рата, а било је и оних који су 
управо у Сомбору нашли своје 
уточиште због близине грани-
це са Хрватском. То су углав-
ном вриједни и честити љу-
ди који су уложили напор да 
се асимилују у новој средини 
и својим породицама поново 
створе дом и обезбиједе нор-
малан живот. Многи од њих 
су скромну уштеђевину, коју 
су успјели да спасу, уложили 
да покрену неки посао који 
ће им омогућити егзистенци-
ју. Било је ту малих трговин-
ских радњи, али и занатских 
и мајсторских радионица. Не-
ке од њих су данас успјешни 
привредни субјекти, који до-
приносе развоју града. Већи-
на тих људи, које је сила натје-
рала да напусте своја вјековна 
огњишта, веома је поносна на 
своје поријекло и своје кори-
јене, и окупљени су око зави-
чајних удружења и културно-
-умјетничких друштава, која 
својим програмима и активно-
стима успијевају да отргну од 
заборава своје обичаје и кул-
туру, свој етнос, али на тај на-
чин, истовремено, употпуњу-
ју и обогаћују културну и ту-
ристичку понуду нашег града.

Т. ЋОРОВИЋ
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– У септембру 2015. године Комисија за избор корисника 
помоћи за рјешавање стамбених потреба избјеглица давањем 
у закуп 30 станова са могућношћу откупа направила је ранг 
листу избодованих кандидата, који крајем ове године могу да 
очекују завршетак изградње зграде и усељење у нове станове. 
Из истих извора финансираће се програм за куповину сеоских 
кућа са окућницом за такође 30 породица. У Сомбору је за 
овај програм конкурисала 71 избјегличка породица. Већ до 
краја сљедећег мјесеца очекујем да ће Комисија завршити 
посао у вези са објављивањем ранг листе за додјелу пакета 
грађевинског материјала за побољшање услова становања за 
још 30 избјегличких породица, иако је за овакав вид подршке 
било заинтересовано пет пута више породица. Охрабрује вијест 
која нам је у априлу стигла из Комесаријата да су за Сомбор 
обезбијеђена средства за стамбено збрињавање још 38 
породица у наредном периоду. То су породице које су бодоване 
по конкурсу за додјелу станова с могућношћу откупа, али нису 
имале довољно бодова да буду у првих тридесет корисника.

РЕЗЕРВАТ УПИСАН НА ЛИСТУ УНЕСКА
– Имамо изузетне туристичке потенцијале као што је 
заштићени резерват Бачко Подунавље, који је ове године 
уписан у Унескову свјетску листу резервата биосфере. План 
развоја туризма ослањаће се на постојеће потенцијале и 
ресурсе града Сомбора у сфери културног и манифестационог 
туризма, ревитализацији постојећих и отварању нових 
бања и велнес центара, развоју наутичког и спортског 
туризма. Као дио европског Амазона и кроз реализацију 
дунавског транснационалног програма очекујемо повећање 
инфраструктуре намијењене циклотуризму и повећање броја 
ове и до сада присутне и заинтересоване групе туриста.

Сомбор ће бити 
погранични
центар развијен 
у свом пуном 
капацитету 
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ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ ТИТЕЛ МР  ДРАГАН БОЖИЋ  ТВРДИ ДА ЈЕ ПРЕД ОВОМ ОПШТИНОМ ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ 

Када је мр Драган Божић 
2012. године постао 
предсједник општи-

не Тител, затекао је бројне 
проблеме. Презадужен бу-
џет општине, лоше привати-
зације највећих фабрика, ве-
лики број незапослених. Бо-
жић није имао много време-
на за кукање него се са сво-
јим тимом прихватио посла 
рјешавајући један по један 
проблем. 

– Стање је заиста било вео-
ма тешко. Фабрике лоше при-
ватизоване, запуштене, напу-
ште, у стечају. Општина је у 
2011. години подигла кредит 
од милион евра, који је потро-
шен без видиљивих резулта-
та. На рачуну сам затекао 
1.350.000 динара. Морала се 
правити нова стратегија 
zzКоји су били први кораци?

– Морали смо најприје 
ријешити силне дугове пра-
већи репрограме према нај-
већим повјериоцима. Тако 
је репрограмиран дуг према 
ДДОР вриједан шест милио-
на и Електродистрибуцији од 
седам милиона динара. Исто-
времено смо тражили рјеше-
ње за спашавање наше двије 
фабрике.
zzНа који начин сте ријеши-
ли проблеме?
– Некада су се производи 

из фабрике Тител могли на-
ћи по цијелој Европи. Ријеч 
је о хладњачи која је снабди-
јевала деликатесне радње, а 
која скоро 6 година није ради-
ла. Успјели смо да пронађемо 
купца – Швајцарску инвести-
циону групу, која је откупила 
фабрику за 30 милиона дина-
ра. Инвеститор је одлучио да 
скоро до темеља све сруши, 
а потом подигне велелепни 
објекат. Уложено је око 10 ми-
лиона евра, а фабрика тренут-
но запошљава око 40 радника 
и бави се производњом спе-
цијалних паковања за бројне 
свјетске брендове. Првобит-
но је овај објекат био преде-
виђен и као откупни центар за 
кромпир, али је у ходу дошло 
до промјене плана. Међутим, 
инвеститор није одустао од те 
идеје, већ се спрема да је реа-
лизује идуће године. 
zzКаква је судбина друге 
фабрике?
– Фабрика Победа ФОМ ба-

вила се металном галантери-
јом и галванизацијом, а не-
кад је запошљавала и по 150 
радника. Продата је под ве-
ома чудним околностима, а 
када смо видјели да је желе 
распарчати, у договору са сте-
чајним управником и судија-
ма, Општина Тител је откупи-

ла из стечаја за 28 милиона. 
Тражили смо новог инвести-
тора и нашли га у произвођачу 
пластичних маса, који упра-
во ових дана врши пресељење 
својих машина. Очекујемо да 
ће се у првој фази запослити 
40-50 радника, а план је да за 
наредних годину дана буде за-
послено 150 радника дана. У 
сваком случају, задовољан сам 
што се резултати рада читавог 
тима виде и општина је сада 
финансијски стабилна.
zzОпштина Тител позната је 
и по млијеку...? 
– У насељу Мошорин у ко-

ме живи око 2.700 становни-
ка дневно се производи око 
100.000 литара млијека. То 
нас је подстакло да пронађе-
мо инвеститора који би отво-
рио прерађивачке капаците-
те у мјесту Мошорин. Тако је 
фирма Амакс отворила ми-
ни мљекару, која данас запо-
шљава више од 40 радника и у 
три смјене производи 30 тона 
млијечних производа бренди-
раних под називом Стадо мо-
је, који се могу наћи пронаћи 
у готово свим продавницама 
у Србији. 
zzКоји су највећи проблеми 
у општини Тител?
– Највећи проблем су кана-

лизација и водоснабдијевање. 
Што се тиче водоснабдијева-
ња, сва наша села имају водо-
воде, с тим што је водовод у 
насељеном мјесту Тител ста-
рији, са азбестним цијевима, 
па заједно са Покрајинским 
секретаријатом за пољопри-
вреду и управу за капиталне 
инвестиције и Општина Ти-
тел сваке године врши замје-
ну дијелова. Конфигурације 
терена је специфична. Наи-
ме, имамо Тителски брег, ко-
ји се мора снабдијевати по-
себним врстама пумпи из ре-
зервоара за воду који је доста 
стар. Предвиђено је да га ове 
године замијенимо како би-
смо квалитетно и у контину-
итету тај дио Титела снабди-
јевали водом. Остала мјеста 
ријешила су тај проблем или 
сопственим бунарима као што 
је то Вирово, Мошорин и Шај-
каш или на заједничкој мре-
жи, као што то имају Тител, 
Лок и Гардиновци. 
zzКаква је канализациона 
мрежа?
– Канализациона мрежа је 

рак рана свих насељених мје-
ста у Војводини. У општини 
Тител, нажалост, немамо ни 
једно мјесто које има ријеше-
но то питање. Даље се одмакло 
у насељеном мјесту Тител, ко-
је има ријешено око 2/3 кана-
лизационе мреже и тренутно 

су започети радови на првој 
фази изградње канализацио-
не мреже у насељеном мјесту 
Шајкаш. У старом Мошорину 
већ је урађен пројекат за кана-
лизацију, а за остала насељена 
мјеста у фази је израда пројек-
та за канализацију.
zzСа којим се још проблеми-
ма сусрећете?
– Економске миграције 

нам одводе млађе кадрове у 
веће центре. Нови Сад нам је 
на 22 километра, Зрењанин 
на 30, Београд на 55. Поку-
шавамо да обезбиједимо рад-
на мјеста довођењем инвести-
тора, затим развој мале при-
вреде која је изузетно добро 
развијена нарочито у мјесту 
Шајкаш, гдје имамо преко 70 
малих предузетника, који за-
пошљавају од 5 па до 40-50 
радника.
zzКоје предности инвести-
тори могу да пронађу у Ти-
телу?
– Развој лучког мјеста Ти-

тел као и наводњавање Тител-
ског брега два су кључна прав-
ца за развој наше општине. Ти-
тел се налази на обалама рије-
ке Тисе, тачно на мјесту ули-
ва ријека Бегеј, а на 4,5 кило-
метра Тиса се улива у Дунав. 
Ово је заиста један од ријетких 
природних положаја за развој 
и индустрије и туризма. Далек 
је пут до развоја индустријске 
зоне, коју смо ми прогласи-
ли у близини ријеке Тисе. Да 
би се то у пуном капацитету 
остварило, потребно је добити 
статус лучког мјеста. Тако би 
добили претоварну луку која 
би потпуно промијенила при-
вредну слику Титела. Друга 
индустријска зона налази се 
у насељеном мјесту Шајкаш, 
која је на 4,5 километра уда-
љена од ауто-пута Београд–Бу-
димпешта. Управо смо у фа-
зи прибављања 5 хектара ско-
ро потпуно инфраструктурно 
опремљеног земљишта, које 
ћемо понудити потенцијал-
ним инвеститорима. Већ се 
јавило 5-6 заинтересованих 
озбиљних фирми. Индустриј-
ска зона постоји и у Гардинов-
цима, тако да заиста имамо 
шта да понудимо. 
zzКаква је перспектива за 
развој аграра?
– Наши воћњаци су надале-

ко познати, а компанија Ћирић 

агро посједује 250 хектара нај-
савременијих воћњака у овом 
дијелу Европе. Опремљени са 
модерном хладњачом дали су 
подстицај и другим воћарима 
да интезивирају производњу. 
Међутим, највећи капитал на-
ше општине је недовољно ис-
кориштени Тителски бријег, 
који има 8.500 хектара најква-
литетније земље у Војводини. 
Проблем је што се налази на 
висини у распону од 70 до 140 
метара и немогуће је наводња-
вати конвенционалним мето-
дама преко бунара. Неопход-
но је подизати воду из ријеке 
Тисе. Урадили смо презента-
цију и студију изводљивости, 
а потенцијал Тителског брије-
га препознао је наш предсјед-
ник Александар Вучић, који је 
у 2017. године боравио у нашој 
општини са министром пољо-
привреде Браниславом Неди-
мовићем. Покрајинска влада 
на челу са Игором Мирови-
ћем и секретаром Вуком Ра-
дојевићем издвојила је 9 ми-
лиона динара за израду гене-
ралног пројекта. Посао је по-
вјерен Водама Војводине и већ 
неколико мјесеци се ради на 
изради генералног пројекта 
наводњавања Тителског брега. 
zzШта би се у том случају 
промијенило?
– Пољопривредници би 

се орјентисали на много уно-
сније културе као што су во-
ће и поврће. Тим промјена-
ма отвориле би се потребе за 
складишним капацитетима, 
а потом и за прерађивачким 
капацитетима, наравно што 
све води повећању запослено-
сти, већем буџетском приливу. 
Подсјетићу да је у вријеме су-
ше 2013. године губитак због 
неријешеног наводњавања на 
том бријегу био већи од 8 ми-
лиона евра.
zzКоје су препознатљиве 
манифестације у Вашој 
општини?
– Постоји неколико наци-

оналних манифестација као 
што су Госпојински дани, Да-
ни мађарске кухиње у насеље-
ном месту Тител, Печуркијада 
у насељеном мјесту Лок, Ду-
ховске свечаности у насеље-
ном мјесту Мошорин, Шај-
кашки ражањ у Шајкашу. Но-
силац културних дешавања је 
наша Библиотека Стојан Тру-

мић у Тителу, која веома често 
организује књижевне вечери. 
Ове године славимо 100 годи-
на побједе у Великом рату, та-
ко да и Тител има богат про-
грам, од ликовних колонија, 
предавања, промоција књи-
га, изложби. За дан општине 
на Митровдан уприличиће-
мо академију и на тај начин 
обиљежити значајну годину 
српске историје.
zzДа ли је Тител искористио 
све своје капацитете? 
– Тител лежи на три рије-

ке, има и заштићени резерват 
природе Тителски брег и бурб-
ну историју. Нажалост, није 
развијана инфраструктура, та-
ко да немамо ниједан путнич-
ки пристан који би омогућио 
људима да са разних пловила 
дођу. Покушавамо да ту сли-
ку поправимо и искористимо 
оно што нам је природа дала, 
а дала нам је много. 
zzКакви су услови за обра-
зовање?
– У општини Тител посто-

је двије основне школе, ОШ 
Исидора Секулић у Шајкашу, 
која покрива и насељено мје-
сто Мошорин и ОШ Светозар 
Милетић у Тителу, која покри-
ва насељена мјеста Тител, Лок, 
Гардиновци и Вилово. У Тите-
лу се налази и Средњошколски 
центар Милева Марић. Општи-
на Тител омогућила је беспла-
тан превоз ученика на нашој 
територији, а субвенциони-
шемо превоз средњошколаца 
изван наше општине са 50% 
од цијене карата, а студена-
та са 80% карата. Ове мјере 
значајно помажу родитељима 
у школовању њихове дјеце, а 
од доласка садашње општин-
ске управе први пут је дони-
јета одлука да стипендирамо 
30 студената са по 10.000 ди-
нара. Наши ученици постижу 
завидне резултате, а поносни 
смо и на средњошколски цен-
тар, који је према постигнутим 
резултатима међу најбољим у 
цијелој Војводини.
zzУ којој мјери је развијен 
спорт?
– Годишње издвајамо око 9 

милиона динара за спорт и ти-
ме партиципирамо потребе за 
30 спортских клубова. Засту-
пљени су бројни спортови, а по 
постигнутим резултатима и ор-
ганизацији одскачу Рукометни 
клуб Тител, женски рукометни 
клуб у Мошорину и женски ко-
шаркашки клуб у Тителу. Вео-
ма добри су и наши каратисти, 
а имамо и спортове у којима су 
укључена наша два удружења 
са посебним потребама. Једна 
смо од ријетких општина у По-
крајини Војводини која нема 
спортску халу и покушаћемо 
у сарадњи са Покрајином да и 
тај проблем ријешимо. Поред 
тога за 18 милиона динара об-
новили смо терен, расвјету и 
свлачионице рукометног клу-
ба. У изградњи су свлачионица 
на спортксим теренима у Гар-
диновцима, док је у Шајкашу 
изграђена трибина са 550 сје-
дећих мјеста, свлачионице и 
помоћни терен. Комплетно је 
реконструисана школска сала 
у Тителу, а изграђено је игра-
лиште у вриједности. 

zzКаква је ситуација у 
здравству?
– Здравствена заштита 

функционише преко Дома 
здравља, који се налази у Ти-
телу и амбуланти, које се нала-
зе у сваком мјесту. Међутим, и 
ту смо затекли бројне пробле-
ме. Дом здравља имао је губи-
так од чак 37 милиона дина-
ра. Ненамјенским трошењем 
средстава тај дуг су највећим 
дијелом направиле апотеке. 
Донијели смо одлуку на скуп-
штини Општине да ћемо у на-
редне четири године издвајати 
по 10 милиона из буџета Оп-
штине и заједно са повјериоци-
ма склапати репрограме и та-
ко покушати извући Дом здра-
вља из кризе. Општина Тител 
је већ једном интервенисала са 
уплатом од 2,5 милиона дина-
ра, како би одблокирала рачун 
ове установе. Такође, морам да 
кажем да до 2012. године чак 
17 година није купљено нијед-
но возило. Општина је из соп-
ствених средстава купила два 
нова возила за Дом здравља 
Хитне помоћи у вриједности 
око 7 милиона динара. И ове 
године је у ребалансу предви-
ђена куповина још једног ау-
та. То ће бити трећи ауто ко-
ји смо ми купили од 2012. го-
дине. Појединачна вриједност 
возила је од 3,5 до 4 милиона 
динара. Такође смо купили два 
возила за нашу станицу поли-
ције како би што лакше извр-
шавали своје задатке.
zzКолико је избјеглих и ин-
терно расељених лица 
у Тителу пронашло но-
ви дом?
– И сам сам 1998. године 

дошао са подручја Републике 
Српске, из Лопара, село Пипе-
ри. Иако нисам дошао као из-
бјеглица, свугдје гдје човјек до-
ђе имате потешкоће у првим 
данима. Кроз Тител је прошло 
више од 3.000 људи са просто-
ра бивше Југославије. Званич-
но је издато 1.500 избјеглич-
ких легитимација у нашој оп-
штини, а тешко је процијенити 
колико је оних којима је Ти-
тел био само успутна станица 
ка већим центрима. Ти људи 
су у овај крај донијели собом 
најбоље што имају, својим ра-
дом многи су кренули у град-
њу нових домова. Свјесни да 
немају гдје да се врате, унијели 
су предузетнички дух и нову 
енергију. Ови људи су обогати-
ли културолошку ризницу Ти-
тела. Постоје бројна завичајна 
удружења и од септембра па 
током зимског периода крећу 
земљачки сусрети. То културо-
лошко богатство огледа се и у 
раду овдашњих КУД-ова, ко-
ја у својим поставкама често 
имају игре са подручја из ко-
јих су дошли наши суграђани. 
zzУ којој мјери је у Тителу 
спроведен Програм стам-
беног збрињавања?
– Општина Тител заиста 

има добру сарадњу са Коме-
саријатом за избјегла и расе-
љена лица. Учествовали смо 
на свим конкурсима. Управо 
је расписан конкурс у коме ће 
се куповати три сеоске куће, 
као и конкурс за додјелу гра-
ђевинске помоћи. Т. ЋОРОВИЋ

ВЕЛИКА ПОМОЋ ГРАДА НОВОГ САДА

– Званично смо побратимљени са градићом Штрпце са 
Комета и општином Теслић из Републике Српске, али имамо 
посебно добру сарадњу са Градом Новим Садом. Овим путем 
желим да се захвалим градоначелнику Новог Сада Милошу 
Вучковићу, који је паметном политиком развоја града Новог 
Сада и довођењем великих инвеститора умногоме у сфери 
запошљавања помогао многим околним општинама. У 
2012. години имали смо више од 1.700 незапосленик, а 
данас је тај број сведен на 600. Осим тога градоначелник 
Милош Вучевић нам пружа помоћ у логистици за бројна 
питања и проблеме. Такође, имамо веома добру сарадњу са 
комшијском општином Жабаљ и Градом Зрењанином.

Наводњавање Тителског бријега и статус 
лучког града препородиће читав наш крај 
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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  4

Сиромаштво насељеника 
на мајурима, изузетно ло-
ши хигијенски и стамбени 

услови, неадекватна исхрана, не-
довољна здравствена заштита, не-
прилагођеност равничарској кли-
ми, пејсажу и води доводили су до 
појава масовних болести код ко-
лониста, нарочито у првој децени-
ји од почетка колонизације, а на-
рочито код дјеце до двије године. 

– Брђане насељавамо у плодну 
равницу гдје их у гомилама коси 
туберколоза – писао је 1923. годи-
не Јоца Лалошевић, истакнути члан 
Народне радикалне странке. 

– Не може Личанин и Босанац 
да се колонизује у овим крајевима – 
истакао је др Ђура Јовановић, ново-
садски дјечији љекар у београдској 
Политици у чланку Како да колони-
зирамо Војводину од 18. новембра 
1923. године залажући се за другу 
завичајну структуру колониста које 
треба населити у Војводини. 

– Његов досадашњи начин жи-
вота и рада другачији је него овај, 
па макар да је добио пет ланаца 
земље. Шта ће с тим кад нема ку-
ћу, нема чиме да обрађује земљу, 
државна помоћ никад да стигне. 
Измождени патњама, растровани 
болестима од којих су патили по-
туцајући се од немила до недрага, 
добровољци никад неће бити оно 
што би дали млади, здрави парови 
ратне сирочади.

СМРТ ЛУКЕ РАШЕТЕ
Први забиљежени случај смрти 

досељеника на мајурима општине 
Честерег у Банату догодио се 11. ју-
ла 1921. године када је преминуо пе-
томјесечни син Давида Рашете, Лу-
ка, 30. јула умрла је седмомјесечна 
Драга Радаковић, кћерка колонисте 
Миле Радаковића, 7 . августа преми-
нуо је шестомјесечни Дане Кртинић, 
син Миле Кртинића, 11. септембра 
умрла је једногодишња Марија Ђе-
рић, кћерка, Јове Ђерића, а истог да-
на 25-годишња Драга Дрча, кћерка 
Раде Дрче, и то од туберколозе, што 
је први забиљежени смртни случај у 
колонистичкој популацији у Банату 
од ове болести која је била чест уз-
рок смртности у колонијама. Први 
умрли досељеник на имању Анаста-
зије Сечењи у Руском Селу, код Ве-
лике Кикинде, био 32-годишњи до-
бровољац Илија Новаковић, из При-
будића код Грачаца, који је умро 16. 
априла 1922. године од „сушице”, 
да би његова кћерка Марта Нова-
ковић умрла у шестом дану живо-
та 30. априла 1922. године. 

– Шумице, багрење, дуге црвене 
штале. На голој земљи у блату би-
једне дрвене дашчаре. При уласку 
у спахилук, сад назван Милетићево, 
гробље са много крстача. Дјеца Ли-
чана умрла при насељавању – опи-
сао је у Милош Црњански у Поли-
тици у чланку У обећаној земљи од 
25. октобра 1923. године сву трагич-
ност динарске колонизације у Банат. 

На гробљу у великој банатској ко-
лонији – Банатском Карађорђеву – 
коју су населили колонисти из Лике 
(66%), Босне, Херцеговине, Црне Го-
ре, Баната у периоду 1922–1925. го-
дине сахрањено је 478 досељеника, 
од чега је 378 било дјеце до 2 годи-
не (79% од укупног броја умрлих). 

У времену 1925–1941. у Банат-
ском Карађорђеву умрло је 1.056 

особа или у просјеку 66 лица го-
дишње. У колонији 1925. године од 
91 умрле особе 70 је било дјеце до 
2 године (77%), 1930. године од 77 
умрлих у насељу дјеце до 2 године 
било је 52 (66%), 1935. од 53 умр-
лих у колонији 30 је било дјеце до 
2 године (56%), а 1940. године од 
67 преминулих у колонији дјеце до 
2 године било је 26 (29%). У Банат-
ском Карађорђеву 1925. године 9 
лица умрло је од туберколозе или 
43% умрлих одраслих особа као уз-
рок смрти имало је туберколозу. Од 
26 умрлих одраслих особа 1930. го-
дине 10 њих је умрло од туберколо-
зе и плућних болести или 38%. Од 
23 умрле одрасле особе 1935. годи-
не у насељу 9 лица умрло је од ту-
берколозе или 39%, а 1940. године 
од 51 умрле одрасле особе 15 лица 
је умрло од туберколозе или 36%. 

СКОРО ДА ЈЕ СВАКО ДРУГО 
УМРЛО ЛИЦЕ БИЛО – ДИЈЕТЕ

У оближњој колонији Руско Се-
ло, код Велике Кикинде, у време-
ну 1922–1941. година умрло је 361 
лице, или у просјеку умирало је 19 
лица годишње. Просјечна старост 
умрлих лица у периоду 1922–1930. 
године износила је 24 године, а у 
периоду 1930–1941. године 28 го-
дина. У времену 1922–1941. године 
у колонији је умрло 160 дјеце до 2 
године или 44,5 % од укупног бро-
ја умрлих. У колонији 1925. године 
78,9% преминулих чинила су дјеца 
до 2 године, 1929. године тај про-
ценат је износио 48,4%, а 1934. го-
дине 28,5%. Проценат преминуле 
дјеце до 2 године код колонистич-
ког становништва Руског Села и 
проценат дјеце до 2 године на уку-
пан број преминулих код старосје-
дилачког становништа (мађарског 
и њемачког) износио је: 1930. годи-
не колонисти 44,4%, старосједио-
ци 10%, 1935. године колонисти 
31,5%, старосједиоци 25, 5%, 1940. 
године колонисти 33,3%, старосје-
диоци 14,8%. 

У јужнобанатској колонији Алек-
сандров Гај, на узорку од 107 добро-
вољачких породица из Босне и Ли-
ке, са стањем закључно 2. августа, 
1932. године, од почетка колониза-
ције 1921. године до тог дана у ко-
лонији су умрла 92 лица од чега 60 
дјеце (65,2%), од чега дјеце до 2 го-
дине 49 или 53,2%, 22 жене(23,9%) 
и 10 одраслих мушкараца (11,9%). 
Од 107 посматраних породица 55 
или 51,4% имало је у првих десет 

година колонизације смртни слу-
чај у породици. Од тога, 7 породи-
ца имало је по 3 смртна случаја, 2 
породице по 4 смртна случаја, три 
породице по 5 смртних случајева, 
а 1 породица 6 смртних случајева 
(колонисте Марка Кончара, из Гор-
ње Гаревице, код Приједора шесто-
ро дјеце умрло од тифуса и ангине 
у периоду 1925–1931. године). Нај-
више досељеника умрло је у прве 
двије године од колонизације, пр-
ве године 15, а друге 14, укупно 29 
умрлих лица што је 30,8% од укуп-
ног броја умрлих у колонији. Нај-
мање смртних случајева у колони-
стичким породицама било је у 10 
и 11 години од колонизације (6). 

ТУБЕРКУЛОЗА УЗЕЛА ДАНАК
– Нема ни трага планинског је-

дрила и горштачке чврстине, већ 
је срушено по велепосједничким 
шталама и живинарницима. У њи-
ма поред губитка свога здравља из-
губисмо занавијек 70% своје наде, 
своје будућности, своје миле дјеце 
која не могаше издржати загушљив 
шталски ваздух и породичну пре-
натрпаност у нехигијенском и ма-
лом простору – истакнуто је у пи-
сму личких колониста из Бачког 
Соколца и Горње Роглатица, код 
Бачке Тополе, објављеном у листу 
Југословенски дневник од 7. децем-
бра 1930. године у којем су описи-
вали сву трагику колонизације Бач-
ке између два свјетска рата. 

– Из године у годину расте број 
обољења и умирања од туберколо-
зе. Нарочито подлијежу тој боле-
сти жене које су дошле из Лике и 
које се теже аклиматизирају. Од за-
разних болести стално влада трбу-
шни тифус у епидемичном облику. 
У години 1924. појавила се епиде-
мија трбушног тифуса у Алексан-
дрову. Обољелих је било 32, од ко-
јих је умрло 9. Епидемија шарлаха 
владала је 1928. године  у великој 
мјери. Обољелих је било 92, умрло 
је 12. Накнадно је умрло од акут-
ног запаљења бубрега послије шар-
лаха 14 дјеце. Село је саграђено у 
највећој дољи – написао је срески 
начелник Јаша Томић 1930. године 
извештај о здравственом стању ко-
лониста из Лике и Баната у великој 
колонији Александрово у Банату. 

– Ово је једна млада општина у 
току стварања, пуна смисла за ства-
рање и уређење једног српског цен-
тра између мањинског живља. По-
дигнута скоро у риту, дави се у бла-

ту преко пола године, пола године 
гуши се у прашини. Од 1929. године 
умрло је до данас 872 лица, махом 
од туберколозе – написао је Управ-
ном одјељењу Дунавске бановине 1. 
октобра 1937. године, дакле седам 
година послије извештаја среског 
начелника Јаше Томић, о здравстве-
ним приликама у селу предсједник 
општине Александрово Стеван Зве-
кић описујући здравствене и хиги-
јенске прилике у насељу. 

– Миле Прибић, уживалац је 
парцела покојног Милана Лалића. 
Кроз двије године Милан Лалић 
био је тешко болестан од туберко-
лозе. Прибић је узео Лалића, давао 
му храну, стан, доктора за 6 мјесе-
ци када је Лалић умро платио му 
дугове. Прибићева супруга Јелена 
дворила је у болести покојног Ла-
лића, који ју је заразио туберколо-
зом и сада она чека свој крај – опи-
сао је породичну трагедију колони-
ста из Лике у колонији Зобнатица, 
код Бачке Тополе, ревизор Савеза 
аграних заједница за Банат, Бачку и 
Срем Богдан Прњајић у свом извје-
штају од 29. јануара 1930. године. 

НЕМА НОВЦА ЗА ЛИЈЕКОВЕ
– Болест не напушта наше до-

мове – жалио се Васо Ратковић из 
Емушића (Липара), код Куле, у ко-
јој су били насељени колонисти из 
Херцеговине и Лике, 1. новембра 
1934. године. 

– За лијекове немамо новаца. 
Дешава нам се да нам дјеца умиру 
од тровања крви, од обичног убода 
или расјекотине када с ето капљи-
цом тинктуре може спријечити. Ам-
буланте немамо, љекара немамо. 
Туберколоза се зацарила. Мали је 
број домова у којем ова страшна 
болест није у развоју. Има домова 
који су за посљедње двије године 
сахранили по десет душа. Дјеца су 
нам још и данас босонога. Домови 
су нечисти и неуређени баш као и 
цијела колонија. Просто је немо-
гуће да нам дјеца иду у школу или 
пливајући у блату или гушећи се 
у прашини. Имамо један бунар, а 
остали бунари су локве воде крај 
штала и остале нечистоће. 

– Гушимо се у облацима пра-
шине – 24. октобра 1934. године 
тврдили су колонисти из колоније 
Бачки Соколац и тражили градњу 
купатила у селу и артеског бунара. 

– Присиљени смо отићи, макар 
друге земље не добили. Сем тога 
што нам је земља мочварна и врло 

рђава, не можемо издржати климу 
овог краја. Већ нам је већи број че-
љади поумирао, а сви смо склони 
озбиљном обољењу усљед климе 
коју мочвара ствара. Да бисмо из-
бјегли чешћим смртним случаје-
вима у породицама, породичне не-
среће и катастрофу, приморани смо 
из здравствених разлога напустити 
ово мјесто – навели су колонисти 
из околине Билеће, из Херцегови-
не, 24. јула 1934. године насељени 
на мајуру Чегрњак у близини Банат-
ског Аранђелова разлоге свог пресе-
љења желећи да се премјесте у ко-
лонију Бајмочка Рата код Суботице

ПОВРАТАК У ЗАВИЧАЈ 
КАО ПРИНУДНО РЈЕШЕЊЕ

Повратак колониста у завичај 
усљед бројних болести и смртних 
случајева у породицама био је при-
сутан и посљедица је огромног стра-
ха од непознатог простора у којем 
су се дешавале болести и умирања. 
Такође, ненасељавање колониста из 
динарских крајева на мјеста гдје им 
је надијељена земља предстаљало је 
посљедицу страха од разбољевања и 
велике смртности насељеника. Тако 
се у Лику из колоније Александров 
Гај у Банату вратио Јован Кнежевић, 
из Бунића, код Коренице, којем су 
1926. године отац Дмитар и мајка 
Милица умрли од туберколозе, а јед-
ногодишња сестра Милица 1922. го-
дине умрла је од тифуса. Колониста 
Васо Узелац из исте колоније вратио 
се у Миљаковац код Приједора јер 
му је син Милан 1926. године умро 
од туберколозе, а 1928. година ћер-
ка Душанка од епилептичног напа-
да. Павле Крајновић, из Брувна у 
Лици, био је надијељен зељиштем у 
Банатском Карађорђеву а према ис-
казници Српске православне цркве 
у Брувну од 31. јануара 1934. годи-
не видљиво је да није био насељен, 
али да му је жена Јелена премину-
ла у колонији 1926. године, што је 
био његов мотив да се врати у род-
ни крај. Раде Врзић, колониста из 
Лике, надијељен земљом у великој 
банатској колонији Банатско Кара-
ђорђево, није се населио у колони-
ју ни до 8. маја 1930. године јер је 
„оболио од плућне болести и мора 
ићи у планински крај”. Колонисти 
из колоније Банатско Вишњићево 
Ивану Роковићу, који је живио у ко-
лонији 1920–1931. године, 9. децем-
бра 1932. године одузето је надије-
љено земљиште јер се „са породи-
цом одселио у Загреб ради лијечења 
и запослио се као столар”. 

– Делиблато је грозничавао за 
народ из наших крајева – образло-
жио је узороке свог ненасељавања 
и ненасељавања колонистˮ из Хер-
цеговине у ову колонију колониста 
Милутин Лазовић из Раста код Не-
весиња. Колониста из Дивина код 
Билећа Гаврило Дангубић своје не-
насељавање у банатску колонију 
Хајдучица образлагао је чињени-
цом да „климатске прилике нису 
ни за њега ни за његову породицу 
подесне те би његовом здравстве-
ном стању шкодиле”. Илија Ивано-
вић, колониста из Маина код Будве, 
насељен у колонији Војвода Степа 
у Банату 17. јула 1937. године оба-
вјештавао је аграрну заједницу ко-
јој је припадао да је „намјеран оти-
ћи у Црну Гору, као и на море, ради 
опоравка здравља”.  НАСТАВИЋЕ СЕ...

 » Вршидба жита у домаћинству Воје Шуше,Бјелина, Бенковац, у Војвода Степи крајем четврте деценије 20. вијека

ЈЕКТИКА, ПОМОР...
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ПРОСЛАВЉЕН СПАСОВДАН У СЕЛУ КЉЕВЦИ, КОД САНСКОГ МОСТА
– Све што је људима немогуће, Богу је 

могуће.
Толико пута поновише нам ову речени-

цу Кљевчани расути по свијету који сваке 
године долете у завичај као кад бујица пла-
нинског потока потече ка свом ушћу да се 
споји и сједини са својом великом сестром 
мирном ријеком. Тако и они похрле са свих 
страна свијета да би нашли мир и спокој у 
свом мјесту за њих једином на овој кугли зе-
маљској у којем се опусте, запјевају и смире 
јер су дотакли своју земљу. Уздају се како и 
рекоше у Бога и у своје руке.

Заборављени од свих власти, донација , 
помоћи и слично они су ствар узели у своје 
руке и уз божију помоћ оствариће све што 
су наумили па сад и најневјерније Томе 
мијењају став.

ОБНОВЉЕНА ДВА ХРАМА
Ту су два обновљена храма, сијају и чувају 

Кљевце као два стражара у безумљу људске 
глупости какав је рат и страдања. Некад су 
страдавали и Кљевчани и њихови храмови, 
цркве Вазнесења Господњег из 1850. године 
и црква Св. архиђакона Стефана из 1989. го-
дине. Дизали су се из пепела и једни и дру-
ги и не знајући заправо ко је кога тад дизао 
и узносио – Кљевчани храмове или храмо-
ви Кљевчане. Велики је то спој Божјом ру-
ком вођен.

И ове године око Спасовдана крсне сла-
ве њихова два храма дошли су људи са свих 
страна. Најприје на радну акцију 28. апри-
ла, како би све уредили а онда и 19. маја на 
прославу крсне славе. Кљевчани се заиста 
могу похвалити организацијом. Иако расу-
ти по свијету многи ће то потврдити да имају 
најјачу организацију на далеко. На радној ак-
цији их је било око стотину.

Сваког угосте био он из Кљеваца или са 
стране, ваше је да дођете, а наше да припре-
мимо алат, средства за рад, храну, пиће, маји-
це и све остало. Тако је и било. Све је уређено 

већ до поднева а онда уз хармонику, тамбу-
рицу заиграло се и запјевало. Све је спремно 
за Спасовдан , покошено, очишћено.

Спасовдан је освануо у прелијепом 
мајском јутру, окупан сунцем, раскошним 
зеленилом и мирисом пољског цвијећа . На-
род је пристизао са свих страна већ у четвр-
так, петак, а субота јутро планирано је са-
брање око храмова. И све је баш тако, коло-
не возила и мноштво народа слило се тај дан. 
Литургија, па литија, затим парастос поги-
нулим борцима и цивилима , историјски час 
и прослава крсне славе.

Телевизијској екипи РТРС много тога је 
речено је овдје у овом мјесту има се шта чу-
ти, видјети па и научити. Ово је устанички и 
јуначки народ. За слободу су ратовали свуда 
и увијек када је требало. Ове године успије-
ли су по први пут окрчити споменик палим 
жртвама из другог свјетског рата у сусједном 
бошњачком селу Врхпољу. Ту су сахрањени 
Кљевчани уморени на Илиндан 1941 , њих 
око 200 од укупно 409 убијених.

Не дамо да се заборави и нећемо дати, ре-
коше сложно. У старој цркви је прави мали 

музеј са којим се могу похвалити. У Кљевци-
маје 1995. године било 275 српских кућа, а да-
нас само 5 и то што су људи својим средстви-
ма изградили. Све власти остале су нијеме на 
молбе Кљевчана. Они кажу ми знамо зашто, 
али отом потом има и над судијом судија.

Тадашњи владика Бихаћко-петровачки 
Хризостом на освештењу 2013. године је ре-
као “Браћо, ја нисам упознао ни чуо да по-
стоје Срби откад Срби постоје да је неко сам 
се организовао и направио двије цркве а да 
никакву помоћ није тражио„.

Због тога су поносни и јединствени а ка-
жу да воле да буду и најбољи у свему што 
раде. Кљевчани су опет сами кренули са об-
новом водовода, а надају се ће једног дана 
доћи и струја. 

ВЕСЕЉЕ УЗ АГРЕГАТ
Долазе све више и више спавају под 

свијећом и лампама, струју праве помоћу 
агрегата, али су веселији како кажу него у не-
ком еврпском хотелу. Прослава Спасовдана 
одужила се до касно у ноћ. Уз музику и на-
родно весеље организовали су и Крајишки 

вишебој за оне најмлађе тек да се традиција 
надметања настави. Ове године дјеце је би-
ло више него икада. Оно што је јединствено 
на сабору Кљевчана је све бесплатно. Међу-
собно прикупљају новац стварајући заједнич-
ки фонд да не оптерећују народ. Поштујући 
глас предака који каже да је снага народа у 
слози, јединству, вјери и вољи.

Тамо гдје се спаја Грмеч са Саном, гдје 
се исписала многа историја, гдје најљепше 
свићу зоре када се сунце са Мулежа појави 
и када тужно за Мријежницу зађе Кљевча-
ни ће свакох путника намјерника примити 
и угостити као најрођенијег.

Кљевчани се захваљују свим пријатељима 
који су били уз њих било да су дошли у го-
сте, радили, донирали. Посебно су захвални 
компанији НС Семе из Новог Сада која по-
маже у радној акцији, Симплексу из Темери-
на, као и побратиме и земљаке из Удружења 
Подгрмеч из Житишта и Сане из Старе Па-
зове, а први пут у Кљевцима су били члано-
ви из Удружења српских домаћина из Ниша.

Свима велико хвала и видимо се опет у 
Кљевцима. БРАНИСЛАВ МАРТИЋ

У БЕОГРАДУ ПРОМОВИСАНА КЊИГА ПАКАО МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА БИВШЕГ ОФИЦИРА ЗОРАНА ВРАНЕШЕВИЋА

На Србију је бачено 45 тона атомског отпада
Промоција књиге Па-

као милосрдног анђела 
аутора Зорана Вране-

шевића, бившег официра и 
команданта, одржана је 16. 
јуна у Свечаној сали Општи-
не Нови Београд у организа-
цији Крајишког културно-
-историјског центра. Књига 
говори о НАТО агресији на 
бившу СР Југославију мар-
та 1999. године и њеним по-
сљедицама, са циљем да бар 
дјелимично, на основу до-
ступних домаћих и страних 
извора покаже сву монстру-
озност нове технологије рата 
– од имена саме операције, 
њених идеолога и наредбо-
даваца, до данашњих и бу-
дућих дана, речено је на по-
четку промоције.

О књизи је поред ауто-
ра, говорио и Неђо Антонић, 
представник удружења Па-
триотски фронт, које је из-
давач књиге и проф. др Миле 
Драгановић.

3.000 ДОКУМЕНАТА 
Неђо Антонић говорио је 

о рецензији књиге коју је пи-
сао Драгољуб Антић, наводе-
ћи да је и сам био свједок Вра-
нешевићевог ангажовања то-
ком протекле три године за 
које је сакупио 3.000 докуме-
ната за књигу.

– На ову тему написано је 
много књига, а оно што и 19 
година послије представља 
својеврстан „ембарго” на до-
ступност информација нај-
широј свјетској јавности, али 

и домаћој јесу подаци о пра-
вом циљу, начину остварива-
ња истог, врсти убојних сред-
става, нарочито оних забра-
њених међународним конвен-
цијама, њиховој употреби и 
несагледивим посљедицама. 
Реферат о посљедицама НА-
ТО агресије из рукописа ове 
књиге представили смо 2014. 
године на Конгресу Свјетског 
савеза ветерана у Бугарској на 
коме смо и Вранешевић и ја 
учествовали – истакао је Ан-
тонић у свом излагању, дода-
јући да је аутору био циљ да 
покаже све што се десило, све-
обухватно, током бомбардова-
ња и да укаже јавности и ин-
титуцијама какав и колики је 
злочин почињен. 

– У књизи су по графико-
нима приказане све посљеди-
це бомбардовања, а гледано са 
временске дистанце употреба 
нехуманих и недозвољених вр-
ста оружја и излагање цивил-
ног становништва штетним хе-
мијским и радиолошким деј-
ствима нанијела је озбиљне по-

сљедице становништву. Извр-
шени удари су само у изузет-
ним приликама били усмје-
рени на активне војне циљеве, 
а далеко више на напуштене 
војне објекте и цивилне ци-
љеве. Добро је што је недавно 
формирана и државна Коми-
сија, која се бави посљедица-
ма НАТО агресије и на основу 
тога предузимаће се одређене 
мјере – закључио је Антонић.

Проф. др Миле Драгано-
вић говорио је о циљевима и 
узроцима агресије наводећи 
на почетку да је „лет Мило-
срдног анђела над СР Југосла-
вијом, над Србијом и Косме-
том поготово, оставио за со-
бом застрашујуће, дуготрајне 
посљедице, велике људске жр-
тве, огромна разарања, загађе-
ну природну средину и отро-
ве чије ће се погубно дејство 
по здравље и животе људи ис-
пољавати у тешко мјерљивом 
периоду у будућности”.

– Без одлуке Савјета бе-
збједности Уједињених на-
ција, кршењем Повеље УН и 

темељних начела међународ-
ног права, снаге 19 земаља, 
чланица НАТО-а, започеле су 
агресију уништавања циљева 
у СР Југославији. Рат је потра-
јао пуних 78 дана, до 10. јуна 
1999, мада су планери НАТО-
-а оптимистички тврдили да 
ће отпор СР Југославије тра-
јати тек десетак дана. Агреси-
ја САД–НАТО–ЕУ представља 
први рат на тлу Европе посли-
је Другог свјетског рата. То 
није била само агресија про-
тив једне старе европске др-
жаве, већ рат против Европе. 
Парадоксално, у коме је сама 
Европа учествовала. Агресија 
је извршена у незабиљеженом 
савезништву између једне ме-
ђудржавне војне организаци-
је (НАТО) и ноторне терори-
стичке организације (ОВК–
УЧК). Агресија НАТО-а на Ју-
гославију дуго је припрема-
на освајачка операција а њен 
крајњи циљ је учвршћивање 
америчког концепта унипо-
ларног поретка ради успоста-
вљања контроле над економ-

ским, природним и људским 
ресурсима на планети – рекао 
је Драгановић.

ПРЕПИСКЕ АМЕРИЧКИХ
КОМАНДАНАТА

Аутор Зоран Вранешевић 
је рекао да је ово друго издање 
књиге за чије потребе је успио 
доћи до оригиналних америч-
ких докумената Пентагона и 
НАТО-а, чак и до преписки 
њихових команданата, а ти 
детаљи су објављени у књизи.

– Током бомбардовања 
коришћена су многа забра-
њена средства и оружја, ме-
те су били објекти хемијске 
индустрије, цивилне зграде, 
мостови, жељезничке пруге, 
болнице и школе. То је мон-
струозни пројекат начина из-
вршења агресије на СРЈ. Про-
јекат који је базиран на све-
мирској технологији, биохе-
мијски рат... Осиромашени 
уранијум само је један мали 
дио онога чиме је испробана 
нова стратегија која се зове 
Стратегија рата прецизним 

наоружањем. Усвојена је 1960. 
године у Пентагону а односи 
се на гађање циљева који су 
искључиво цивилни. Све оно 
што сагорјевањем може иза-
звати већу штету него сав ура-
нијум који спомињемо. Ова 
стратегија употребљена је пр-
ви пут у бомбардовању Срби-
је 1999. године. Четрдесет пет 
тона атомског отпада бачено 
је на Србију – објаснио је Вра-
нешевић, нагласивши да је ове 
информације добио из запад-
них извора и читајући званич-
не извјештаје НАТО.

– Читалац ће имати прили-
ку да оцијени умове оних који 
су, на крају 20. вијека започели 
нешто што, нажалост, вјеро-
ватно представља „будућност 
ратовања” и нешто што нема 
граница, али може да изазове 
катаклизмичан крај. Употреба 
међународним конвенцијама 
забрањених средстава никако 
не може имати ограничен ка-
рактер, јер простор на који је 
извршена контаминација има 
водотокове, вјетрове који су 
од територијално мале Срби-
је врло брзо прешли на друге 
дијелове Европе и остале кон-
тиненте – поручио је у закључ-
ку Вранешевић.

У програму промоције на-
ступила је и женска пјевачка 
група Академско друштво Но-
ви Београд (Висока туристичка 
школа) и пјевачка група Ћи-
ро личка калдрма – Дрвар. Во-
дитељ програма био је Мирко 
Радаковић из Удружења Кра-
јишки привредник. В. ВУКОВИЋ

 » Мирко Радаковић, Проф. Др Миле Драгановић, Неђо Антонић и Зоран Вранешевић 
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ДРУЖЕЊЕ СЛАВОНАЦА У БЕЗДАНУ КОД СОМБОРА

Црвена Звезда из Обилићева живи и данас
Традиционално дружење 

играча и пријатеља НК Цр-
вена звезда из Новог Обили-

ћева одржано је 2. јуна 2018. у 
предивном амбијенту Етно куће 
Јелена у Бездану. Етно кућа рас-
полаже са преко 2.500 експона-
та, који асоцирају на живот Бач-
ких села у посљедњих 200 година.

Изузетни домаћини били су Ан-
ђа и Мићо Брдар, Обилићани, а да-
нас житељи Бездана и власници ове 
етно куће.

Уз звуке пријатне музике, укус 
добре хране и хладног пића, више 
од 60 бивших играча Звезде и прија-
теља дружило се до ране зоре.

СТИГЛА НОВА ТАБЛА
Стигла је и нова табла Новог 

Обилићева, коју је домаћину, за 
сјећање, поклонио некадашњи гол-
ман ове екипе Драган Милошевић. 
Евоциране су незаборавне успо-
мене и разни догађаји од прије 30 
и више година, а гости и пријате-
љи великог срца стигли су из Ума-
га, Жирославља, Цабуне, Вирови-
тице, Обилићева и многих градо-
ва Србије...

Обилићево је српско село фор-
мирано између два рата (1920–
1923) у питомом дијелу западне 

Славоније, у близини Градине код 
Вировитице. 

Населили су га храбри Солунци 
и њихови потомци из кршне Хер-
цеговине и дијелом из Лике. Фор-
мирањем НК Црвена звезда Обили-

ћани су сву своју љубав поклонили 
овом клубу. Село је живјело за фуд-
бал и за НК Црвена звезда. 

ОБИЛИЋЕВО ОСТАЛО У СРЦУ
Обилићева више нема (Хрвати 

су га прекрстили у Звонимирово), 
али је оно увек тамо гдје су звезда-
ши и пријатељи овог магичног клу-
ба који својом љубављу и безгра-
ничним пријатељством не дају да 
се Звезда угаси и из године у годи-
ну својим дружењима освјежавају 
сјећања на Обилићево и на блиставе 
тренутке овог чувеног српског села 
и чудесног клуба.

Још једном се показало да прија-
тељство нема граница, а Обилићани 
су прави примјер за то …

Сљедеће дружење, прве суботе у 
јуну 2019. године, одржаће се у Хрт-
ковцима или Кукујевцима.

ТЕКСТ И ФОТОГРАФИЈЕ:  
ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ

СЕЛО ЖИВЈЕЛО ЗА ФУДБАЛ

Творац НК Црвена звезда Александар Трбовић отворио је нову страницу 
Новог Обилићева у септембру 1970. године када је одиграна и прва 
званична утакмица између НК Црвене звезде и Пролетера из Бушетине. 
Црвена звезда је почела брзо да напредује, освојили су Општинску 
лигу, прешли су у виши ранг – тадашњу Б лигу регије Бјеловар, у 
којој су водећи клубови били Грубишино поље, Пакрац, Липик… Упркос 
притисцима, на крају сезоне Звезда постаје првак Међуопштинске лиге 
и стиче право да кроз квалификације уђе у виши ранг такмичења. Са 
тих успјехом стижу и нови притисци. Регионалну лигу те сезоне 1978. 
године чинили су клубови попут Славен Белупа (садашњи хрватски 
прволигаш) Челик из Крижеваца, Копривница, Бјеловар, Дарувар, Чазма... 
Мада су на терену били неприкосновени, административним одлукама 
суспендована су на годину дана тројица најбољих играча Црвене звезде 
са образложењем да су вршили притисак на судију који није могао да им 
додијели други жути картон. Црвена звезда је тако испала из Регионалне 
лиге. Осамдесетих година Црвена звезда, појачана најбољим играчем 
Борца из Вировитице, била је побједник турнира који се традиционално 
играо поводом Дана Борца у Вировитици и на коме су учествовали сви 
водећи локални клубови. Црвена звезда имала је и своје добротворе, а 
међу њима су се истицала браћа Родољуб и Драган Вукели. Куриозитет 
је да се у једном периоду клуб издржавао од гостионице у којој није било 
конобара, већ су се гости сами служили, а у каси никад није било мањка. 

ВИШЕ ОД 60 ЗВЕЗДАША НА ОКУПУ

Дружењу су присуствовали: Мићо Брдар, Анђа Брдар, Бошко Вукелић, 
Мићо Деретић, Љубо Деретић, Љубо Радуловић, Миланка Рдуловић, 
Бранко Југовић, Бранко Радијевац, Јово Црногорац, Драган Милошевић, 
Милан Томић, Рајко Томић, Мићо Баждар, Жељко Милојевић, Бранко 
Маровић, Драган Ковачевић, Милан Марјановић, Станко Рудић, Душан 
Шакотић, Предраг Гојковић, Никола Томић, Марко Томић, Бошко Јекић, 
Недељко Вуковић, Мика Ђајић, Радован Гркавац, Илија Трбовић, Стево 
Вукелић, Стево Југовић, Љубо (Раде) Радуловић, Жељка Брдар, Ацо 
Трбовић, Небојша Шуковић, Дејан Маровић, Стево Игњатовић, Гојко 
Ивошевић Безданац, Боро Драча, Никола Вукелић, Дејан Обзетић, Биљана 
Радуловић, Василиса Радуловић, Ања Ивановић, Светислав Радоњић, 
Мара Радоњић, Зоран Чанковић, Митар Трбовић, Раде Баџа, Милан Леро, 
Жарко Леро, Зоран Томић, Јован Брајић, Радован Јелић, Душан Бубањ, 
Немања Деретић, Жељко Трбовић, Радомир Дејановић, Милорад Зец, 
Милорад Марчетић, Радомир Грмуша, Маја Радоњић, Дијана Наранџић

Одржани трећи Спортски сусрети дјеце Републике Српске и Београда
Другог јуна у спортском 

центру Поско арена у Бео-
граду одржани су трећи по 
реду Спортски сусрети дје-
це Републике Српске и Бео-
града у организацији Зави-
чајног спортског Удружења 
Дрина–Уна из Београда, а уз 
подршку Градског секрета-
ријата за спорт и омладину 
Београда.

Спортска манифестаци-
ја намијењена дјеци из оп-
штина са простора Републи-

ке Српске и дјеци из Београ-
да. Ове године манифестаци-
ја окупила је осам екипа са 
преко 140 дјеце и 20 тренера 
и помоћног особља.

Како је рекао предсједник 
Удружења Дрина–Уна Мило-
рад Пелемиш, ова манифе-
стација представља традици-
онално окупљање , дружење 
и пријатељске сусрете дјеце 
уз напомену да манифеста-
ција нема такмичарски ка-
рактер.

– Град Београд преставља-
ле су екипе Ада (Београд), 
ФК Муња (Барич), Академи-
ја фудбала Иван Обрадовић 
и ФК Раднички (Обреновац), 
док су из Републике Српске 
учествовала дјеца из Шеко-
вића, Сребренице, Осмака 
и екипа Српске Мунгоси, ко-
ја се такмичи за Републику 
Српску у Србији – испричао 
је Пелемиш, додајући да је 
основни циљ ових сусрета 
проширење, ближа сарадња 

и дружење дјеце из Београ-
да и Републике Српске, на 
спортском плану прије свега.

– Посебно се захваљује-
мо свим људима добре воље 
који су помогли овај спорт-
ски догађај, нашим познатим 
спортистима што су дјецу об-
радовали својим присуством 
и дружили се са њима, као и 
сродном Удружењу Бирач–
Дрина, које је такође подр-
жало реализацију пројекта 
– истакао је Пелемиш, дода-

јући и друге донаторе тј. ре-
сторан Casa Bianca, Фрешко, 
пекара Душан и Кондиторска 
кућа Шашава шума.

Осим спортско-ревијал-
ног програма за дјецу из Ре-
публике Српске, прије так-
мичарског дијела органи-
зован је дочек у Ушћу, гдје 
је свим учесницима подије-
љен промотивни пакет, ко-
ји је обезбиједио ФК Црвена 
звезда, а затим је уприличе-
на вожња бродом Дунавом 
и Савом уз панорамско раз-
гледање Београда са ријеке.

Дио програма у Поско аре-
ни почео је свечаним постро-
јавањем свих екипа и додје-
лом признања за све екипе. 
Пехаре и награде уручио је 
фудбалер ФК Партизан Саша 
Илић, који је као један од нај-
успјешнијих наших спортиста 
био и промотер овог такмиче-
ња. Први почетни ударац за-
једно са Илићем симболич-
но су извели капитени екипа 
Сребреница и ФК Раднички.

Након тога услиједиле су 
утакмице. Екипе из Београ-
да играле су утакмице унакр-
сно са екипама из Републике 
Српске, а у оквиру овог ди-
јела одиграно је укупно 14 
утакмица.

У такмичарском дијелу 

вечери могло се видјети до-
ста голова, труда и залагања 
пионира. што је давало пра-
ву такмичарску драж иако 
побједника није било.

Како су поручили органи-
затори, сљедећи сусрети са 
већим бројем екипа и уче-
сника, као и више дана тра-
јања манифестације, зака-
зани су за сљедећу годину у 
Београду, а дјеца с обје стра-
не Дрине понијела су и овај 
пут много лијепих успомена, 
нова искуства и познанстава. 
 ВЕСНА ВУКОВИЋ

 » Легендарни фудбалер Саша 
Илић уручивао признања
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НИ КИША НИЈЕ ОМЕЛА ДА СЕ НА ТРИНАЕСТОЈ ЕТНО МАНИФЕСТАЦИЈИ У КОЗИЛИМА ОКУПИ ВИШЕ ОД 4.000 ЉУДИ 

Дринићка штрапаријада – крајишки бренд
У пространим Козилима подно 

Клековаче од 2. до 3. јуна одр-
жана је тринаеста традиционална 
Дринићка штрапаријада. Око 4 хи-
љаде љубитеља коња боравило је 
два дана у Дринићу како би бодри-
ли и навијали за своје сад већ слав-
не такмичаре.

За начелника ове крајишке оп-
штине Милана Грбића, Штрапари-
јада је постала бренд који ће наста-
вити да развијају. Изразивши своје 
задовољство што се окупио велики 
број људи, Грбић је рекао да је једи-
на замјерка киша јер је поремети-
ла такмичење у тешким паровима.

Грбић се захвалио спонзорима 
који су побједнику у тешким паро-
вима уз новчану награду, коју обез-
бјеђује Општина, поклонили и мо-
торну пилу шведског произвођача 
Хускварна.

СКУП КРАЈИШНИКА 
СА СВИХ МЕРИДИЈАНА

Штрапаријада у Козилима уви-
јек је прилика за сусрете Крајишни-
ка који сада живе расељени по сви-
јету и у завичај долазе тек једном 
или два пута годишње. Својим при-
суствовом овогодишњу Штрапари-
јаду увеличали су и предсједник За-
вичајног удружења Петровчана у 
Београду Боро Бањац са члановима 
Управног одбора Удружења Драга-
ном Иванићем, Здравком Булаји-
ћем, Душком Мирковићем и Луком 
Бркићем из Удружења Петровчана 
у Новом Саду. Такође, манифеста-
цији је присуствовао вишеструки 
европски и свјетски првак у рвању 
Момир Кецман, који је поријеклом 
из ових крајева.

Овогодишња Штрапаријада пу-
блици је пружила прилику да ужива 

у витешкој борби најјачих штрапа-
ра из Републике Српске и Федера-
ције БиХ. У три категорије парова 
и три категорије самаца виђене су 
врхунске фурманске вјештине и 
снага коња који су још једном пока-
зали свој неизмјерни значај и уло-
гу у експлоатацији шуме на овом 
крајишком подручју. 

ЗИС И ЦИГО ДО ТИТУЛЕ
Најбоља грла имали су такмича-

ри из Мркоњић Града, из села Сур-
јана, који наступају под именом Др-
водекс и Гас петрол, зову се Тарзан 
и Херкулес и тешки су преко 1.900 
кг у тешкој категорији, а воде по-
ријекло из Словачке, гдје су такође 
били шампиони. Њихови мали ко-
њи Прам и Рора освојили су титулу 
лаких парова. Стазу од 100 метара 
превезли су у времену 1,46 минута.

Част петровачких коња сачувао 
је и овог пута Милорад Стојановић 
Зис, који је са славним Рубинима 
освојио титулу шампиона средњих 
парова до 1.320 кг пошто је јелову 

кладу одвезао у најбољем времену 
од 2,25 минута. Најбољег тешког 
самца имао је домаћин Штрапа-
ријаде Душан Лукић Дуцеља, а зо-
ве се Циго, који је побједу у рас-
пару остварио на дужини од 33,30 
метара .

ЛОВЦИ НАЈРАСПОЛОЖЕНИЈИ
Дринић сваке године у овом пе-

риоду „походе” бројни заљубљени-
ци у природу и њене љепоте. У камп 
насељу било је гостију из Чачка, ко-
ји су по позиву дошли у Дринић.

– Имали смо предиван дан у 
одличном амбијенту у нетакнутој 
природи, заиста је било импресив-
но и ово нам је први пут да гледамо 
Штрапаријаду, на коју ћемо доћи 
поново ако нас домаћини позову – 
рекао је Братислав Бојовић, вођа 
групе ловаца из југозападне Срби-
је, који је имао прилику да бора-
ви у Дринићу по позиву пријатеља 
из Културно-умјетничког друштва 
Српски витезови из Бањалуке.

Драгић Мајсторовић, директор 

овог културно-умјетничког дру-
штва, које је дочекало госте из Ср-
бије за Дринић, рекао је да је ово 
друштво уникат, те да га као таквог 
требамо сви уздизати.

– Драго нам је што су нам до-
шли пријатељи јер лов волимо као 
спорт у коме дружење заузима цен-
трално мјесто. Настојаћемо да ово 
одржимо сваке године – поручио 
је Драгић док је са својим гостима 
ловцима наздрављао љуту Чачанку 
– шљивовицу.

Поврх веселих ловаца, смјештен 
је још један камп са два шатора у 
ком друштво из Саничана код При-
једора већ дванаесту годину кампу-
је и ужива у љепоти Дринића.

ЗАХВАЛНОСТ ДУШАНУ ЛУКИЋУ
Друштво љубитеља природе из 

Саничана посебну захвалност из-
разило је према оснивачу Штра-
паријаде у Дринићу – Душану Лу-
кићу, привреднику који поред тога 
што доприноси привредном развоју 
овог краја, велики је љубитељ коња, 

а као и Саничанима био је на услу-
зи свим људима овог краја који жи-
ве за један овакав догађај.

– Дринић нам пуно значи, ње-
гова природа и коњи који заузима-
ју цетрално мјесто.Ту су свакако и 
дружења људи из свих крајишких 
општина, нешто што се не може 
описати – навео је матичар Бошко 
Вученовић. који је задужен у групи 
за припрему народних јела.

Дринићка штрапаријада и ове 
године дала је максимум у орга-
низационом смислу. Међутим, не-
опходна им је, како су рекли из 
организације, и помоћ републич-
ке власти и медија да би овај до-
гађај у будућности био још по-
сјећенији.

По узору на Сињску алку у Хр-
ватској иза које стоји држава, и Дри-
нићка штрапаријада треба бити за-
штићена као водећа етно манифе-
стација која чува од заборава те-
жачки живот крајишког човјека и 
његов опстанак на овом подручју. 
 СТАНИСЛАВ ЈАКИЦА

У РУМИ ОДРЖАНА  
9. ШТРАПАРИЈАДА
Већ девету годину у ни-

зу на Вашаришту у Руми 
одржава се традиционална 
Штрапаријада, коју је у ове 
крајеве донио њен оснивач 
Миле Ђокановић, кога сви у 
овом крају знају по надимку 
Босанац. 

Ова манифестација је у 
Руми по први пут одржана 
2010. године, а по ријечима 
организатора тада је мало ко 
слутио да ће се овај догађај 
претворити у традиционалан. 

– Никад нисмо мислили 
да ће интересовање постати 
овако велико и да ћемо уго-
стити толико број такмича-
ра. Међутим, Рума је уз Ва-
љево, Златибор, Ужице и по-
стала препознатљиво мјесто 
окупљања љубитеља коња – 
прича Милетова ћерка Сла-
ђана Ђокановић, студент ме-
наџмента, која је свој буду-
ћи позив ставила у функцију 

Штрапаријаде и увелико ра-
дила на организацији и про-
моцији овог догађаја. 

У категорији лаких парова 
двоструку побједу су оства-
рила браћа Симић. Њихова 
грла Петко и Голуб су била 
убједљиво најбржа, а до дру-
гог мјеста стигли су такође 
њихови коњи Соко и Дана. 
Треће мјесто освојио је Ла-
зо Цвјетичанин са Вихором 
и Мркијем. 

У категорији средњих па-
рова два Сокола Џафера Чар-
каџића била су бржа од коња 
браће Симић Петка и Соко-
ла, док је треће мјесто зау-
зео Брацо Боројевић са грли-
ма Куканом и Громом. У ка-
тегорији тешких парова Џа-
фер Чаркаџић са Соколом и 
Брњом убједљиво је побије-
дио. Друго мјесто заузели су 
Николић и Симић са грлима 
Петко и Голуб.

ТАКМИЧЕЊЕ РАДНИХ КОЊА НА ШТРАПАРИЈАДИ У ЧЕСТЕРЕГУ

ПОКАЗАЛИ СНАГУ И ИЗДРЖЉИВОСТ
На Штрапаријади у Честе-

регу љубитељи коња диви-
ли су се снази и издржљивости 
ових животиња. У Честерегу је 
ово такмичење први пут орга-
низовано прије три године, као 
израз потребе становника овог 
мјеста да некадашњи завичај, 
околину Кључа, Петровца, Гла-
моча и Бихаћа, бар на један дан 
„преселе” у равницу. 

На стадиону сеоског Фуд-
балског клуба Напредак, пред 
можда хиљаду посматрача, од-
гајивачи, углавном из западне 
Србије, показали су моћ својих 
љубимаца, тјерајући да стазом 
дугом 74 метра што брже изву-
ку велики трупац. Док се „рву” 
са огромним теретом, власни-
ци коње могу да подстичу само 
повиком, никако да их ударају 
руком или бичем… За то од-
мах слиједи дисквалификација. 

Зикрет Тарић, власник Зве-
здана, највише се радовао исхо-
ду такмичења у конкуренцији 
лаких самаца (коња који сами 
вуку терет и лакши су од 600 
килограма). Грло Бећар Драга-
на Оцокољића из Катића, у око-
лини Ваљева, било је друго, док 
су са својим Рубином, трећим 
мјестом морала да се задовоље 
браћа Милосављевић из околи-
не Ваљева, познатији по надим-
ку Јазавци. У појединачној кон-
куренцији, међу коњима тежим 
од 800 килограма (тешкашима), 
огроман трупац тополе најбрже 
је одвукао Сивац Незира Мура-
товића из Сјенице. Његов рођак 

Беко Муратовић власник је Це-
зара, који је други савладао ста-
зу вукући трупац од тоне, док је 
треће мјесто освојио Соко, коњ 
Џафера Чаркаџића, такође из 
околине Сјенице. У конкурен-
цији парова, у лакој категори-
ји, коњи (Баћа и Бећар) Нена-
да Оцокољића из Катића били 
су први, док је Симо Симић са 
својим лаким тандемима морао 
да се задовољи другим и тре-
ћим мјестом. Његов пар (Пет-
ко и Соко) у средњој категори-
ји, није међутим имао премца. 
Са својим љубимцима друго и 
треће мјесто изборили су Жар-
ко Николић и Немања Цветић. 
У конкуренцији парова тешка-
ша највећу снагу демонстрира-

ли су Цветко и Цезар Алмира 
Муратовић, док су Џафер Чар-
каџић (Соко и Брњо) и Жарко 
Николић (Манго и Голуб) мо-
рали да се задовоље другим и 
трећим мјестом.

На честерешкој Штрапари-
јади била је и ждребица Маза, 
Мише Ждрала из Зрењанина, 
једног одгајивача из средњег Ба-
ната, који има амбицију да има 
и радне, а не само парадне ко-
ње. У конкуренцији самаца, у 
лакој категорији, трупац топо-
ле можда тежи од 600 килогра-
ма, његова љубимица повукла 
је тек пар метара. Честережани 
су власнику поручили да Мазу 
ипак користи за вучу фијакера. 

З. ДЕДИЋ

ТАКМИЧЕЊЕ 
 У ВИШЕ  
ДИСЦИПЛИНА

Честережани и њи-
хови гости такмичи-
ли су се у сјечи тру-
паца ручном тесте-
ром (побиједио тан-
дем Сирар–Попо-
вић), моторном те-
стером (Данијел 
Мирчић), надвла-
чењу клипе (Мар-
ко Глигић), обара-
њу руке (Душан Ка-
рановић), пењању уз 
стожину (Јован Сту-
пар) и бацању ка-
мена с рамена (Пе-
тар Рељић). Вече на 
стадиону Напретка 
уљепшали су члано-
ви сеоског Култур-
но-умјетничког дру-
штва као и њихови 
гости из Банатског 
Карађорђева, Алек-
сандрова и Остоји-
ћева. 

ЗА ЂОРЂА  
55.000 ДИНАРА

На Штрапаријади у 
Честерегу остварен 
је приход од 55 хи-
љада динара, а ор-
ганизатори ће, сход-
но обећању, овај но-
вац пребацити Жи-
тиштанину Ђорђу 
Мајкићу, како би се 
лакше носио са по-
сљедицама своје бо-
лести. 
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Прво дружење мјешта-
на, пријатеља и по-
томака пет села оп-

штине Грачац (Дерингај, 
Кијани, Омсица, Губавче-
во поље и Глогово) одржано 
је 30. јуна 2018. године у ре-
сторану Велебит у Земуну.

Ово је први пут, након из-
бјеглиштва, да се готово двије 
стотине некадашњих мјешта-
на Кијани, Дерингаја, Омси-
це, Губавчевог Поља и Гло-
гова и њихових потомака и 
пријатеља, из горњег дијела 
Грачаца, нашло на заједнич-
ком дружењу, како би се под-
сјетили родног краја и ужи-
вали у земљачком дружењу.

ДАНЕ СУРЛА: 
ЖИЛАВ СМО НАРОД

Један од чланова Иници-
јативног одбора Дане Сурла 
истакао је да данас не треба 
говорити о томе шта је све 
остало у селима и Грачацу, 
али охрабрује чињеница да 
су прогнани Срби са тих про-
стора у 23 године избјегли-
штва много тога успјели из-
градити. 

– На својим жуљевитим 
рукама, мобама, свакоднев-
ним одрицањима, не бирају-
ћи посао, већина данас поно-
во има кров над главом. До-
каз је то, прије свега, нашег 
рада, упорности, истрајно-
сти и жилавости – истакао 
је Сурла, поздрављајући го-
тово двије стотине присут-
них земљака. 

Предсједник Иницијатив-
ног одбора првог окупљања 
завичајног удружења Лича-
на, наведених села Бојан Ко-
вачевић изразио је задовољ-
ство бројем оних који су се 
одазвали позиву на овој скуп, 
aли и незадовољство што то 
није урађено и раније, наја-

вљујући да ће ово дружење 
прерасти у традицију и да ће 
се оно одржавати сваке по-
сљедње суботе, у јуну. Кова-
чевић је позвао све присутне 
да минутом ћутања одају по-
част свима онима који више 
нису међу њима.

– Драго ми је што су ме-
ђу нама и млади нараштаји 
на које успјешно преносимо 
личку традицију и културно 
насљеђе. Лијепо је што су 
ту и старији Личани да нас 
подсјете одакле потичемо и 
какву људску вриједност по-
сједујемо. Знам да се многи 
нису срели од када смо на-
пустили своја огњишта, па 
је ово јединствена прилика 
да се окупимо и бар на тре-
нутак отргнемо од заборава 
наш завичај. Циљ овог оку-
пљања је добра забава, дру-
жење, пјесма, пријатељски 
разговори, све оно по чему 
смо ми, Личани, надалеко 
познати – истакао је, изме-
ђу осталог, Ковачевић, још 

једном пожеливши свима 
пријатно вече и добро дру-
жење.

Представник Глогова 
Жељко Сурла подсјетио је 
на нека пријашња времена, 
када је у овом највишем се-
лу „било живота”. Тада су се 
људи окупљали на збору по-
водом хришћанског празни-
ка Благочасне вериге, па је то 
била прилика да се млади за-
гледају, а старији попричају, 
а онда сви задовољни оду сво-
јим кућама.

ВУЧКОВИЋ: ОБНОВИМО 
ЦРКВУ УСПЕЊА 
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ

Говорећи о свом Деринга-
ју Жељко Вучковић се освр-
нуо на основну школу која је 
у неким ранијим временима 
била пуна ђака, а данас нема 
ниједнога. Није заборавио да 
помене Цркву Успења пре-
свете Богородице, изграђену 
давне 1863. године, а спаље-
ну у Другом свјетском рату. 
Рекао је да, иако има наго-
вјештаја да би требало да бу-
де обновљена, до сада по том 
питању ништа није урађено. 
Непосредно поред цркве на-
лазе се гробови свештених 
лица Николе и Томе Ман-
дића, дједа и оца мајке Ни-
коле Тесле, Георгине – Ђуке. 
Сјетио се и сајма одржаваног 
на Велику госпојину и мно-
гобројних млинова на рије-
ци Отући, чији су жрвњеви 
пшеницу претварали у хљеб 
насушни.

Милорад Совиљ, пред-
ставник села Кијани, евоци-
рао је успомене на времена 

када се велики број ученика 
уписивао у тамошњој школи, 
па су неки морали у доњем 
дијелу села наставу похађа-
ти у приватној кући. Поме-
нуо је и задругу и трговину у 
центру села, многобројне во-
денице, ковачије, али и базен 
за узгој рибе који су некада 
красили ово село.

Жељко Тртица је говорио 
о Омсици, о старој и ново-
изграђеној осмогодишњој 
школи пуној ђака. Присје-
тио се и сајмова одржаваних 
у селу, а посебно истакао не-
колико ковачија чији су вла-
сници имали пуне руке по-
сла. И у овом селу воденице 
су радиле пуном паром, како 
би млинови постигли да са-
мељу све оно што су сељани 
својим радом и знојем, при-
ликом жетве, скидали са род-
них поља.

ЛИНТА: НАЈСТРАДАЛНИЈА 
КРАЈИШКА ОПШТИНА

Присутне је поздравио и 
народни посланик Миодраг 
Линта, похваливши Иници-
јативни одбор на челу са Да-
ном Сурлом и Бојаном Кова-
чевићем, подсјећајући да су 
Грачани након Олује први, 
од свих Крајишника, у Бео-
граду почели са завичајним 
окупљањима у ресторану Ко-
шутњак.

– Грачац је, нажалост, 
и општина која је највише 
страдала у Крајини. Убије-
но је преко 400 Срба, међу 
њима посебно истичем стра-
шни злочин из 1993. годи-
не, када су на свиреп начин 
убијена 22 припадника те-

риторијалне одбране на Ма-
лом Алану, међу њима и јед-
на болничарка. Само у току 
злочиначке акције Олуја 146 
српских цивила је убијено, о 
чему сам, захваљујући и до-
бијеним подацима од нашег 
земљака Стевана Веселино-
вића, упознао посланике у 
Народној скупштини, али и 
ширу јавност посредством 
директног телевизијског пре-
носа. Сви ми никад не смије-
мо заборавити наше жртве, 
морамо стално вршити при-
тисак на институције државе 
да коначно почне да се ра-
ди на процесуирању злочи-
на над српским цивилима 
и ратним заробљеницима. 
Такође, морамо да вршимо 
притисак да се Србија актив-
није бори за наша имовинска 
права, а посебно сви заједно 
морамо инсистирати на то-
ме да наша држава коначно, 
свим крајишким борцима, а 
не само официрима и под-
официрима, призна ратни 
стаж за читаво вријеме рата 
1991–1995. године – пору-
чио је, између осталог, Ми-
одраг Линта. 

Он је нагласио да је добро 
да се Грачани окупљају и да 
му је драго што су основали 
Завичајно удружење на чијем 
је челу др Милорадом Дани-
ловићем, професором Шу-
марског факултета у Београ-
ду, и да очекује да ће у том 
удружењу свако од села са 
подручја некадашње општи-
не Грачац имати своје пред-
ставнике.

На крају званичног дије-
ла програма, Дане Сурла и 

Бојан Ковачевић уручили су 
Петру Драгичевићу, власни-
ку ресторана Велебит, при-
годну заставицу, а менаџеру 
Велимиру Јапунџићу Грка-
ну захвалницу за гостоприм-
ство. Након тога, уз звуке ор-
кестра Миодрага Седлана Се-
па и Неше Вукаса и вокалне 
солисте Небојшу Станиса-
вљевића Неку и Бору Стани-
сављевића, дружење је наста-
вљено до раних јутарњих са-
ти. ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

КО СУ ГОРЊАНИ?

Свих пет села Дерингај, Кијани, Омсица, Губавчево Поље и 
Глогово прије дешавања деведесетих година припадала су 
општини Грачац (Лика). У тим селима, по завршетку Другог 
свјетског рата, живјело је неколико хиљада људи, али 
„захваљујући” колонизацији и индустријским миграцијама у 
већа средишта тај број је знатно смањен. По попису из 1991. 
године, највише становника имали су Кијани 222, а најмање 
Губавчево Поље 59. Омсица је бројала 135, Дерингај 183 , 
а Глогово је имало 66 мјештана. Сва ова села налазе се у 
сјевероисточном дијелу општине од седам до 15 километара 
удаљености од средишта Грачаца, а пошто се налазе на 
већим надморским висинама, њихове становнике звали 
су Горњани, што су они с поносом прихватили. Нажалост, 
тренутно стање је такво да у свим овим селима живи мање 
од 100 Срба, углавном старачких домаћинстава.

КO JE ЦРЊИ
Ој, гавране, црна тицо
Мој гавране сјајни,
Има неко ко је црњи
Ком су црњи дани.

Онај човјек бијелих коса
И блиједога лица
Још је црњи он од тебе
Јер је избјеглица.

Извана се лијепо бијели
Као и снијег бијели
А из душе њему иду
Звуци невесели.

Да је њега извратити
Кад би то видио
Од тебе би, мој гавране,
Пуно црњи био.

Ти би њега, црн гавране,
Без трептаја гледа,
И радо би полетио
Ал ти око не да.

Никад ниси вјеровао
Да ко црњи има
Сад полети, мој гавране,
И испричај свима.

Видио си са очима
Црњега од себе
И на свијету нико нема
Да за њега зебе.

Програм је почео 
стиховима пјесме Марка 
Станисављевића-
Начелниковог Ко је црњи, 
коју је казивао Дане Сурла.

ОДРЖАНА ДЕВЕТА ЂЕДОВА КОСИДБА У ВРГИНМОСТУ
У Вргинмосту на Кордуну је два 

дана послије Видовдана одржа-
на традиционална културна мани-
фестација Ђедова косидба.

Нажалост, због упорне кише пр-
ви пут од 2010. када је почела ова 
културна приредба, ове године ко-
шња није одржана. Али јесте бо-
гат културно-умјетнички програм. 
Умјесто како је планирано, на отво-
реној позорници у центру мјеста, 
програм је одржан у вргомоском 
дому културе. Манифестацији су 
присуствовали начелник општи-
не Гвозд Милан Врга, предсједник 
Српског културног друштва Про-
свјета Миле Радовић, генерални 
секретар Друштва Слободан Жив-

ковић, Станко Јањић, представник 
Српског народног вијећа из Загре-
ба и бројне друге званице.

Пред тристотињак посматрача 
наступило је девет културно-умјет-
ничких друштава, углавном подод-
бора Просвјете. Представљено је пет-
наестак кореографија које су изве-
ли фолклораши из Крњака, Војни-
ћа, Огулина, Вишкова, Малог Град-
ца, Ријеке, Јабуковца, Костајнице и 
домаћина Вргинмоста. Посебно по-
здрављен је наступ пјевачке групе 
Бански соколови из Костајнице у Ре-
публици Српској. Наступили су и нај-
млађи фолклораши и дјечјег вртића.

Сенка Цревар, предсједница 
пододбора Просвјете у Вргинмо-

сту, изразила је задовољство бро-
јем учесника и публике, те укуп-
ном атмосфером у дворани. Као и 
сви присутни, тужна је што се због 
кише није могла приказати и сама 
кошња и осјетити атмосфера која 
враћа у стара времена када су мла-
дићи, кордунашки мужеви и „ђедо-
ви” косили, а дјевојке и жене им у 
„повразачама” (тканина у којој се 
носила посуда са храном увезана у 
четири ћошка ) са свитком (подме-
тач који се стављао на главу да по-
суда не спадне и не жуља) на гла-
ви носиле „жгањце са скорупом”! 
Остаје нада да ће нагодину девета 
кошња имати боље метеоролошке 
прилике.  БОРО РКМАН

ЗАВИЧАЈНИ СКУП ЗЕМЉАКА ИЗ СЕЛА ДЕРИНГАЈ, КИЈАНИ, ОМСИЦА, ГУБАВЧЕВО ПОЉЕ И ГЛОГОВО (ОПШТИНА ГРАЧАЦ) 

ГОРЊАНИ НИКАД НИСУ КЛОНУЛИ ДУХОМ 

 » Жељко Вучковић, Дане Сурла, Жељко Сурла, Софија Линта, Бојан Ковачевић, Миодраг Линта, Жељко Тртица, Милорад Совиљ и Петар Драгичевић  
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У КОЛАРЧЕВОЈ ЗАДУЖБИНИ ОДРЖАНО ПЈЕСНИЧКО ВЕЧЕ И ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ПАСОШ ЗА НЕБО   

Пјесник и филозоф Божидар М. Глоговац 
уприличио „херцеговачку духовну мобу” 
У препуној сали Ко-

ларчеве задужбине 
21. јуна 2018. године 

одржана је промоција књи-
ге Божидара М. Глоговца 
Пасош за небо, коју би сам 
аутор описао као праву „ду-
ховну мобу”.

Овај угледни херцеговач-
ки пјесник и филозоф доче-
као је присутне стиховима 
своје пјесме Христос у на-
ма, након чега је услиједио 
гусларски поздрав мајсто-
ра струна Ђорђија Танови-
ћа, двоструког републичког 
шампиона и члана данас нај-
бољег Гусларског друштва 
Стара Херцеговина.

ВАРЉИВО ЉЕТО 1968.
– Зовем се Божидар М. 

Глоговац, и ово М ми је ва-
жно из два разлога. Први је 
да се не побркам сам са со-
бом, а други што сам поносан 
на свог оца Милована, који 
је кроз живот часно пронио 
своје српско име. Гимназију 
сам учио у Требињу, филозо-
фију у Београду, а стицајем 
разних околности свој радни 
вијек имао у Нафтној инду-
стрији Србије и како би неки 
моји пријатељи духовито ре-
кли „точио бензин у канте и 
читао Канта” – у свом стилу 
је рекао Божидар Глоговац 
који се присјетио Брозовог 
времена.

– На студентским демон-
страцијама ’68 године уће-
рали су ми памет у главу и 
од тада се правим вјешто не-
вјешт. Прије 50 година бирао 
сам између слободе и дожи-
вотне робије и ево ме вечерас 
пред вама. Водим рачуна о 
својој породици и пријатељи-
ма. Са мојом супругом Сми-
љаном изњедрио сам синове 
Милована и Богдана, кћер-
ку Милицу. Они су већ уве-
лико своји људи. Пристигле 
су и дивне снаје, добио сам 
и доброг зета, пристигла су и 
унучад и шта ћеш више. Кад 
већ кажем унучад, онда да 
кажем и то да сам веома уз-

буђен вечерас јер ме гледају 
миле и топле очи моје унуча-
ди – рекао је веома поносно 
Божидар, напомињући да је 
пјесму у себи носио још од 
гимназијских дана.

ПРОПЈЕВАО У СЕДМОЈ 
ДЕЦЕНИЈИ ЖИВОТА

– Пропјевао сам тек ше-
здесетих година свога живота 
и тако се љуто завадио са за-
конима биологије. Та завађа 
још траје и Михољско љето 
мог књижевног стварања је у 
пуном јеку. До сада сам обја-
вио 11 књига и не мислим да 
станем. Пјесници су савјест 
човјечанства, то није никаква 
фраза – рекао је Глоговац, 
поново са поносом истичу-
ћи херцеговачко поријекло.

– Шта би Руси да немају 
Пушкина, а њега не би било 
да није било нашег Херцегов-
ца Саве Владиславића, али 
то је друга прича.  Шта би 
хладни Енглези да није било 
Бајрона, Шпанци без Лорке, 
Италијани без Петрарке, Ин-
дуси без Тагоре, Арапи без 
Омара Хајама и шта би Срби 
да нема Његоша и да ли би 
она славна епопеја Пробој Со-
лунског фронта била толико 
славна да није пјесник Ми-

лутин Бојић кликтао „стојте 
галије царске”. Тим велика-
нима нисам достојан ни во-
ду носити и ако ћете мене с 
ким поређивати, упоредите 
ме са оним попом Мићом из 
Горског вијенца кад замуцку-
је: „Ка је, да је, о њему се ба-
вим. Ко ће боље, широко му 
поље!” – завршио је своју бе-
сједу Божо Глоговац.

ЧАСТ ИЗНАД ЖИВОТА, А 
СМРТ ИЗНАД ПОСРТАЊА

Кроз поетско вече про-
грам је водила Снежана Лу-
кић, која је примијетила да 
је пјесника колико год да је 
далеко од завичаја све више 
обузимала његова Херцего-
вина.

– Професор Миладин То-
мовић примијетио је да је у 
етичкој формули пјесника 
Божидара М. Глоговца част 
изнад живота, а смрт изнад 
посртања. Његове главне 
преокупације су историјски 
вакуми. Он генетски у себи 
носи бригу и бојазан за свој 
српски род и осјећа његове 
дубоке дамаре – рекла је Лу-
кићева, што је уједно била и 
најава пјесме Херцеговина у 
којој је Глоговац понајбоље 
исказао хеленску филозофи-

ју о срећи и несрећи, радости 
и туги, вјери и посустајању.

Своју носталгију за Херце-
говином Глоговац је предста-
вио казивајући стихове пје-
смама Херцеговачка села, Па-
ук и мрав и Мени грешноме.

ГДЈЕ МИ ЈЕ „СПАЧЕК”?
Да Божо има чиме да се 

поноси, потврдила је и ње-
гова кћерка Милица, која се 
свима захвалила што су уве-
личали „божанствено вече“, а 
мајку Смиљану оцијенила је 
као најзаслужнију што је до 
ове вечери уопште и дошло. 
Није заборавила да помене 

ни браћу Милована и Богда-
на, снајке Сању у Биљану, зе-
та Жељка и Божову унучад.

– Када сам прије 42 годи-
не дошла на свијет, отац је 
како кажу, наискап попио 0,7 
деци вотке, три дана покуша-
вајући да пронађе свог „спа-
чека”, али оно што је заиста 
успио је што је од своје дјеце 
Милована, Милице и Богдана 
створио честите, племените и 
добре људе – рекла је Мили-
ца, захваљујући се свом оцу, 
а потом је запјевала пјесму 
Сејдефу мајка буђаше.

Снежана Лукић је наја-
вљујући пјесму Србија рекла 
да је пјесников родни крај 
Дубровник у српској Далма-
цији, завичај Требиње у срп-
ској Херцеговини, наде у срп-
ској Шумадији, братство у 
српској Црној Гори и да је 
Божидаров једини коријен 
– српство.

СИН СТИГАО ИЗ ЧИКАГА
Божидаров син Милован 

стигао је из Чикага да би ка-
зивао стихове очеве пјесме 
Милуша, која је послужила 
као подсјетник на стогоди-
шњицу завршетка од Првог 
свјетског рата.

До краја програма публика 

је уживала у стиховима пјеса-
ма Да имаш себе имао би доста, 
Родослов, Рађајте Српкиње мај-
ке. У програму је учествовала 
и етно појац Марија Сандић. 
Здравицом је Божа и присутне 
госте поздравио Вукојица Сан-
дић, а пјесмом се огласила и 
његова кћерка Марија. 

Најдирљивији тренутак 
био је наступ Божове унуке 
Саре, матуранткиње Треће 
београдске гимназије, која је 
за ову прилику казивала сти-
хове из дједове пјесме Љубав.

На крају ове емотивне ве-
чери пјесник Божидар Глого-
вац захвалио се свим учесни-
цима програма, свом при-
јатељу народном посланику 
Миодрагу Линти, свима ко-
ји су дошли да увеличају ово 
поетско вече и посебно пред-
сједнику Удружења Требиња-
ца Јован Дучић у Београду 
Жарку Ј. Ратковићу, који је 
дао велики допринос у орга-
низацији овога скупа.

У продаји је било и неко-
лико примјерака књиге Па-
сош за небо, а сав приход од 
продаје Божидар М. Глоговац 
прослиједио је свом матично      
м Удружењу Требињаца Јован 
Дучић у Београду. 

М. ШАПИЋ/ Т. ЋОРОВИЋ

 » Пјесник Божидар М. Глоговац  » Међу почасним гостима народни посланик Миодраг Линта и професор Милован Пецељ

ОДРЖАН 18. ЗАВИЧАЈНИ ЗБОР КОСИДБА У БУКОВЦУ
У суботу 16. јуна 2018. године одржан је 

18. Завичајни збор Косидба на Селишту 
у Буковцу код Новог Сада, у организацији 
Завичајног удружења Мањача и Савеза кра-
јишких удружења.

Ова традиционална спортска и културна 
манифестација има за циљ очување тради-
ције и културе завичаја.

ВУЛИН: СКУП КОЈИ ЖИВИ
Скупу су присуствовали министар одбране 

у Влади Србије Александар Вулин, директор 
Фонда за избјегла, прогнана и расељена ли-
ца Душко Ћутило, покрајински секретар за 
регионални развој, међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу Огњен Бјелић, сарад-
ник у Представништву Републике Српске у 
Србији Борислав Максимовић.

Министар Вулин је истакао да је ријеч о 
манифестацији која је врло важна и која ће 
сигурно наставити да постоји, не зато што то 
неко жели или наређује, већ зато што је то 
природна потреба свих оних који су дошли 
из неких других крајева у Војводину.

– Војводина је богатија зато што су у њу 
дошли Срби са других простора, баш као што 

су и они постали бољи тиме што су упили ову 
равницу. Не смијемо дозволити да нас било 
ко дијели. Овдје нико никога не смије да пи-
та када је дошао и одакле је дошао – рекао 
је министар одбране Вулин напомињући „да 
ова земља припада свима”.

Душко Ћутило, директор Фонда за пружа-
ње помоћи избјеглим, прогнаним и расеље-

ним лицима Аутономне покрајине Војводи-
не, истакао је да овај догађај показује на који 
начин Срби из Крајине на овим просторима 
његују своју културу, обичаје и традицију, и 
да ће Покрајинска влада наставити да пру-
жа подршку овој манифестацији.

Покрајински секретар за локалну самопу-
раву Огњен Бјелић подсјетио је да је Покра-

јинска влада за посљедње двије године изгра-
дила нове механизме сарадње са Републиком 
Српском, преточене у споразуме о сарадњи 
потписане на највишем нивоу.

– У свим стратешким правцима сарад-
ње са Републиком Српском, Покрајина Вој-
водина заузима истакнуто мјесто и будите 
сигурни да ћемо такву позицију оправдати 
и у наредном периоду – поручио је Бјелић.

Предсједница Савеза крајишких удруже-
ња Ранка Срдић Милић истакла је да је ово-
годишња манифестација Завичајни збор оку-
пила велики број посјетилаца и да су се они, 
као домаћини потрудили да прикажу све оно 
што представља Србе из Крајине.

НАСТУП БАЈЕ МАЛОГ КНИНЏЕ
На 18. Завичајном збор Косидба у Буков-

цу такмичари су се надметали у спортско-
-витешким дисциплинама: камена с рамена, 
навлачења конопца, тркама коња, а највећу 
пажњу привукло је такмичење у косидби.

У богатом културно-забавном програму 
наступали су фолклорни ансамбли, пјесници, 
глумци, гуслари, диплари, а госте је на крају 
вечери уз пјесму забављао Баја Мали Книнџа.

 » Унука Сара казивала стихове 
дједове пјесме "Љубав" 
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Одржан традиционални 4.Сабор братства Мацура у Београду
Више од 350 Мацура из Сје-

верне Далмације, Републи-
ке Српске и Републике Србије 
окупило се 26. маја у београд-
ском Центру Сава на четвртом 
по реду Сабору Мацура. Скуп 
је организован под покрови-
тељством Организационог од-
бора, који су чинили старје-
шина овогодишњег Сабора 
Славко Мацура уз подршку 
Миливоја и Милоша Мацура.

Први дио програма Сабо-
ра био је посвећен одласку у 
Храм Светог Саве на Врача-
ру, гдје је служен парастос за 
Мацуре који више нису међу 

живима, посебно многоброј-
не настрадале од усташке ру-
ке током Другог свјетског ра-
та и у Логору Јасеновац, као 
и током деведесетих година 
када се српски народ са за-
падне стране Дрине борио 
за своја елементарна права. 
Парастос је служио свеште-
ник Радивоје Панић и то, по 
први пут, у крипти Храма.

Други дио програма Сабо-
ра настављен је у Центру Са-
ва, гдје се присутнима обра-
тио старјешина Славко Ма-
цура уз топле поздраве и нај-
љепше жеље.

Старјешина Славко изра-
зио је велико задовољство 
знатним бројем присутних 
и чињеницом да Сабор из го-
дине у годину привлачи но-
ве учеснике.

– У наредном периоду 
очекујем да повећамо број 
активности као и да млађи 
Мацуре значајније учеству-
ју у овом подухвату и орга-
низацији – закључио је Слав-
ко Мацура.

Мацуре су по обичају 
имали прилику да виде и 
богат културно-умјетнички 
програм различитих извођа-

ча из Далмације, Србије и Ре-
публике Српске, да чују нова 
сазнања о свом поријеклу, да 
се упознају и разговарају са 
својим саплеменицима чи-
ји су преци прије скоро 500 
година почели постепено да 
напуштају Црну Гору разје-
динивши се, док се саборова-
њем барем једном годишње, 
поново окупљају.

Гостима Сабора обрати-
ли су се и Јовица Kртинић, 
предсједник Друштва срп-
ских родословаца Поријекло 
и професор др Миленко Пе-
кић. Јовица Kртинић пред-

ставио је ажуриране резул-
тате српског ДНK пројекта 
са освртом на ДНK порије-
кло Срба у сјеверној Далма-
цији док је професор Пејић 
презентовао историју Мацу-
ра из буковичког краја осла-
њајући се на податке из за-
дарског архива. 

Обје теме су наишле на 
велико интересовање код 
Мацура с обзиром да су обо-
гатиле односно допуниле по-
стојеће разумијевање про-
шлости мацурског рода.

Мацуре су у протеклом 
периоду развили и свој грб на 

коме се издвајају три сегмен-
та: на првом је Архангел Ми-
хаило, заштитник свих Ма-
цура, на другом су 4 оцила, 
симбол српства, а на посљед-
њем је црногорска планина 
Kомови – постојбина племе-
на Мацуре.

За старјешину сљедећег, 
јубиларног петог Сабора Ма-
цура изабран је Миливој Ма-
цура. Како је најављено на 
скупу, на петом Сабору оче-
кује се долазак Мацура из 
Пољске, Словачке и Украји-
не у значајнијем броју.

ВЕСНА ВУКОВИЋ

У ИЗБЈЕГЛИЧКОМ НАСЕЉУ БУСИЈЕ ОДРЖАН ДЕВЕТИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА СТАЗАМА НАШИХ ПРЕДАКА

Фолклорни сусрет у славу Саве Мркаља
У организацији КУД-а Ћирило и Ме-

тодије у Бусијама је у суботу, 2. ју-
на одржан девети по реду фестивал 

фолклора Стазама наших предака на коме 
су осим домаћина учествовала и културно-
-умјетничка друштва Шпанац из Београда, 
Милан Недић из Брезичана код Приједо-
ра, Младост из Нове Пазове и Будућност 
из Добановаца.

Ова традиционална манифестација која 
се одржава у порти Храма Светог Ћирила и 
Методија ове године посвећена је Сави Мрка-
љу, реформатору ћирилице и српског језика.

Бусије су тог дана биле престоница игре 
и пјесме, младости, весеља и раздраганости. 
Сви учесници су у величанственом дефилеу 
прошетали насељем.

Прије почетка програма окупљене су по-
здравили народни посланик и предсједник 
Одбора за дијаспору и Србе у региону у Скуп-
штини Србије Миодраг Линта и Драгомир 
Лалић из удружења Oтаџбински покрет из 
Новог Сада. Линта је одао признање „неу-
морној” Снежани Вељо из КУД-а Ћирило и 
Методије за њен велики допринос очува-
њу традиције и народних обичаја заједно са 
осталим члановима.

– По ко зна који пут смо овдје у нашим 
драгим Бусијама, симболу трагедије и ка-
тастрофе прогоњених Срба, али и симболу 
обнове и препорода и борбе за нови досто-
јанствен живот у новом завичају. Тешка је 
то борба у ове три деценије, борба за усло-

ве достојне човјека у 21. вијеку, борба у ко-
јој се у име овог народа захваљујем држави 
Србији. Захваљујем јој на досадашњем пона-
шању. Међутим, сматрам да треба да чини 
још више и још јаче како би се ојачао про-
цес интеграције и ријешили бројни пробле-
ми протјераних Срба – рекао је Линта. Он је 
указао на напредак насеља Бусије.

– Видимо, гради се школа у Бусијама, али 
овдје треба да буде и све оно што чини једно 
модерно насеље – истакао је Линта.

И Драгомир Лалић је истакао велике за-
слуге Снежане Вељо на постојању манифе-

стација којима се преноси и одржава све што 
је дио традиције Срба из Крајине и Хрватске. 

Он је рекао да удружење Oтаџбински по-
крет ради на формирању Крајишког одбора 
у оквиру Матице српске у Новом Саду. Циљ 
је да да се сабере народно благо, како се не 
би заборавило оно што је народно стварала-
штво и идентитет Крајишника.

Поздраве владике сремског Василија пре-
нио је прота Милорад Никчић.

Рајко Десница, умјетнички руководилац 
КУД-а Милан Недић из Брезичана, рекао је 

за Српско коло да је у Бусијама наступио 
други фолклорни ансамбл, док је први 

то вече наступио на Вечери Козарча-
на у Дому војске.

– Овдје смо сваке године, а наши 
пријатељи из Бусија нама долазе на 
Огњену Марију, славу Брезичана, а 
такође и на годишњи коцерт  7. мар-

та када славимо оснивање друштва. 
Постали смо јако блиски, знамо ко код 

кога иде, спава, дружи се. Пуно смо веза-
ни, имамо контакте и мимо фолклора па ја 
знам овдjе провести и по седам дана – рекао 
нам је Десница.

Дружење уз музику и коло настављено је 
у парохијском дому, гдје су представници-
ма гостујућих КУД-ова додијељене захвал-
нице, а захвалницу КУД-а Ћирило и Методи-
је добили су и спонзори СЗР Простор и Баја 
зидар. Овогодишњи фестивал помогао је и 
Савез Срба из региона.  Д. БАШОВИЋ

 » Народни посланик Миодраг Линта један од гостију фестивала фолклора које је организовао 
КУД "Ћирило и Методије" на челу са неуморном Снежаном Вељом (слика десно) 
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ПРЕДСЈЕДНИК УДРУЖЕЊА ХЕРЦЕГОВИНА БОЖИДАР ПАШАЈЛИЋ УПРИЛИЧИО 14. ХЕРЦЕГОВАЧКО СИЈЕЛО У ВРШЦУ 

Омаж Новици Гушићу, легендарном 
ратном команданту Невесињске бригаде
Богат културно-забавни програм, увијек на-

смијани домаћин Божидар Пашајлић, цицва-
ра мајке Анђе од 80 љета и двије оперске ди-

ве из Београда обиљежили су 14. вече Херцегови-
не у хотелу Србија у граду под Кулом, 22. јуна ове 
године, а у освит највећег националног празника 
Видовдана. 

„Видовдане мој очињи виде, тобом видим што дру-
ги не виде.”

Иако је ријеч искушење коме Херцеговци тешко 
могу одољети, овогодишњи програм почео је етно пје-
смом Колико снаге Хумска земља има аутора владике 
Григорија у извођењу женске пјевачке групе из Бео-
града, коју води познати етномузиколог Бојана Нико-
лић. Настављено је игром и пјесмом КУД-а из Херце-
говине Алат Swisslion из Требиња, иза ког стоји тра-
диција од 62 године.

Потом су млади требињски аматери направили 
шпалир и украсили сцену, на којој је умјетничка слика 
аутора Зорана Станковића из Београда уручена леген-
дарном команданту Невесињске бригаде ВРС пуков-
нику Новици Гушићу. Ова слика је дар младих Хер-
цеговаца из Београда и пријатеља из главног града за 
родољубље и патриотизам. У име младих који су ро-
ђени у слободи на камену херецеговачком и генера-
ција које расту у миру, слику за вјечност, у име свих 
завичајних удружења и дародаваца, уручио је дома-
ћин вечери Божидар Пашајлић.

– На овај начин симболично одајемо почаст и по-
штовање свим браниоцима и ствараоцима Републике 
Српске и учесницима Отаџбинско-одбрамбеног рата 
– рекао је Пашајлић.

„Сједокоси диригент”, пуковник Гушић топло се за-
хвалио на изненадном поклону, истакавши да је у ра-
ту често сједио на том великом камену пред Коман-
дом бригаде на Пријеким Грмима, а иза њега Неве-
сиње и српска Херцеговина за коју су гинули и да је 
тај ратни детаљ умјетник на лијеп начин дочарао на 
композицији.

Након ријечи добродошлице домаћина Божа Па-
шајлића, поздрав у име Херцеговине пренио је начел-
ник општине Невесиње Миленко Авдаловић, подсје-
ћајући да ће догодине у Херцеговини на свечан начин 
бити обижељено осам вијекова од оснивања Хумске 
епископије, када ће се први пут након 27 година огла-
сити и звона Саборне цркве Свете Тројице у Мостару.

Сабрање су благословили ђакон Бранислав Рајко-
вић из Мостара, пренијевши хришћанску поруку љу-
бави из Епархије захумско-херцеговачке и приморске 
и свештеник Владимир Симеуновић, парох вршачки, 
у име Епархије банатске.

У богатом програму, свако на свој умјетнички на-
чин, дио народне традиције пренијели су: гуслар Петар 
Шишовић из ГД-а Никола Тесла из Обреновца, здра-
вичар Вукојица Сандић, етно појац Марија Сандић, 
етно група Бојане Николић из Београда, КУД Алат 
Swisslion са још једном кореографијом са југа Србије, 
за пјесму и забаву веома расположен бенд Боја ноћи, 
док је специјални гост музичког дијела вечери Нешо 
Лутовац даровао руковет изворних народних пјесама.

Врхунац програма означио је наступ оперске диве 
Бисерке Величковић, као и сталне чланице Опере На-
родног позоришта из Београда Мирјане Бегенишић, а 
ову врсту музичке умјетности Херцеговци могу чути 
једино у Вршцу код домаћина Божидара Пашајлића! 

Приређена је и томбола са богатим наградама, па 
ће захваљујући игрању томболе, неки од „сијелџија” 
путовати у Грчку 10 дана, други на викенд на Копа-
оник, трећи на Моско код Аћимовића, уз друге при-
годне награде.

У културном кутку наступио је поета Божидар 
Глоговац, док су Јованка Иванишевић из Новог Сада 
и Милан Бели Бјелогрлић, у име СПКД-а Просвјета 
представили ново издање Нове зоре и апеловали на 
већи број претплатника на овај једини часопис срп-
ске Херцеговине.

И једна занимљивост – кад је усаглашаван програм 
вечери, позваних учесника било је толико да се води-
тељ нашалио питањем: „Је ли ово за двије вечери?”, 
на што је домаћин Пашајлић, сасвим озбиљно, одго-
ворио: „Једна, али вриједна!”

Да не заборавимо и цицвару мајке Анђе од 80 ље-
та, јер цицвара као традиционално јело херцеговач-
ко најављују вечеру. Како је Сабор у Вршцу одржан у 
вријеме утакмице Србија – Швајцарска на Свјетском 
првенству у фудбалу, на почетку програма бурно је 
поздрављено вођство српске репрезентације, док је 
каснији пораз прећутно потиснут у други план, па су 
посјетиоци пуног срца могли да наставе „људовање”, 
„друговање”, „херцеговање”…  МИЛИВОЈЕ БЕШТИЋ

Међа са које је одбрањена српска Херцеговина
ПИШЕ: ГОРАН ЛУЧИЋ

Стигавши у Београд из Милешеве, са ки-
вотом српског свеца, Турци нису одмах 

знали гдје ће заложити ломачу. Но злоум-
ни Синан-паша убрзо се досјетио. Биће то 
Чупина умка на Врачару! Са те узвишене 
хриди ватра ће се видјети у ширном Ба-
нату, све тамо до Вршца и куле на Вршач-
ком бријегу.

Била је то сурова порука банатским Ср-
бима да ће им присјести свака побуна и са-
вез против Порте. Ни чудеса Светога Саве, 
чији лик бјеху носили на ратним барјаци-
ма, неће им стићи у помоћ! 

И заиста, пламене језике са данашњег 
Ташмајдана, који се тада зваше Врачар, 
гледали су несрећни банатски Срби, а ду-
навски вјетар носио је прах мирисних мо-
штију кроз зелену мајску равницу. Био је 
то зулум арнаутина Синан-паше, као одго-
вор на устанак Срба у Банату, 1594. годи-
не. Темишварски паша тада је наредио да 
се у Вршцу одере кожа са живог вршачког 
епископа Светог Теодора Несторовића.

Ко каже да је равница Српске Војводи-
не тиха и уљуљкана, тај није познавао њену 
вјековну тежњу за ослобођењем и уједиње-
њем са Србијом, а коју ове године славимо 
у великом државотворном јубилеју – 100 
година од присаједињења Баната, Бачке, 
Барање и Срема Србији и цјелини српско-
га бића. И баш као што су вјетрови расија-
ли прах светих моштију хумскога принца 
по Банату и цијелом Српском Војводству, 
тако ће и Господ подарити да се Срби Хер-
цеговци разним невољама и збјеговима по-
сију и населе у тој плодној земљи, као ње-
но завјетно сјеме ослобођења и уједињења.

На овај велики јубилеј част је била при-
суствовати Херцеговачкој вечери у Вршцу, а 
коју је по четрнаести пут успјешно прире-
дило Удружење Херцеговаца у Вршцу, на 
челу са Божидаром Пашајлићем. Око со-
фре и молитве у хотелу Србија сабрала се 
цијела једна мала Херцеговина.

БРАНИЛИ СЕ БОГОМ И ВЈЕРОМ
Посебна вриједност овогодишње Хер-

цеговачке вечери било је присуство ратног 
командатна витешке Невесињске брига-
де ВРС, пуковника Новице Гушића и ње-
гово обраћање, а поводом малог чина за-
хвалности који му је упутила „млада Хер-
цеговина”.

Како најбоље пренијети историјску ва-
жност Новице Гушића и самог Невесиња 
у посљедњем Отаџбинском рату у БиХ?! 
Најсигурније је кроз исповјест његових бо-
раца, а који су живим очима гледали како 
један официр постаје народни вожд срп-
ске Херцеговине.

У Београду сам скоро срео Војина Гуши-
ћа, прeдсjeдника Oдбoрa рaтних воjних ин-
вaлидa БOРС–a и зaмjeника прeдсjeдникa 
Борачке организације Републике Српске. 
Новица и Војин су из исте породице, обо-
јица су свједочили првим ратним данима 
1992. године, те јунском егзодусу Срба из 
Мостара и долине Неретве. Војин ће убрзо 
бити рањен изгубивши десну руку до лак-
та и лијеву ногу до кољена. Питам га о тим 
страшним данима. Прича ми.

– Војо, како се одбранила српска Хер-
цеговина?

– Како?! Богом и вјером! Прва српска 
ратна издаја од командног врха почела је 
у Херцеговини. Била је то предаја долине 
Неретве без икакве ратне нужде. Само је 
стигло наређење о повлачењу. Био сам у од-
ступници док су се техника и војска извла-
чили према Невесињу. У расулу, без стра-
тегије, у војничкој малодушности, јер вој-
ска је већ те ’92. осјетила издају „у глави, а 
не у рукама”. Видјело се да се територије 
„губе” телефонским позивом. Касније је из-
дата Српска Крајина, па 13 западнокраји-
шких општина, потом сарајевске општине… 

ОТПОР БЕЗНАЂУ
У том општем безнађу, док је војска псо-

вала државу и комунистичке генерале, на-
пуштали смо Мостар. Негдје на Чобановом 
пољу један старац изађе пред војску. Клек-
нуо је на земљу и Богом нас заклео да не 
издајемо српску Херцеговину и да се „пра-
ђедовска” баштина не брани повлачењем! 
Пуковник Новица Гушић стао је пред нас, и 
он је знао да се Невесиње неће одбранити 
у Невесињу. Тада је основана Невесињска 
бригада, а Новица је постао њен командант.

Ова бригада издржала је Митровданску 
офанзиву без изгубљеног педља земље… Из 
„врха” су стизала наређења да се војска по-
вуче на резервне положаје, а којих није ни 
било! То је значило стати на границу Црне 
Горе, а Херцеговину предати хрватским и 
муслиманским паравојскама. Новица, вој-
ска и невесињски народ одбијали су сва на-
ређења. Тада је одбрањена источна Херце-
говина. Одбрањена је невесињском вјером, 
а не српском силом!

И молитвама оног старца Господу!
Памтећи све ово, група младих Херце-

говаца у Београду, који су се тих ратних го-
дина родили или били у збјегу, жељела се 
симболично захвалити ратном командатну 
Невесињске бригаде ВРС. Одлучено је да 
то буде кроз његов умјетнички портрет на 
командном мјесту. Да се ослика судбински 
час када је донијета одлука да повлачења 
из Херцеговине не може бити!

Ратну фотографију Новице Гушића, а 
из његове приватне архиве, вјерно је пре-

нио сликар Зоран Станковић, симболич-
ки удјенувши лик Невесиња, града-хероја.

На велики јубилеј – 100 година од при-
саједињења Српског Војводства Србији и 
српским земљама, слика је свечано уруче-
на пуковнику Новици Гушићу на Херцего-
вачкој вечери у Вршцу, 22. јуна ове године, 
а са поруком: „Хвала Вам што сте имали 
племенитости да нам сачувате слободу у 
српској Херцеговини! Хвала Вам што сте 
нам подигли Републику Српску!”

– Када погледам ову слику данас, овај 
мој портрет на херцеговачком камену, могу 
само рећи да ми је овај камен најмилији! 
То је било прво командно мјесто које сам 
одабрао дошавши на ратне положаје. Вој-
ницима сам рекао не дирајте ми овај ка-
мен, сачувајте га! А тада је многима сме-
тао јер је био на путу за пролаз у Команду. 
Највише сам волио ту сједјети. То је судбо-
носни камен, мјесто судбине читаве Хер-
цеговине! Тај камен је знамен јер је каме-
но срце на њему сједило. Душа ми је пле-
менита, а чинило ми се да ју је он тјелесно 
потхрањивао. Када су били најтежи трену-
ци, на њему сам одлуке доносио. Многи су 
ме питали што баш ту сједим, зашто ми је 
толико драг и мио. Рекао сам им: „Од Бо-
га је!” Ту је постављен да означи посљед-
њи браник источне Херцеговине! Ту су се 
бранила врата српске Херцеговине! – ре-
као је у свом обраћању Новица Гушић, а 
потом је у његову част истакнути извођач 
српске изворне и народне музике Небојша 
Нешо Лутовац отпјевао пјесму побједника 
са Кајмакчалана Пукни зоро.

КАМЕН РАЗНИЈЕЛЕ ГРАНАТЕ
Невесињска бригада ВРС у бедем Репу-

блике Српске уградила је 476 припадника, 
њих 1.200 је рањено, остала је непоражена 
током свих битака, за ратне и војничке за-
слуге као прва у Републици Српској одли-
кована је највишим војничким признањем 
– Орденом Немањића, а општина Невеси-
ње – Орденом Републике Српске – најви-
шим признањем Републике Српске, које 
се додјељује за изузетне заслуге према на-
роду и држави.

Распитујући се за овај чудесни камен 
пуковника Новице Гушића, бивши ратни-
ци из Невесиња су ми рекли да су га гра-
нате разнијеле и да у цјелини није очуван.

Но увјерен сам да је његово срце оста-
ло непомично на бранику Републике Срп-
ске, баш као и само Невесиње. Гранате су 
га дробиле и његов прах расипале по чи-
тавој Херцеговини, исто као што је и дав-
ни турски огањ развијао Савине мошти по 
равном Банату. Господ нас је изнова сијао 
на хиљаде мјеста, из којих ћемо вијекови-
ма густо и освећено ницати.

ратном команданту Невесињске бригаде
огат културно-забавни програм, увијек на-
смијани домаћин Божидар Пашајлић, цицва-
ра мајке Анђе од 80 љета и двије оперске ди-

ве из Београда обиљежили су 14. вече Херцегови-
 у граду под Кулом, 22. јуна ове 

године, а у освит највећег националног празника 

„Видовдане мој очињи виде, тобом видим што дру-

Иако је ријеч искушење коме Херцеговци тешко 
могу одољети, овогодишњи програм почео је етно пје-

аутора владике 
Григорија у извођењу женске пјевачке групе из Бео-
града, коју води познати етномузиколог Бојана Нико-
лић. Настављено је игром и пјесмом КУД-а из Херце-

 из Требиња, иза ког стоји тра-

Потом су млади требињски аматери направили 
шпалир и украсили сцену, на којој је умјетничка слика 
аутора Зорана Станковића из Београда уручена леген-
дарном команданту Невесињске бригаде ВРС пуков-
нику Новици Гушићу. Ова слика је дар младих Хер-
цеговаца из Београда и пријатеља из главног града за 
родољубље и патриотизам. У име младих који су ро-
ђени у слободи на камену херецеговачком и генера-
ција које расту у миру, слику за вјечност, у име свих 
завичајних удружења и дародаваца, уручио је дома-

– На овај начин симболично одајемо почаст и по-
штовање свим браниоцима и ствараоцима Републике 
Српске и учесницима Отаџбинско-одбрамбеног рата 

„Сједокоси диригент”, пуковник Гушић топло се за-
хвалио на изненадном поклону, истакавши да је у ра-
ту често сједио на том великом камену пред Коман-
дом бригаде на Пријеким Грмима, а иза њега Неве-
сиње и српска Херцеговина за коју су гинули и да је 
тај ратни детаљ умјетник на лијеп начин дочарао на 

Након ријечи добродошлице домаћина Божа Па-
шајлића, поздрав у име Херцеговине пренио је начел-
ник општине Невесиње Миленко Авдаловић, подсје-
ћајући да ће догодине у Херцеговини на свечан начин 
бити обижељено осам вијекова од оснивања Хумске 
епископије, када ће се први пут након 27 година огла-
сити и звона Саборне цркве Свете Тројице у Мостару.

Сабрање су благословили ђакон Бранислав Рајко-
вић из Мостара, пренијевши хришћанску поруку љу-
бави из Епархије захумско-херцеговачке и приморске 
и свештеник Владимир Симеуновић, парох вршачки, 

У богатом програму, свако на свој умјетнички на-
чин, дио народне традиције пренијели су: гуслар Петар 

из Обреновца, здра-
вичар Вукојица Сандић, етно појац Марија Сандић, 

Алат 
са још једном кореографијом са југа Србије, 

Боја ноћи, 
док је специјални гост музичког дијела вечери Нешо 
Лутовац даровао руковет изворних народних пјесама.

Врхунац програма означио је наступ оперске диве 
Бисерке Величковић, као и сталне чланице Опере На-
родног позоришта из Београда Мирјане Бегенишић, а 
ову врсту музичке умјетности Херцеговци могу чути 
једино у Вршцу код домаћина Божидара Пашајлића! 

Приређена је и томбола са богатим наградама, па 
ће захваљујући игрању томболе, неки од „сијелџија” 
путовати у Грчку 10 дана, други на викенд на Копа-
оник, трећи на Моско код Аћимовића, уз друге при-

У културном кутку наступио је поета Божидар 
Глоговац, док су Јованка Иванишевић из Новог Сада 

Просвјета
и апеловали на 

већи број претплатника на овај једини часопис срп-

И једна занимљивост – кад је усаглашаван програм 
вечери, позваних учесника било је толико да се води-
тељ нашалио питањем: „Је ли ово за двије вечери?”, 
на што је домаћин Пашајлић, сасвим озбиљно, одго-

Да не заборавимо и цицвару мајке Анђе од 80 ље-
та, јер цицвара као традиционално јело херцеговач-
ко најављују вечеру. Како је Сабор у Вршцу одржан у 
вријеме утакмице Србија – Швајцарска на Свјетском 
првенству у фудбалу, на почетку програма бурно је 
поздрављено вођство српске репрезентације, док је 
каснији пораз прећутно потиснут у други план, па су 
посјетиоци пуног срца могли да наставе „људовање”, 

МИЛИВОЈЕ БЕШТИЋ

 » Домаћин вечери Божидар Пашајлић уручује слику легендарном херцеговачком пуковнику Новици Гушићу
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ВИДОВДАНСКА СВЕЧАНОСТ КРАЈИШНИКА: ПРОМОЦИЈА ДЕВЕТОГ БРОЈА КНИНСКЕ КРАЈИНЕ, СЈЕЋАЊЕ НА ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА И НЕБОJШУ ДЕВЕТАКА

Милошу Кордићу уручен Сребрни прстен  
умјетничког братства манастира Крка 
До прије неку годину 

СКД Зора Книн–Бео-
град, заједно с Удру-

жењем Срба из Хрватске у 
Београду и Завичајним клу-
бом Книнска Крајина пово-
дом Видовдана организова-
ли су манифестацију Дани 
крајишке културе од Спа-
совдана до Видовдана, а та-
кав низ културних приредби 
често се протезао и на јулске 
датуме: Ивањдан, Петров-
дан, све до Илиндана.  На Ви-
довдан се посљедњих десетак 
година свечано код цркве, сада 
манастира Лазарица на Дал-
матинском Косову код Книна, 
а уочи празника одржава ака-
демија у организацији СКД-а 
Просвјета – пододбор у Кни-
ну. Видовдан наставља да жи-
ви као датум који у Книнској 
Крајини још од 1889. године 
има посебан значај.

ОМАЖ КЊИЖЕВНИКУ 
ЈОВАНУ РАДУЛОВИЋУ

По традицији устаљеној не-
колико посљедњих година из-
бјегли и прогнани Крајишни-
ци за Видовдан додјељују Сре-
брни прстен Умјетничког брат-

ства манастира Крка, и про-
мовишу нови број годишњка 
Книнска Крајина. Овог пута 
крајишки Видовдан био је у 
знаку омажа недавно преми-
нулом књижевнику Јовану Ра-
дуловићу.

О животу и дјелу Јована 
Радуловића текст је за нови, 
девети број Книнске Крајине 
написао проф. др Душан Ива-
нић, који је извршио и избор 
Радуловићевих приповједа-
ка. На видовданској свечано-
сти, којој су присуствовали 
Радуловићева супруга и син, о 
књижевном ствaралаштву Јо-
вана Радуловића говорила је 
Кистањка, проф. Наташа Бу-
латовић, дјевојачки Мандић, 
сада библиотекар у Београду. 

О САВИ МРКАЉУ И 
ПЕТРУ ПРЕРАДОВИЋУ

У овом годишњаку уз под-
сјећање на преминулог пје-
сника Небојшу Деветака, ро-
ђеног на Банији, објављен је и 
кратак избор из Деветаковог 
стваралаштва. 

Текстове објављене у но-
вом броју Книнске Крајине 
представио је др Милан Гу-

лић, из Института за савре-
мену историју у Београду. Он 
је посебно истакао текстове 
проф. др Душка Певуље о Са-
ви Мркаљу, пјесника Здравка 
Крстановића о поријеклу Пе-
тра Прерадовића, др Милоша 
Црномарковића о книнској 
Препарандији (учитељској 
школи), Јове Бајића о неко-
лицини аутора који су у исто 
вријеме сарађивали и са Срб-
скодалматинским магазином 
и са Босанском вилом, у два ча-
сописа која су имала велике 
књижевне и историјске улоге. 

Стваралаштво Милоша 
Кордића (рођен у Комогови-
на на Банији, 1944. године) 
представио је др Илија Сми-
љанић. О признању Сребрни 
прстен Умјетничког братства 
манастира Крка, о зачецима 
окупљана ликовних умјетни-
ка, пјесника и других ствара-
лаца у том древном манасти-
ру, о досадашњим добитници-
ма тог високог признања, као 
и плановима и будућим ак-
цијама СКД Зора Книн–Бео-
град говорио је њен предсјед-
ник Никола Церовац.

Примајући Сребрни пр-

стен Кордић је рекао да му 
је тешко да говори „о ономе 
скромном у свом раду за које 
сте ме даровали овим вријед-
ним признањем. Али ћу рећи: 
хвала вама, домаћинима – Зо-
ри, Удружењу Срба из Хрват-
ске и умјетничком братству – 
који сте у томе што сам радио, 
па нешто и урадио, нашли не-
што што заслужује то призна-
ње, мени тако зачудног име-
на: Сребрни прстен Умјетнич-
ког братства манастира Крка”.

ПОНОСАН НА БУНТОВНИЧКИ 
КАРАКТЕР КОМОГОВИНЕ

Кордић је истакао како 
има срећу што се родио и жи-
ви у богатом језику, као и у 
предјелима доброте, поште-
ња и храбрости народа коме 
припада. Додао је да је то „у 
оном дијелу православне ду-
ховности која је изњедрила 
немањићке манастире Кру-
пу, Крку, Драговић, па касни-
је Гомирје, моју родну Комо-
говину, срушену по наредби 
Марије Терезије 1777. годи-
не, јер била је центар буна”. 

Говорећи о богатству јези-
ка у којем је рођен, навео је да 
је то језик Захарија Орфели-
на, Огњеслава Утјешеновића 
Острожинског, па Доситеја и 
Вука, који су на путевима за 
Лику, за Далмацију и њену Бу-
ковицу и у његовом родном 
селу боравили, па у космо-
политском језику Павла Со-
ларића, језику Саве Мркаља. 

– И не само у његовом јези-
ку, него и у словима наше ћи-

рилице, словима која је нама, 
касније, створио овај мудри и 
за српску писменост непро-
цјењиво заслужни а тако на-
паћени човјек. Причињавало 
је радост да растем уз поезију 
Петра Прерадовића, уз усме-
на казивања о нашем Николи 
Беговићу, уз прозу Симе Ма-
тавуља, Милана Прибићевића, 
драме Петра Петровића Пеци-
је итд., па све до прије и посли-
је Другог свјетског рата генера-
ција Милана Кашанина, браће 
Мицић, Владана Деснице, Вла-
димира Поповића, Григора Ви-
теза, Војина Јелића, Милана 
Ножинича, Драгана Божића, 
Светозара Бркића, Луке Ште-
ковића итд. и својих ближих и 
нешто даљих а упокојених ис-

писника: Јована Радуловића, 
Небојше Деветака, Бранисла-
ва Зељковића, Јелене Бујинац, 
Милана Милишића, Драгана 
Кордића, Милана Мирића...

Кордић је обраћање завр-
шио поруком: 

– Поштовани пријатељи, 
прогнани јесмо, али своју 
историју, културу, традицију, 
свој језик и ћирилично писмо, 
своје обичаје, своју баштину 
коју смо понијели и овдје већ 
нешто и стекли, ако не буде-
мо чували, и не само ми него 
и они од наших који су остали, 
а нека им је драги Бог на по-
моћи, прогнаћемо се из себе 
самих – само ми. И неће она 
бити заборављена, заборавље-
ни ћемо бити ми.  Ж. ЂЕКИЋ

У БУСИЈАМА ОДРЖАНО 2. ВЕЧЕ ПАПУЧКОГ КРАЈА

ОВА МИ ЈЕ СТАЗА НАЈМИЛИЈА, ОД ВОЋИНА ПА ДО ЋЕРАЛИЈА…
У суботу, 30. јуна 2018. го-

дине, у ресторану Ас клуб 
у Бусијама, одржано је друго 
по реду Вече папучког краја. 
Ово дружење сада већ пре-
раста у традицију, а у плану 
је да се одржава сваке годи-
не посљедње суботе у јуну 
мјесецу. Скупу је, као и про-
текле године, присуствовало 
више од двије стотине Славо-
наца из папучког краја, жељ-
них доброг дружења и сусре-
та са родбином, пријатељима 
и познаницима. 

Готово да није било села 
из папучког краја из кога се 
бар неко није одазвао, тако 
да су на дружењу били при-
сутни гости из Воћина, Јорги-
ћа, Кометника, Добрића, Се-
кулинаца, Мељана, Ђуричи-
ћа, Пушине, Слатинског Дре-
новца, као и из Мацута, Сму-
да, Бокана, Ћералија, Ријена-
ца… Допутовали су из раз-
них крајева Србије, али и из 
иностранства, из Њемачке 

и далеке Аустралије. Инте-
ресантно је да је било и по-
вратника који су на дружење 
дошли из Славоније, како би 
се видјели са некадашњим 
комшијама и пријатељима. 

Присутне је, у име орга-
низатора и домаћина, по-
здравио Горан Радоњић, ро-
дом из села Пушина. Захва-
лио је свима што су се ода-
звали у тако великом броју, 
пожелио им да се лијепо про-
веду и изразио наду да ће ова 
окупљања још дуго трајати. 

ЛИНТА: МНОГИ СУ 
ЗАБОРАВИЛИ СТРАДАЊЕ 
СРБА СА ПАПУКА

Гост овог скупа, пред-
сједник Одбора за дијаспо-
ру и Србе у региону Миодраг 
Линта је подсјетио на тешке 
тренутке кроз које су житељи 
папучког краја пролазили. 
Посебно се осврнуо на чи-
њеницу да је народ тога краја 
био готово потпуно забора-

вљен, као да није ни посто-
јао. Годинама се слушало и 
читало о Бљеску и Олуји, док 
се 13. децембар 1991. године 
готово нигдје и не помиње. 
Тога дана хиљаде жена, дје-
це и стараца из подпапучких 
села у тракторским прико-
лицама, умотано у ћебад на 
-17° Ц, прелазило је Папук и 
Псуњ и тако промрзли стиза-
ли су до Бањалуке. Страдање 
тог народа јавности је остало 
непознато. 

Линта је истакао да су па-
пучка села била веома бо-
гата, да је ту живио спосо-
бан и вриједан народ, што 
потврђује и податак да је на-
кон евакуације данима тра-
јала пљачка имовине, да би 
након тога готово све српске 
куће биле спаљене и минира-
не. Папучки крај очишћен је 
и од живота и од људи. Оста-
ла су пуста села у којима се и 
посљедњи дах живота данас 
полако гаси.

ТОМАШЕВИЋ СТИГАО
ИЗ АУСТРАЛИЈЕ

Била је ово прилика да се 
сусретну мјештани из истог 
села, генерација ученика из 
основне школе, кумови ко-
ји се нису видјели од вјенча-
ња, родбина која се није пре-
познала… Највећа количина 
емоција обузела је Љубишка 
Томашевића Бубу из Комет-

ника, који је дошао из дале-
ке Аустралије и кога је мало 
ко препознао. Љубишко ће 
са собом понијети прегршт 
фотографија и снимака који 
ће му служити као лијек ка-
да се врати у нову домовину.

Дружење је настављено 
у веселој атмосфери, игра-
ло се и пјевало до касних са-
ти. И овога пута Славонци су 
доказали да су највећи весе-
љаци међу Крајишницима. 
Као да су се такмичили ко 
ће бити веселији, ко ће ду-
же играти. Конкуренција је 
увијек велика, али на сваком 
сусрету издвоји се неко ко је 
за нијансу веселији од оста-
лих. На овом дружењу била 
је то Љиља (Бојанић) Зубо-

вић, родом из Воћина, којој 
аутор ових редова додјељује 
епитет највеселије. 

ДРУЖЕЊЕ ЛИЈЕК ЗА ДУШУ
Као и свако славонско 

дружење, тако ни ово није 
могло да прође без традици-
оналног тарабана. Прелијепо 
је било видјети дјецу и ро-
дитеље у истом колу, једне 
до других. Било је то друже-
ње на коме су поред гостију 
и домаћина играли и фото-
графи, новинари, конобари… 
За такву атмосферу, нарав-
но, највеће заслуге припале 
су одличном Треф бенду, чији 
је избор пјесама вратио све у 
нека давна, срећна времена. 

Овакви сусрети носе са 

собом дивну енергију, једну 
специфичну врсту емоција 
које се посебно увећавају ка-
да се дијеле са драгим људи-
ма. Ово дружење многима је 
било терапија, лијек за душу 
и тијело, прилика да се бар 
накратко врате у безбрижне 
дане младости, да потисну 
све муке кроз које су за ове 
скоро три деценије пролази-
ли, сналазећи се како је ко 
умио и знао. А умјели су и 
знали, и показати и доказа-
ти, да су били и остали ври-
један и сналажљив народ код 
кога се, без обзира на неда-
ће кроз које су прошли, ис-
кра радости и весеља није и 
никада неће угасити. 

СЊЕЖАНА СТАНИШИЋ » Горан Радоњић, Миодраг Линта и Ранко Томашевић

 » Никола Церовац и Милош Кордић

 » Илија Смиљанић,  Наташа Бошковић, Милан Гулић и Данко Перић
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У БЕОГРАДУ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА СТЕВАНА ТОНТИЋА ТА МЈЕСТА

Путопис кроз живот
У Малој сали Коларче-

ве задужбине 14. јуна 
2018. године одржана 

је промоција књиге Стевана 
Тонтића Та мјеста.

Ријеч је о књизи у којој је 
аутор сабрао своје записе о 
неким мјестима (градовима, 
малим варошима, селима) и 
неким својим путовањима. 
Аутор је у уводној ријечи об-
јаснио да је ријеч о мјести-
ма у којима је проводио не-
гдје више година, негдје ви-
ше мјесеци, а у некима тек 
неколико дана.

– Мјеста која боље позна-
јем настојао сам да предста-
вим, иако у свом субјектив-
ном кључу, релативно цјело-
вито, обликујући извјесну вр-
сту портрета. Сви ови тексто-
ви спадају у жанр путописа, 
мада не описују увијек путо-
вања – ријечи су аутора, који 
је уз сваки прозни запис при-
ложио понеку пјесму која се 
на овај или онај начин одно-
си на мјесто, крај или земљу 
о којој пише.

ШАПОЊА: ПУТОПИСНА 
ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Ненад Шапоња, главни 
уредник издавачке кућа Аго-
ра, Тонтићеву књигу оције-
нио је као необичну.

– Књига садржи 11 цјели-
на, а путопис креће од род-
ног Подгрмечја. Аутор путу-
је кроз очигледно предиван 
предио, који је зарастао јер 
су нестали људи, који су ту 
својевремено прије 200-300 
година стигли из Херцегови-
не. Данас су отишли даље по 
цијелом свијету, баш као и 
наш јунак, који је живио по 

разним мјестима, не баш сво-
јом вољом – рекао је Шапо-
ња, примјећујући да у књи-
зи нема ријечи о садашњем 
мјесту ауторовог боравка Но-
вом Саду.

– Посебна драгоцјеност 
ове књиге је комбиновање 
путописне поезије и прозе и 
дубок доживљај стварности 
наших простора у другој по-
ловини ХХ и почетком XXI 
вијека – рекао је Шапоња по-
мињући пут од Лисабона до 
Москве, у којој је као „шлаг 
на торти прича о Јерменији”.

– Аутор се брани хумо-
ром. О Босни пише истину 
која се многима неће допа-
сти, али аутор не покуша-
ва ништа да сакрије нити да 
иком ишта припише – закљу-
чио је Шапоња.

ШОП: МИГРАЦИЈЕ ПИСАЛЕ 
ЗБИРКУ У РАСИЈАЊУ

Књижевни критичар Љи-
љана Шоп рекла је да се ау-

тор у овој књизи настоји при-
државати увјерења да мјеста 
кроз која смо протрчали и у 
којима смо врло кратко би-
ли пружају прилику да о њи-
ма напишемо импресије ко-
је се разликују од просјечног 
туристе.

– То потврђује и неколико 
сјајних путописа, као што су 
они у Јерменији и Јерусали-
му у којима су ти кратки тре-
нуци изродили изврсне тек-
стове – рекла је Шоп, истичу-
ћи да је посебно упечатљив 
почетак путовања по зави-
чају кога више нема.

– Читаоцима предлажем 
да књигу најприје прочитају 
као цјелину, а потом само пје-
сме као једну врсту збирке у 
расијању – закључила је Шоп.

АЋИМОВИЋ ИВКОВ: 
ПУТ У СРЕДИШТЕ СЕБЕ

Пјесник и књижевни кри-
тичар Милета Аћимовић Ив-
ков оцијенио је да текстови у 

овој књизи имају облик из-
вјештаја, дијалога и дневни-
ка, што је чини наизглед па-
радоксалном.

Помињући писца Жил 
Верна и његово познато дје-
ло Пут у средиште земље Ив-
ков је Тонтићево дјело описао 
као „пут у средиште себе”.

– Аутор има рђаву прили-
ку да актуелност својих пје-
сама поново провјерава на 
властитом искуству. Зато се 
у структуру књиге укључују 
и поједине пјесме, а на про-
чељу једне од њих аутор сам 
каже како пјесмом провјера-
ва животно искуство – рекао 
је Ивков, напомињући да су 
таква сазнања у вези са Ан-
дрићевским књижевним сви-
јетом. Помињући Андриће-
во Писмо из 1920. године Ив-
ков је цитирао ријечи Јевре-
јина, који као неутралан Бо-
сну описује као земљу мржње 
и страха.

– Историја на дјелу изгна-
ла је Стевана Тонтића из свог 
језичког базичног, национал-
ног и вјерског одређења – ре-
као је Ивков, напомињући да 
у историји не постоје стајни 
тренуци, али срећом постоје 
у језику и књижевности, што 
књига Та мјеста и потврђује. 

 T. ЋОРОВИЋ

БИЉЕШКА О АУТОРУ
Стеван Тонтић (30. 12. 1946. Грдановци код Санског Моста) 
завршиo је студијe филозофије са социологијом у Сарајеву. 
Прије рата уредник у издавачкој кући. 
После вишегодишњег егзила у Њемачкој (1993–2001) 
вратио се у Сарајево, гдје је живио као самостални 
књижевник, да би се у прољеће 2014. настанио у Новом 
Саду. Пјесник, прозаист, есејист, антологичар, преводилац с 
њемачког. 
Пјесничке збирке: Наука о души и друге веселе приче 
(Сарајево 1970), Наше горе вук (Нови Сад 1976), Тајна 
преписка (Сарајево 1976), Хулим и посвећујем (Београд 
1977), Црна је мати недјеља (Београд 1983), Праг (Сарајево 
1986), Ринг (Београд 1987), Сарајевски рукопис (Београд 
1993, друго допуњено издање 1998), Мој псалам / Меин 
Псалм (Берлин 1997), Благослов изгнанства (Бањалука 2001), 
Свето и проклето (Нови Сад 2009), Свакодневни стнак свијета 
(Београд 2013, Бањалука 2017) и Христова луда (Београд 
2017).
Новија издања изабраних пјесама: Анђео ми бану кроз 
решетке (Нови Сад 2010), Свакодневни смак свијета / Der 
tägliche Weltuntergang (Клагенфурт 2015), Безумни пламен 
(изабране и нове љубавне пјесме, Сарајево 2015).
Аутор је романа Твоје срце, зеко (Београд 1998).
Саставио је антологије Новије пјесништво Босне и 
Херцеговине (Сарајево 1990) и Модерно српско пјесништво 
(Сарајево 1991).
У склопу Изабраних дјела објавио је књиге есеја Језик и 
неизрециво и По налозима поезије (Сарајево 2009).
Књиге су му превођене на више језика, добитник је 
књижевних награда у Србији, БиХ, Њемачкој, Чешкој и 
Румунији.
С њемачког је превео више познатих аутора (Криста Волф, 
Петер Хугел, Гинтер Кунерт, Кристоф Мекел, Рихард Питрас, 
Уве Колбе, Саид, Жужана Газе и др.), а на немачки, заједно 
са В. Калинкеом, Лирику Итаке Милоша Црњанског.

ПИШТАЛО: ПОБЈЕДА НАД ЛУДИЛОМ

Књижевник Владимир Пиштало књигу Та мјеста оцијенио је 
као побједу над лудилом.
– Стеван је хтио да заузда ствари које су нам се свима 
десиле и да направи разумну рекапитулацију онога што 
је било, зато би овај пут назвао путописом кроз живот – 
рекао је Пиштало, напомињући да је књига много старија од 
времена деведесетих прошлог вијека.
– Тонтић своје епизоде из живота илуструје пјесмама, као 
да сугерише да све оно што се пјеснику дешава треба 
да претвори у поезију – рекао је Пиштало, који се такође 
осврнуо на поднебље ауторовог дјетињства.
– То је поднебље Бранка Ћопића, који је фигура водиља у 
овој књизи. Стеван је описао Ћопића и познанство са њиме 
третирајући га као симбол оног најбољег што је подгрмечки 
крај дао – рекао је Пиштало, оцијењујући да је Ћопић у Босни 
занемарен и оклеветан, док је у Србији потпуно погрешно 
доживљен као комунистички писац и ништа више од тога.

Oдржана годишња Скупштина Удружења Госпићана Никола Тесла Београд
У просторијама Клуба Никола Тесла, Сав-

ски трг 9 у Београду, 16. јуна 2018. годи-
не, одржана је редовна годишња скупшти-
на Удружења Госпићана Никола Тесла Бео-
град. Скупштину је отворила Биљана Ћалић, 
предсједница скупштине Удружења, која је 
поздравила присутне госте и делегатe скуп-
штине. Радом скупштине руководило је рад-
но Предсједништво у саставу: Миле Рајчевић, 
Биљана Ћалић и Ђорђе Пражић.

По усвојеном дневном реду, једногодишњи 
извјештај о раду Удружења поднио је предсјед-
ник Предсједништва Удружења Славко Про-
шић. У извјештају се осврнуо на рад Удруже-
ња у протеклој години, на резултате рада који 
су били садржајни. Удружење је свечано про-
славило славу Удружења – Ђурђевдан, одржа-
ло меморијалне турнире посвећене Милану 
Маљковићу Маљку и Милану Миши Судару, 
активно учествовалo на Личкој олимпијади у 
Бањи Јунаковић (Апатин), организовало јавну 
трибину на тему: Школство у општини Го-
спић (од првих почетака до деведесетих го-
дина 20. вијека), организовало посјету Музеју 
Николе Тесле у Београду, организовало дру-
жење Госпићана, Вече Личанки, присуство-
вало парастосима за погинуле и низ других 
активности у вези са традициом наших кори-
јена. У извјештају је истакао и похвалио добру 
сарадњу са осталим удружењима, а посебно 
је похвалио лист Савеза Срба из региона Срп-
ско коло, који је професионално пратио мно-
ге активности из рада Удружења.

Извјештај у име предсједника Надзорног 
одбора и програм рада за ову годину подније-
ла је предсједница скупштине Удружења Би-
љана Ћалић. Након поднијетих извјештаја и 
програма рада за наредни период отворена 
је дискусија. У дискусији је учествовало ви-
ше присутних.

Миле Рајчевић, дискутујући по поднесе-

ним извјештајима, предложио је да би Ко-
мисија за развој спорта и физичке културе 
требала радити на прикупљању историјске 
грађе о развоју спорта и физичке културе у 
општини Госпић, чијем су развоју велики до-
принос дали српски интелектуалци, спорт-
ски радници радом кроз соколска друштва, 
активни играчи у спортским клубовима од 
локалних до савезних клубова (Зимоњић, 
Обрадовић, Баста, Бјеговићи и др.), рвачи-
:Мирић, Орловић, Радаковић и бројни други.

Милорад Ћалић пре                      дложио 
је да се покрене активност око израде моно-
графије Госпића, доприносу Срба Госпића и 
околине науци, спорту и култури, те предло-
жио да се Удружење огласи писмом пово-
дом обиљежавања Свјетског дана избјеглица.

Историчар др Никола Жутић осврнуо се 
на важност културно-спортских дешавања, 
одржавање традиције културног и спорт-
ског насљеђа, а Удружењу је поклонио бро-
шуру Српска слободарска мисао, чији је глав-
ни уредник.

Предраг Јерковић из Новог Сада предло-
жио је да се направи база података о грађа-
нима који су родом и поријеклом из Госпи-
ћа, а живе у Новом Саду и околини.

Народни посланик и предсједник Одбора 
за дијаспору и Србе у региону Миодраг Лин-
та оцијенио је врло важним што ово Удруже-
ње чува традицију завичаја, његује сјећања 
на трагичне догађаје у двадесетом вијеку, по-
себно трагедију српског народа.

– Кад поменемо име покојног Милана Ми-
ше Судара, сјетимо се не само првог пред-
сједника овог Удружења него и човјека кога 
је красила толеранција и комуникативност, 
што данас многима недостаје. Управо су ове 
особине основ за добре резултате, међусобно 
повезивање и повјерење које се тешко гради, 
а веома лако губи – рекао је Линта, који је и 
предсједник организације Савез Срба из ре-
гиона, која издаје лист Српско коло.

– Наш лист је отворен према свима који 
раде. Удружење Госпићана, као једно од нај-
активнијих удружења, често је присутно на 

страницама Српског кола. Не сумњам да ће 
у будућности имати још више активности и 
да ће као добар примјер послужити и оста-
лим завичајним клубовима и удружењима – 
закључио је Линта.

Предсједник Коалиције удружења избје-
глица Миле Шапић подсјетио је присутне на 
лик и дјело једног од оснивача овог Удружења, 
покојног Милана Мише Судара, који је дао 
велики допринос у развоју Удружења, које је 
данас међу најпрепознатљивијим. Шапић је 
апеловао на присутне млађе чланове Удру-
жења, секретара Удружења Меланију Судар и 
Зорана Калања, да се што више ради на ома-
совљавању и ангажовању младих чланова.

Предсједник личког Удружења Гацке до-
лине и Врховина Завичај Београд Милорад 
Поповић предложио је да Удружење Госпи-
ћана Никола Тесла Београд, које је најорга-
низованије, буде окосница личких удружења.

Са њим се сложио и предсједник Удружења 
Ћиро – Личка Калдрма Београд Жељко Бур-
саћ, који је изразио жал што овом скупу нису 
присуствовали још неки истакнути Личани.

Преостали дио редовне Скупштине Удру-
жења Никола Тесла Београд односио се на ка-
дровске промјене. Изабран је нови Надзор-
ни одбор, који чине: Никола Марјановић, 
предсједник и чланови: Нада Станковић и 
Богдан Јерковић. За новог члана Предсјед-
ништва изабран је Тртица Жељко, умјесто 
досадашњег Милана Стикића. Скупштина је 
по свом Статуту изабрала и замјеника пред-
сједника Скупштине Зорана Калања.

Због бројних обавеза скупштини није при-
сустовао предсједник општине Апатин Ми-
лан Шкрбић, али је у име Удружења Личана 
Никола Тесла из Апатина, чији је предсједник, 
поздравио скупштину, дао пуну подршку ра-
ду Удружења и пожелио успјешан рад. 

 М. ШАПИЋ

 » Славко Прошић, Биљана Ћалић, Миодраг Линта, Нада Узелац, Миле Рајчевић, Зоран Калањ и Меланија Судар
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УРУЧЕНЕ ЗЛАТНЕ СПОМЕН-ЗНАЧКЕ ЗА  
ПЕТ ЖИВИХ БОРАЦА БИТКЕ НА КОЗАРИ
У Београду је 2. јуна у 

Дому Војске Србије 
одржан 42. Сусрет 

Козарчана, учесника На-
родно-ослободилачке бор-
бе, потомака, поштовала-
ца козарске епопеје и при-
јатеља легендарне Козаре 
у организацији Удружења 
Козарчана.

У уводном дијелу учесни-
ке свечаног скупа и бројне 
госте из Републике Српске, 
Града Београда и београд-
ских општина поздравио 
је предсједник Скупштине 
Удружења др Рајко Срдић.

Домаћин сусрета био је 
Град Приједор, а како оби-
чај налаже, градоначелник 
Миленко Ђаковић предао је 
симболе, пешкир и пљоску, 
домаћину сљедећег сусрета, 
представнику општине Ко-
зарска Дубица, замјенику 
начелника Милету Злојутру.

– Иако је претрпио стра-
вичан терор у офанзиви, на-
род Козаре се усправио и као 
побједник дочекао крај ра-
та. Вриједан, поштен и прко-
сан, народ Козаре изнад свега 
цијени слободу. И у том на-
роду мајка не рађа издајице 
– речено је на почетку кул-
турно-умјетничког програ-
ма вечери.

СВЈЕДОЦИ ОФАНЗИВЕ
Посебно признање на 42. 

Сусретима Козарчана одато 
је борцима Народно-ослобо-
дилачке борбе, а у знак за-
хвалности и поводом 76 го-
дина од Битке на Козари, пе-
торици њених живих бора-
ца, учесника битке на Коза-
ри уручене су Златне спо-

мен-значке: Душану Баши-
ћу, Млађи Мајкићу, Драгану 
Машали, Милошу Шурлану 
и Јови Келечевићу. Златне 
спомен-значке су, осим бори-
цима, додијељене и градона-
челнику Приједора Миленку 
Ђаковићу, овогодишњем до-
маћину Сусрета и бившем 
градоначелнику Приједора 
Марку Павићу.

Највиша признања уру-
чио им је предсједник Извр-

шног одбора Удружења Раде 
Каралић. Уручујући им при-
знања Раде Каралић се ску-
пу и добитницима признања 
обратио бираним ријечима:

– Драги Козарчани, дра-
ги гости, пријатељи и пошто-
ваоци Козаре, све вас од ср-
ца поздрављам уз жељу да 
се вечерас лијепо дружимо 
и забављамо. Част ми је да 
вама, нашим борцима, на-
шим ратницима, нашим хе-
ројима уручим највише при-
знање Удружења Козарча-
на у знак захвалности за све 
што сте учинили, не само за 
наше Удружење већ и за на-
род Козаре. Честитам вам и 
желим вам још много годи-
на доброг здравља и друже-
ња са нама.

ЗАИГРАЛО СЕ И 
КОЗАРАЧКО КОЛО

У остатку вечери наступи-
ли су женска вокална група 
Културно-умјетничког дру-
штва Милан Егић из Брезича-
на код Приједора, мушка ој-
качка група Поткозарје, као и 
народни оркестар РТС-а под 
вођством професора Сини-
ше Винћетијевића, уз вокал-
не солисте Сњежану Ђердан 
и Милоја Бубоњу. Програм 
је водио глумац Дејан Батоз.

Завршни дио званичног 
програма обиљежен је ве-
ликим Козарачким колом, 
које су одиграли и отпјева-
ли и гости и сви учесници 
овог значајног традиционал-
ног скупа.

Скупу је присуствовало 
око 400 Козарчана, а међу 
њима били су и представ-
ници козарачких општина 
и градова, из Бањалуке на-
челник Одјељења за привре-
ду Раденко Комљеновић, из 

Приједора градоначелник М. 
Ђаковић са сарадницима, из 
Костајнице замјеник начел-
ника општине Горан Рабак, 
из Градишке секретар Скуп-
штине општине Немања Па-
нић са сарадницима, из Лак-
таша шеф Одсјека за кому-
налну полицију Горан Ми-
шић, из Костајнице начелник 
општине Драго Бундало и из 
Новог Града начелник за дру-
штвене дјелатности Бориво-
је Јапунџа. 

ДАРИЈА ДОШЛА 
ИЗ АМЕРИКЕ

Међу истакнутим гости-
ма скупу су присуствовали 
члан Градског вијећа Града 
Београда Слободан Шоле-
вић, замјеник предсjедника 
београдске општине Ракови-
ца Душан Ђаковић, замјени-
ца предсједника Скупштине 
општине Раковица Ксени-
ја Миланковић, генерали Б. 
Зрнић, М. Нишевић, М. Па-
нић, Љ. Бајић, В. Шљиван-
чанин, адмирал З. Дуплан-
чић, потпредсједник Олим-
пијског комитета Србије 
Богдан Обрадовић, акаде-
мик Васкрсије Јањић, народ-
ни посланик и предсједник 
Одбора за дијаспору и Србе у 
региону у Скупштини Србије 
Миодраг Линта, делегације 
бројних Удружења из Репу-
блике Српске и Београда, де-
легација бораца Новог Сада 
и Војводине, бројни профе-
сори Универзитета, љекари и 
други бројни гости из Србије 
и Републике Српске. 

Посебно је поздрављена 
Дарија Мићевић, порије-
клом из наших крајева, ко-
ја је за ову прилику специ-
јално дошла из Америке.

  ВЕСНА ВУКОВИЋ

ОБИЉЕЖЕНО 76 ГОДИНА ОД БИТКЕ НА КОЗАРИ 

Додик: Слободу 
морамо чувати 
На Мраковици је обиљеже-

но 76 година од Битке на 
Козари – симбола страдања и 
отпора српског народа у бор-
би против нациста и усташа – 
у којој је убијено око 40.000 
цивила, а 68.000 их је протје-
рано и интернирано у логоре. 

Предсједник Републике 
Српске Милорад Додик рекао 
је да је народ Козаре поднио 
страдање које је организова-
но с циљем његовог нестанка.

– Овдје је у питању истин-
ска прича о усташком уби-
јању Срба. Убијана су дјеца. 
Страдање Срба је било истин-
ски пројекат НДХ, план који 
је реализован већ са Пагом и 
Јадовном – рекао је Додик и 
додао да су Срби жртве Хр-
вата и муслимана који су по-
држали НДХ.

ГДЈЕ СУ ГОД МОГЛИ,
ТУ СУ НАС УБИЈАЛИ

Додик је рекао да су Срби 
кроз своја страдања у Дру-
гом свјетском рату и скри-
вање истине о томе требали 
да нестану са ових простора 
крајем прошлог вијека, због 
чега је важно стварање Репу-
блике Српске.

– Ми желимо јаку Српску. 
Не желимо да правимо илу-
зију од БиХ. Она је заједни-
ца у коју смо натјерани, као 
што је то била Југославија – 
рекао је Додик.

Министар за рад, запо-
шљавање, борачка и социјал-
на питања Србије Зоран Ђор-
ђевић рекао је да као изасла-
ник предсједника и Владе Ср-
бије има част да присуству-
је обиљежавању годишњице 
Битке на Козари.

– На овим стратиштима, 
заједно са борцима, стрије-
љане су и бацане у јаме не-
вине жртве – нагласио је Ђор-
ђевић.

Министар рада и борачко-
-инвалидске заштите Милен-
ко Савановић истакао је да је 
пројекат Независне Државе 
Хрватске осмишљен с циљем 
уништења Срба.

– Гдје су год могли, ту су 
нас убијали... Стратегија Дру-
гог свјетског рата била је да 
Срба западно од Дрине не 
смије бити – рекао је он и 
додао да је завршетком ра-
та српски народ упао у но-
ву замку амнестирајући оне 
који су га убијали.

Градоначелник Приједора 
Миленко Ђаковић обраћају-
ћи се присутнима на Мрако-
вици рекао је да Козара, као 

планина легенди, носи исти-
ну о великом страдању и ве-
ликом чојству и јунаштву јер 
се борци и народ Поткозарја 
никада нису предали.

– Сви смо ми овдје потом-
ци те јуначке генерације – ре-
као је Ђаковић и додао да је 
кључно окупљање сваке годи-
не на Козари како жртве ни-
када не би биле заборављене.

Слободан Шобић, секре-
тар СУБНОР–а, истакао је 
да Козара живи у садашњим 
генерацијама и да ће зауви-
јек живјети у наредним по-
кољењима.

– Ми и нерођени потомци 
овдје смо данас у строју за-
једничком и шаљемо поруку 
да Козара живи, да је у нама 
и око нас, да је наше пола-
зиште и исходиште – рекао 
је Шобић.

Обиљежавање 76 годи-
на од Битке на Козари зајед-
нички су организовали Од-
бор Владе Републике Срп-
ске за његовање традиције 
ослободилачких ратова и Од-
бор Владе Србије за његова-
ње традиција ослободилач-
ких ратова.

Парастос жртвама служен 
је код Спомен-крста, а након 
тога положени су вијенци код 
Централног споменика.

Вијенце су положили 
предсједник Републике Срп-
ске Милорад Додик, изасла-
ник предсједника Србије и 
министар за рад, запошља-
вање, борачка и социјална 
питања Зоран Ђорђевић, де-
легација Владе Српске на че-
лу са потпредсједником Сре-
бренком Голић, делегације 
Народне скупштине Репу-
блике Српске, Предсједни-
штва БиХ, СУБНОР–а, удру-
жења логораша из Другог 
свјетског рата из Српске и 
Србије, те градова и општи-
на које гравитирају Козари.

ПОПИСАНО 33.398 
УБИЈЕНИХ ЦИВИЛА

Битка на Козари почела је 
10. јуна 1942. године и траја-
ла је 27 дана, до пробоја на 
југозападном дијелу плани-
не, 15 километара источно 
од села Међувође.

По усташким и њемач-
ким документима, у коза-
рачкој офанзиви заробљено 
је 68.000 људи. Спомен-парк 
Козара прикупио је непотпу-
ни списак од 33.398 побије-
них козарачких цивила док 
судбина многих несталих ни 
до данас није позната.

 » др Рајко Срдић, Миле Злојутро, Миодраг Линта, Миленко Ђаковић, Слободан Шолевић и Раденко-Раде Каралић

ТРАДИЦИЈА ДУГА СКОРО ПОЛА ВИЈЕКА

Удружење постоји преко четири деценије, а својим радом 
покрива два града који окружују легендарну Козару, то 
су Бањалука и Приједор, као и пет општина: Градишка, 
Лакташи, Козарска Дубица, Нови Град и Костајница.
Како је рекао предсједник Извршног одбора Удружења 
Раденко Раде Каралић, уз сталну сарадњу, помоћ и подршку 
градова и општина Поткозарја, Удружење се доста развило 
и напредовало.
– Данас чак трећину чланства чине пријатељи и поштоваоци 
Козаре, како их ми зовемо. То су људи који немају директне 
везе са Козаром, али су са нама и уз нас, и радује нас та 
чињеница. Жеља нам је, и на томе стално радимо, да 
привучемо што више младих, ученика, студената, дјевојака 
и младића како би се кроз наше Удружење, поред његовања 
веза са родним крајем у пјесмама и играма успоставиле што 
шире и тјешње везе на свим пољима културне, спортске, 
просвјетне, научне и привредне сарадње између Републике 
Српске и Србије – истакао је Каралић.

 » Раде Каралић, Јово Келечевић, Драган Машала, Млађо Мајкић, Милош Шурлан и Миленко Ђаковић
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МИЛЕ ЗЛОЈУТРО, ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
КОЗАРСКА ДУБИЦА:

Ускоро питка вода у 
сваком домаћинству 
Замјеник начелника општи-

не Козарска Дубица Миле 
Злојутро, који је на овогоди-
шњем 42. Сусрету Козарчана 
у Београду преузео симболе 
пешкир и пљоску као дома-
ћин на следећим 43. Сусре-
тима, говорио је за Српско 
коло о актуелностима у овој 
Козарачкој општини.

Општина Козарска Дуби-
ца има 20.000 становника, 
од тога већина се бави при-
вредом, а развијено је и сто-
чарство.

– Међу највећим потен-
цијалима је пољопривре-
да, у основи воћарство и ра-
тарство, успијева нам пше-
ница, кукуруз, јабуке, кру-
шке... Од тога добар дио из-
веземо, продамо или прера-
димо. Имамо Млијеко про-
дукт, који је највећи прои-
звођач млијека у БиХ. Ту су и 
страни инвеститори за прои-
зводњу предива, гдје је запо-
слено око 370 радника, тако-
ђе имамо и 10–15 дрвопре-
рађивача, који запошљавају 
знатан број људи. Међутим, 
наша привреда се суочава са 
проблемом који читав реги-
он има, а то је мањак радни-
ка, јер млади одлазе – обја-
снио је Злојутро, додајући да 
Општина Козарска Дубица 
приводи крају реализацију 
пројеката који су започети, 
попут комплетног водоснаб-
дијевања питком водом на 
нивоу читаве општине.

– То је један од најважни-
јих пројеката чија је вријед-
ност 12 милиона КМ. Мањи 
пројекти су заштита од висо-

ких вода, с обзиром да смо 
2014. године имали пробле-
ме са поплавама, а сада смо 
безбједни. Такође, треба да 
почне реконструкција згра-
де Општине и уређење град-
ских улица уз помоћ средста-
ва Владе Републике Српске 
– рекао је Злојутро, који се 
осврнуо и на богат култур-
ни и спортски садржај током 
љетњих мјесеци.

– Ускоро почиње Дубичко 
културно-спортско љето ко-
сидбом у насељу Кнежица. 
Траје мјесец дана и сваког ви-
кенда имамо низ културних 
дешавања, од изложби слика, 
вечери Ојкаче, преко фудбал-
ских турнира па све до завр-
шне бесједе код цркве у Кне-
жици. Велики је ентузијазам 
наших КУД-ова, драмских 
група, хора, а и спортских 
клубова. Рецимо, у рукомету 
имамо Рукометни клуб Коза-
ра, чији мушки тим игра пр-
ву лигу Републике Српске, а 
такође велике успјехе пости-
же и женски тим Рукометног 
клуба Дубица – закључио је 
Злојутро.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОРА МИЛЕНКО ЂАКОВИЋ 

Италијанска фабрика 
текстила отвара  
1.000 радних мјеста
Овогодишњи домаћин Су-

срета био је град Прије-
дор. Градоначелник Миленко 
Ђаковић говорећи за Српско 
коло подсјетио је да се у овом, 
трећем по величини граду 
Републике Српске, који бро-
ји око 100 хиљада становника 
реализују вишегодишњи про-
јекти у разним областима.

– У току је реконструкција 
градских и приградских пу-
тева, завршили смо пројекте 
канализације и водоснабдије-
вања, а тренутно радимо на 
рјешавању највећег пробле-
ма који је заступљен у чита-
вом региону, а то је запошља-
вање. Приједор је град ко-
ји осим индустрије из про-
шлих времена данас има 15 
нових малих и средњих пре-
дузећа која су се доста разви-
ла. Дио њих је са страним ка-
питалом из дијаспоре. Осим 
тога преговарамо и са новим 
инвеститорима. Ту је Колек-
тор поријеклом из Словени-
је, који производи електрое-
лементе за електро моторе 
и моторна возила. Већ смо 
потписали меморандум о са-
радњи, тако да ускоро оче-
кујемо њихов долазак у наш 
град – испричао је Ђаковић, 
додајући да у Приједор до-
лази и италијанска Calzedo-
nia, фирма која производи 
модерни женски текстил у 
чијем погону ће се запосли-
ти 800–1000 људи.

Како је Ђаковић истакао, 
Приједор је један од градова у 

РС који највише улаже у кул-
туру посљедњих 15 година, 
што потврђује и чињеница да 
Приједор има једанаест фол-
клорних друштава и секција.

– Желимо да млади оста-
ну у свом граду под Коза-
ром и да подигнемо ниво 
основних плата. Схвативши 
да млади који завршавају за-
нате немају довољно прак-
се, у посљедњих 5-6 година 
активно радимо путем наше 
Агенције за економски развој 
да све средње школе усмјера-
вамо да пружају више прак-
се. С друге стране, младе и 
образоване људе подстиче-
мо са жељом да мијењамо 
структуру привреде савреме-
ним технологијама, као што 
су дизајнерство и софтвери 
– поручио је Ђаковић, освр-
нувши се на крају овог раз-
говора и на велике туристич-
ке потенцијале Приједора и 
планине Козаре, ријеку Сану 
и највећи рибњак на подруч-
ју БиХ Саничани.

РАЗГОВОР СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СА ПОДРУЧЈА КОЗАРЕ И ПОТКОЗАРЈА КОЈИ СУ БИЛИ НА 42. СУСРЕТУ КОЗАРЧАНА У БЕОГРАДУ

НЕМАЊА ПАНИЋ, СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

Градимо Дом културе
– Општина Градишка има 

око 65 хиљада становника ко-
ји се баве узгојом воћа, а с 
обзиром да је тло најпогод-
није за узгој јабуке и шљи-
ве, производи се квалитетна 
ракија –шљивовица – која се 
доста извози у Русију – ис-
причао је за Српско коло се-
кретар Скупштине општине 
Немања Панић.

– Један од најзначајни-
јих пројеката који радује нас 
младе је завршетак изградње 
спортске дворане која ће ис-
пуњавати све европске стан-
дарде за такмичења. То је ло-
кални пројекат који се реали-
зује и уз подршку Владе Ре-
публике Српске и предсјед-
ника Милорада Додика. Та-
кође, потписан је уговор о 

донацији Владе Србије, ко-
јим ће наша општина добити 
500.000 КМ за изградњу До-
ма културе у наредном пе-
риоду у Новој Тополи, мје-
сној заједници која се нала-
зи у оквиру наше општине – 
нагласио је Панић.

РАДЕНКО КОМЉЕНОВИЋ, НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ПРИВРЕДУ ГРАДА БАЊА ЛУКА:

Бољи пословни амбијент
– Бањалука је главни град 

и административни центар 
Републике Српске, али же-
ли да постане и индустриј-
ски – поручио је начелник 
Одјељења за привреду Града 
Раденко Комљеновић, који је 
подсјетио да је постигнут ве-
лики напредак.

– Предузели смо одређене 
мјере, стварамо бољи послов-
ни амбијент у Бањалуци. Но-
сиоци смо сертификата БФЦ, 
у фази смо сертификације, 
проглашени смо за град са 
повољним пословним окру-
жењем, а када је надлежност 
локалне заједнице у питању, 
поједноставили смо процеду-
ре за регистрацију и послова-
ње привредника. Увели смо 
разне олакшице, субвенције 
и подстицаје старт-ап преду-
зећима. Код самозапошљава-
ња сваке године дајемо одре-
ђена средства сваком реги-
строваном предузетнику у 
Бањалуци, а посебно подр-
жавамо предузетнике из за-
натства и производње – обја-
снио је Комљеновић и додао 
да нови инвеститори када до-
лазе, очекују да има довољ-

но радне снаге, па из разлога 
дефицита занатлија Град по-
држава програм тзв. дуалног 
образовања кроз који млади у 
завршним годинама средњих 
школа имају више праксе.

– Одржали смо недавно и 
сајам занатства, на који смо 
укључили осим школа и ло-
калне привреднике – рекао 
је Комљеновић и искористио 
прилику да позове и при-
вреднике из братске Србије 
да дођу и инвестирају у Ба-
њалуку, подсјетивши да оп-
штинама у Републици Срп-
ској много значи подршка за 
развој коју им пружају Владе 
Србије и предсједник Србије 
Александар Вучић.

ГОРАН РАБАТ, ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА

Желимо да вратимо 
територију коју су 
присвојили Хрвати  
Ова мала општина у Коза-

рачком крају броји око 
6.000 становника, а током 
протеклих година сусрела се 
са поплавама које су 2010. го-
дине а затим и 2014. године 
направиле велику штету ста-
новништву.

Како је објаснио замјеник 
начелника Општине Горан 
Рабак, тренутно се ради на 
регулацији водотока ријеке 
Тавије, која је и проузроко-
вала проблеме у поплавама 
и тај пројекат се завршава 
ове године.

– Завршен је и пројекат 
асфалтирања путева у сели-
ма од преко 10 километара, а 
ове године планирано је још 
толико чиме ћемо заврши-
ти асфалтирање читаве путне 
мреже на територији општи-
не. Такође, имамо обећање и 
од предсједника РС Милора-
да Додика да ћемо добити по-
моћ за асфалтирање централ-
них улица, и надамо се да ће 
и тај пројекат кренути са ре-
ализацијом током ове године 
– рекао је Рабак, додајући да 

је један од највећих проблема 
општине Костајница нерије-
шено питање границе са Ре-
публиком Хрватском, која је 
1999. године ушла у територи-
ју општине Костајница, при-
својивши на тај начин 4 ки-
лометра њихове територије.

– Ми смо слали иниција-
тиве и на републичком нивоу, 
ка Савјету министара и чла-
новима предсједништва БиХ 
и сада чекамо одлуку Коми-
сије за границу, која је не-
давно формирана, у нади се 
да ће се овај гранични спор 
ускоро ријешити – закључио 
је Рабак.

БОРИВОЈ ЈАПУНЏА, НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У ОПШТИНИ НОВИ ГРАД:

Борба за  
наталитет
Општина Нови Град у Ре-

публици Српској, која ле-
жи на обалама двију ријека 
Уне и Саве, броји око 30.000 
становника. Друштвени жи-
вот веома је активан, погото-
во од априла до септембра, а 
тренутно се спрема традици-
онална манифестација Пе-
тровдански дани, како је за 
Српско коло испричао Бори-
воје Јапунџа, начелник Одје-
љења за друштвене дјелатно-
сти Општине.

– У оквиру Петровданских 
дана, који трају од Видовдана 
до 31. јула, има пуно култур-
них и спортских дешавања. 
Сад припремамо на нивоу 
Републике Српске пројекат 
Конференција беба. У питању 
је пројекат у циљу подизања 
наталитета и борбе против 
бијеле куге. На конферен-
цију сваке године позивамо 
све бебе рођене од Видовдана 
до Видовдана и том прили-
ком обезбиједимо вриједне 
награде за најмлађу, најста-
рију бебу и бебу са највише 
браће и сестара, а свакако и 
за све остале бебе обезбије-
ђујемо симболичне награде 
– навео је Јапунџа.

Нови Град бори се и да 
ојача привреду, а туризам и 
пољопривреда су овој општи-
ни највећи потенцијали, ис-
такао је Јапунџа.

– Тренутно радимо на уре-
ђењу путева и школа. Добили 
смо средства од Владе Репу-
блике Србије за пројекат из-
градње инфраструктуре и об-
нову двију школа на подруч-
ју општине. Међутим, суоча-
вамо се и са бројним пробле-
мима. Велики проблем прави 
нам сусједна општина у Ре-
публици Хрватској Двор на 
Уни, која на два километра 
од територије наше општине 
хоће да одлаже нуклеарни от-
пад. Против тога покушава-
мо да се изборимо и као ло-
кална заједница, регија, чак 
и са нивоа БиХ покушавамо 
– подвукао је Јапунџа.

ГОРАН МИШИЋ, НАЧЕЛНИК ОДСЈЕКА ЗА КОМУНАЛНУ 
ПОЛИЦИЈУ У ОПШТИНИ ЛАКТАШИ

Отворени за сарадњу 
Како је рекао начелник Од-

сјека за комуналну поли-
цију у Општини Лакташи Го-
ран Мишић, визија развоја 
општине је да Лакташи буду 
„мјесто добрих идеја – ко-
рак испред других у преду-
зетништву, производњи хра-
не и очувању здравља”.

– У наредном периоду уло-
жићемо све напоре да креи-
рамо још успјешнију и ефи-
касанију општинску упра-
ву која подстиче и подржава 
развој савремене привреде и 
стварање привлачне послов-
не климе, како за развој малог 
и средњег предузетништва, 
тако и за реализацију вели-
ких инвестиционих подухва-
та. Желим да истакнем да је 
општина Лакташи спремна за 

сарадњу са свим људима до-
бре воље, са сусједним општи-
нама, међународним органи-
зацијама, општинама и градо-
вима из других земаља, а све у 
циљу стварања још боље кли-
ме за привредни развој оп-
штине – поручио је Мишић.
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Министарство правде Србије да тражи од 
Хрватске да Гаћеша буде пуштен на слободу

– Хапшење крајишког Србина Ду-
шка Гаћеше (44) на граничном прела-
зу Батровци, од стране хрватске поли-
ције, због сумње да је починио ратни 
злочин над цивилним становништвом 
представља наставак хрватске полити-
ке застрашивања припадника војске и 
полиције бивше Републике Српске Кра-
јине – сматра предсједник Савезa Срба 
из региона Миодраг Линта и додаје да 
је за највећи број ухапшених Срба не 
постоје докази за ратне злочине, али 
јасно је да Хрватској није циљ утврђи-
вање истине, већ цементирање етнич-
ког чишћења Крајишника. 

– Због тога Хрватска константно од 
завршетка рата против крајишких Срба 

покреће истраге, подиже оптужнице и 
доноси пресуде у одсуству у циљу спри-
јечавања њиховог повратка, ограничава-
ња слободе кретања и отимања имовине 
– тврди Линта и тражи од Министарства 

правде Србије да упути протест Хрват-
ској због хапшења Душка Гаћеше и за-
тражи да одмах буде пуштен на слободу. 

– Неприхватљиво је да Хрватска већ 
дуги низ година несметано хапси при-
паднике војске и полиције бивше РСК и 
припаднике бивше ЈНА док су наредбо-
давци и извршиоци бројних злочина над 
Србима слободно путују широм свијета. 
Крајње је вријеме да надлежни органи 
у Србији почну расписивати потјерни-
це за припадницима хрватске војске и 
полиције за које постоји оправдана сум-
ња да су наредили, починили или ни-
су спријечили бројне злочине над срп-
ским цивилима и заробљеницима – за-
кључује Линта.

МИОДРАГ ЛИНТА ШОКИРАН БЕСКРУПУЛОЗНИМ ПЛАНОМ ОТИМАЊА СРПСКЕ ИМОВИНЕ 

Скандалозна одлука Града 
Госпића да протјерани Срби 
плате рушење и уклањање 
својих уништених кућа 

ПОВОДОМ СВЈЕТСКОГ ДАНА ИЗБЈЕГЛИЦА: 
ПРОТЈЕРАНИ СРБИ НЕМАЈУ ШАНСИ ДА 
ОСТВАРЕ ПРАВА У ХРВАТСКОЈ, ФЕДЕРАЦИЈИ 
БИХ И НА КИМ

Поводом Свјетског дана избјеглица 20 јуна предсједник 
Савеза Срба из региона Миодраг Линта истиче да протје-
рани Срби и други оштећени грађани немају никаквих 
шанси да остваре своја основна људска права у Хрват-
ској, Федерацији БиХ и на Косову и Метохији. Власти у 
Загребу, Сарајеву и Приштини воде политику отимања 
српске јавне и приватне имовине и стечених права с 
циљем стварања етнички чистих подручја.
Преостали Срби у Хрватској, Федерацији БиХ и на по-
дручју лажне државе Косово, посебно јужно од ријеке 
Ибар, налазе се у тешкој ситуацији јер се њихова права 
системски крше а у порасту је говор мржње и насиље 
према преосталим Србима. Правосуђа у Загребу, Сараје-
ву и Приштини нису ни независна нити професионална, 
што је јасна порука да протјерани Срби и српски поврат-
ници не могу очекивати да ће правним путем повратити 
своја отета имовинска права или да ће се казнити број-
ни злочини над српским заробљеницима и цивилима. 
Линта позива међународне организације, посебно Ује-
дињене нације, Европску унију, Савјет Европе и ОСЦЕ 
да траже од власти у Загребу, Сарајеву и Приштини да 
коначну крену са примјеном Анекса Г Бечког споразу-
ма о сукцесији под називом Приватна својина и стече-
на права. У наведеном Анексу  јасно се каже да ће свим 
физичким и правним лицима на простору бивше Југо-
славије бити враћена и заштићена права која су има-
ли на дан 31. 12. 1990. године, а сви уговори склопље-
ни за вријеме рата да ће бити проглашени ништавним.
Такође, Линта позива међународне организације да тра-
же од власти у Загребу, Сарајеву и Приштини да почну 
са кажњавањем ратних злочинаца из реда свог наро-
да. Без поштовања људских права оштећених грађана, 
без поштовања међународног права, без кажњавања 
ратних злочинаца и поштовања свих жртава, без об-
зира на националну и вјерску припадност, није могуће 
очекивати да се успостави трајни мир и стабилност на 
западном Балкану, а камоли да дође до помирења из-
међу народа који живе на простору бивше Југославије.

СРАМНА ОДЛУКА ВРХОВНОГ СУДА ХРВАТСКЕ 
ДА ПРАВОСНАЖНО ОСУДИ КАПЕТАНА 
ДРАГАНА НА 13 И ПО ГОДИНА ЗАТВОРА

Предсједник Савезa Срба из региона Миодраг Линта 
оцјењује срамном и скандалозном одлуку Врховног су-
да Хрватске да правоснажно осуди Драгана Васиљко-
вића, познатијег као Капетан Драган, на 13 и по годи-
на затвора због тобоже ратних злочина над цивилима 
и ратним заробљеницима. Ово је још једна у низу поли-
тичких одлука Врховног суда Хрватске, која нема ника-
кве везе са истином и правдом. Врховни суд Хрватске, 
као и читаво хрватско правосуђе, није ни независно 
нити професионално када је ријеч о суђењима за рат-
не злочине, већ је у функцији оправдања лажне и бе-
смислене тезе да су Срби били агресори и злочинци а 
Хрвати жртве и ослободиоци. Иако је одбрана Капета-
на Драгана јасно доказала да он није крив ни по једној 
тачки оптужнице и да није починио ратни злочин, Жу-
панијски суд у Сплиту га је у септембру прошле године 
неправоснажно осудио на 15 година, а Врховни суд је 
сада само смањио казну за годину и по дана. 
Линта истиче да је од 2006. године, када је Капетан Дра-
ган ухапшен у Аустралији на основу захтјева Хрватске за 
његовим изручењем, било јасно да се ради о политич-
ком процесу. Циљ Хрватске је био да се Капетан Дра-
ган осуди по сваку цијену на основу лажних доказа јер 
је био симбол отпора крајишких Срба проусташком ре-
жиму Фрање Туђмана. Трагична је чињеница да тада-
шњи досовски режим у Србији није учинио ништа да ак-
тивном политиком упозна власт и јавност у Аустрали-
ји да се ради о монтираном процесу и да учини све да 
Капетан Драган буде ослобођен. Такође, досовски ре-
жим није учинио ништа да пошаље јасну поруку Хрват-
ској да одустане од захтјева за испоручењем Капетана 
Драгана јер ће у противном Србија на основу начела 
реципроцитета расписати потјернице за најистакнути-
јим војним командантима Хрватске војске. Нажалост, 
досовски режим је водио политику лажног помирења 
преко леђа протјераних Срба и њихових заштитника.

Вандалски напад на српску цркву код Високог

Предсједник Савеза 
Срба из региона Ми-
одраг Линта оцјењу-

је скандалозном и шокант-
ном одлуку власти Града 
Гопсића да протјерани Ср-
би морају платити рушење 
и уклањање својих униште-
них кућа. Трошкови руше-
ња и уклањања рушевина 
износе између 700 и 2.500 
евра, зависно од површине и 
количине грађевинског ма-
теријала. Линта подсјећа да 
су хрватске паравојне и по-
лицијске снаге током љета 

и јесени 1991. године убиле 
најмање 124 Срба и опљач-
кале, запалиле и минира-
ле на стотине српских кућа 
на подручју града Госпића, 
с циљем стварања етнички 
чисте хрватске државе.

У посљедње вријеме све 
већи број протјераних Срба 
из Госпића, који живе у Срби-
ји и трећим земљама, добија 
од локалне власти рјешења 
да уклоне рушевине својих 
уништених кућа о сопстве-
ном трошку. У случају да то 
не учине, градска власт ће 

издати Рјешење о уклањању 
рушевина, које ће извршити 
друга лица, а уклањање ће 
морати да плате власници. 
Протјерани Срби из Госпи-
ћа и других дијелова Хрват-
ске огорчени су што Град Го-
спић жели да наплати од вла-
сника трошкове уклањања 
остатака њихових униште-
них кућа за чије рушење од-
говорност сноси хрватска др-
жава. У случају да протјера-
ни Срби одбију да то учине, 
пријети опасност да држава, 
након одређеног времена, oт-

ме њихову имовину због на-
сталог дуга.

Линта тражи од Мини-
старства спољних послова 
да са оваквим скандалозним 
понашањем власти Града Го-
спића упозна Министарство 
спољних послова Хрватске и 
затражи да Град Госпић оду-
стане од ове циничне и бе-
скрупулозне одлуке. Тро-
шкове уклањања униште-
них српских кућа у Госпићу 
и другим дијеловима Хрват-
ске треба да сноси хрватска 
држава.

– Најоштрије осуђујем ван-
далски напад на православну 
Цркву Рођења пресвете Бого-
родице у селу Чекрчићи, код 
Високог, у Федерацији БиХ – 
изјавио је предсједник Савеза 
Срба из региона Миодраг Линта.

Он је додао да су том прили-
ком непознати вандали прова-
лили улазна врата храма, поло-
мили више црквених реликви-
ја, а неколико икона и Јеванђеље 
запалили су на средини цркве. 

– Очекујем да починиоци 
овог антицивилизацијског чи-
на буду у што краћем времен-
ском року откривени и кажње-
ни – рекао је Линта и истакао да 

је наведеним вандалским напа-
дом послата јасна порука ма-
лобројним Србима на подруч-
ју општине Високо да се иселе, 
а остали који су избјегли да не 
треба да се враћају. 

– Посебно забрињава чиње-
ница да је полиција у Федера-
цији БиХ веома ријетко прона-
лазила починиоце вандалских 
напада на православне свети-
ње и православно свештенство. 
Неоткривањем и некажњава-
њем починилаца овог вандал-
ског чина пријети реална опа-
сност да ће се у наредном пе-
риоду овакви или слични на-
пади понављати.
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СКАНДАЛОЗНА ИЗЈАВА ПЛЕНКОВИЋА ДА ЈЕ 
СРБИЈА БИЛА АГРЕСОР, А ХРВАТСКА ЖРТВА

– Скандалозна али очекивана је изјава хрватског пре-
мијера Андреја Пленковића да је деведесетих година 
прошлог вијека Србија извршила агресију на Хрват-
ску, Босну и Херцеговину, Словенију и Косово а да је 
Хрватска била жртва – оцијенио је предсједник Саве-
за Срба из региона Миодраг Линта и нагласио да је по-
менута изјава Пленковића у Парламентарној скупшти-
ни Савјета Европе у складу са антисрпском политиком 
Хрватске и тезом првог хрватског предсједника Фрање 
Туђмана да су Срби злочинци и агресори, а Хрвати жр-
тве и ослободиоци.
Линта истиче да је наведена лажна и бесмислена теза 
кључни дио тзв. Декларације о домовинском рату, коју 
је Хрватски сабор усвојио 2000. године, а у којој стоји да 
су Србија, ЈНА и крајишки Срби извршили агресију, а да 
је Хрватска водила одбрамбени, праведан и ослободи-
лачки рат. Иста формулација дословно стоји и у Закону 
о правима хрватских бранитеља, који је Хрватски са-
бор усвојио крајем прошле године. Истина је да је Туђ-
манова Хрватска извршила агресију на српски народ у 
Хрватској и на ЈНА. Резултат те злочиначке политике је 
преко 7.000 хиљада страдалих Срба, преко пола милио-
на протјераних Срба и систематско пљачкање, уништа-
вање и отимање српске имовине.

ХАПШЕЊЕ ПЕНЗИОНИСАНОГ ПУКОВНИКА 
ВОЈСКЕ РС ДАНЕ ЛУКАЈИЋА БЕЗОЧНА 
ПРОВОКАЦИЈА ХРВАТСКЕ

– Безочна је провокација одлука хрватске полиције да 
ухапси пензионисаног пуковника Војске Републике Срп-
ске и члан Удружења Јадовно 1941. Дану Лукајића – рекао 
је предсједник Савезa Срба из региона Миодраг Линта. 
Лукајић је ухапшен у Личком Петровом Селу приликом 
одласка на обиљежавање Дана сјећања на Јадовно и 
77 година од страдања више од 40.000 људи у комплексу 
усташких логора смрти Госпић–Јадовно–Паг. 
– Јасно је да Хрватској све више смета обиљежавање 
страдања Срба у геноцидној Независној Држави Хрват-
ској и да је ово један од начина да се застраше сви они 
долазе да се поклоне српским жртвама. Посебно су у 
опасности да буду ухапшени бивши припадници војске и 
полиције Републике Српске и Републике Српске Крајине.
Линта истиче да је, према изјави предсједника Удруже-
ња Јадовно 1941. Душана Басташића, Лукајић од 2010. 
сваке године долазио на Јадовно, а поред тога више пу-
та је боравио у Хрватској, што најбоље показује да ни-
је починио никакво кривично дјело. Он је ухапшен због 
наводног ратног злочина у логору Мањача током про-
теклог рата. Добро је познато да је Дане Лукајић више 
пута био свједок и тужилаштва и одбране у Хашком три-
буналу и Суду БиХ и нико га до сада није оптуживао за 
злочине које сада покреће Хрватска – рекао је Линта.

СРПСКО ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ  
ДА ПОКРЕНЕ ИСТРАГУ ЗА ЗЛОЧИНЕ  ПРОТИВ 
СРБА У СРЕДЊЕМ ПОДРИЊУ                                              

Предсједник Савеза Срба из 
региона Миодраг Линта под-
сјећа да су бошњачке снаге у 
Средњем Подрињу почини-
ле бруталне и бројне злочине 
над српским цивилима и рат-
ним заробљеницима с циљем 
остварења политике стварања 
унитарне и исламске Босне и 
Херцеговине. Правосуђе  БиХ 
није готово ништа учинило на 
кажњавању злочина на српским народом у Средњем 
Подрињу, као и на другим мјестима широм БиХ. То ја-
сно показује да Тужилаштво и Суд БиХ нису ни неза-
висни нити професионални државни органи већ ору-
ђе у рукама бошњачких политичара и западних сила. 
Правосуђе БиХ је етнички мотивисано правосуђе ко-
је има задатак да оправда бесмислену и апсурдну те-
зу  бошњачке елите и одређених кругова на Западу да 
су Србија и Срби извршили агресију на БиХ и геноцид 
у Сребреници и широм БиХ а да су Бошњаци били жр-
тве агресије и да су водили ослободилачки рат. Јасно је 
да политика оптуживања Срба да су главни кривци за 
рат,  некажњавања бројних злочина над Србима и иг-
норисања српских жртава не може довести до успоста-
ве повјерења нити искреног помирења између српског 
и бошњачког народа. 
Линта сматра да српско Тужилаштво за ратне злочине  тре-
ба да поново покрене истрагу везано за злочине  против 
српских цивила и ратних заробљеника у средњем Подри-
њу. Српско тужилаштво на чијем је челу било Владимир 
Вукчевић  у случају Насера Орића није провело истрагу 
на професионалан начин односно није прикупило чврсте 
доказе нити је обезбедило кредибилне свједоке да је На-
сер Орић лично починио ратни злочин или да барем има 
командну одговорност за почињене злочине над Србима. 

ФУДБАЛЕР ЈЕ ТЕК ЈЕДАН ОД ДЕСЕТИНА ХИЉАДА СЛУЧАЈЕВА

Голман Хрватске Данијел 
Субашић погазио своје 
српске коријене и јавно 
изјавио да је Хрват католик

– Жалосно је што је голман фудбал-
ске репрезентације Хрватске Данијел 
Субашић донио одлуку да се одрекне 
српства и своје православне вјере из 
разлога да би избјегао пријетње, увре-
де, физичке нападе и говор мржње ко-
јима су изложени преостали Срби у Хр-
ватској. Нажалост, Данијел Субашић је 
погазио своје коријене и поријекло ка-
да је јавно изјавио да је Хрват католик. 
Он није смогао снаге да као јавна лич-
ност поручи хрватској јавности да се не-
ће одрећи свог српства и да ће брани-
ти за Хрватску ако га прихвате као Ср-
бина – рекао је предсједник Савезa Ср-
ба из региона Миодраг Линтао и додао 
да је трагична чињеница да је Данијел 
Субашић само један од више десетина 

хиљада Срба у Хрватској који су се од 
1991. године до данас одрекли своје на-
ције и вјере. 

– Урадили су то да не би пролазили 
кроз тортуру, доживљавали непријатно-
сти на послу и комшилуку, да њихова 
дјеца не би имала проблема у школи и 
међу својим вршњацима, да би могли 
да се запосле и воде нормалан живот. 
Једна од темеља непријатељског одно-
са према Србима у Хрватској јесте ла-
жна и апсурдна теза да су Срби у проте-
клом грађанском рату били агресори и 
злочинци, а Хрвати жртве и ослободи-
оци – рекао је Линта и навео да је отац 
Данијела Субашића Србин Јово из се-
ла Заград, код Бенковца, које је до рата 
било већински српско село. 

– Жалосно је ако је тачна изјава Да-
нијела Субашића да се и његов отац Јо-
во одрекао српства и донио одлуку да се 
изјашњава као Хрват православне вје-
роисповијести – рекао је Линта и под-
сјетио да је упокојени митрополит за-
гребачко-љубљански Јован још 2006. го-
дине упутио писмо Синоду Српске пра-
вославне цркве у коме је тврдио да је у 
Хрватској до тада покатоличено више од 
30.000 Срба и да тај процес и даље траје. 

Такође, Линта наводи да је предсјед-
ник Грађанског одбора за људска пра-
ва Зоран Пусић јавно рекао још 2003. 
године да је од 1991. до 2003. године 
само у Загребу око 20.000 дјеце право-
славне вјероисповијести преведено у 
католичанство.

ЛИНТА ОСУДИО АНТИСРПСКЕ ТЕКСТОВЕ ХРВАТСКИХ ПОРТАЛА ЗБОГ ДОЛАСКА КУД-А КРАЈИНА У СЕЛО МЕДАК У ЛИЦИ

Коме смета фолклорни наступ КУД-а Крајина?
Предсједник Савеза Срба из регио-

на Миодраг Линта најоштрије осу-
ђује србомрзачки текст под насловом 
Припрема ли се четниковање у Метку, 
који је објавио портал Слободна Лика. 
У тексту се безочно напада КУД Краји-
на из Београда јер тобоже годинама по 
Србији и свијету пропагира Крајину и 
„четништво’. Повод за овај безочан на-
пад је чињеница да КУД Крајина орга-
низује прославу Рођења Светог Јована 
Крститеља – Ивањдана 7. јула у срп-
ском селу Медак у Лици. Примјер го-
вора мржње према Србима представља 
чињеница да порталу Слободна Лика и 
његовим читаоцима смета што ће КУД 
Крајина, поводом прославе Ивањда-
на, додјељивати учесницима културно-
-умјетничког програма и такмичарима 
у сеоским спортским играма дипломе 
са логом КУД-а Крајина. Порталу Сло-
бодна Лика посебно смета јер ће се про-
слава Ивањдана одржати у селу Медак, 
које је поред Госпића и страдалих хр-

ватских села. Такође, примјер говора 
мржње према Србима представља ре-
ченица у тексту да ће се Госпићем тих 
дана орити четничке пјесме.

Линта истиче да још два хрватска 
портала воде антисрпску хајку с циљем 
да се забрани КУД-у Крајина да органи-
зује прославу Рођења Светог Јована Кр-
ститеља – Ивањдана 7. јула у српском 
селу Медак. Портал Ликаплус у хушкач-
ком тексту Лика угошћује КУД Крајина? 
истиче да КУД Крајина слави и његује 
спомен на пропалу злочиначку Краји-
ну, која је протјерала Хрвате 1991. го-
дине. Портал Ликаплус објављује пи-
смо читаоца под насловом Градоначел-
ниче, забраните ову лакрдију!!! у коме 
се позива Градоначелник Госпића Кар-
ло Старчевић да забрани традиционал-
ну прославу Ивањдана у српском селу 
Медак. Макс портал у такође, ратно-
-хушкачком тексту Припрема се велико-
српска фешта крај Госпића. Најављена 
група која велича тзв. САО Крајину даје 

пуни допринос ширењу говора мржње 
према Србима и КУД-у Крајина.

Линта наводи да је КУД Крајина 
основано 1996. године у Београду у ци-
љу очувања културе и наше културне 
баштине, очувања српског духа и пре-
зентације српских обичаја прекодрин-
ских Срба. 

Проусташким снагама у Хрватској 
смета све што је српско тј. његовање 
српске културе и традиције, афирми-
сање Kрајине и крајишког идентите-
та српског народа, обиљежавање стра-
дања Срба у Другом свјетском рату и 
у грађанском рату 1991–1995. године. 

Линта позива хрватску предсједни-
цу Колинду Грабар Китаровић, хрват-
ског премијера Андреја Пленковића, 
жупана личко-сењског Дарка Милино-
вића и градоначелника Госпића Карла 
Старчевића да јавно осуде говор мржње 
које наведена три портала шире према 
КУД-у Крајина и преосталим Србима у 
Хрватској.
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ЏИМИ КОМЕРЦ ПОБJЕДНИК 9. ЛИЧКЕ ОЛИМПИЈАДЕ У АПАТИНУ

Дупла побједа 
Пригревчана
Побjедник 9. Личке 

олимпијада, која је 
посљедњег јунског 

дана одржана на терени-
ма Бање Јунаковић, а која је 
окупила 16 екипе из Срби-
је и иностранства је екипа 
Џими комерц 1, којој је ово 
9. узастопни тријумф. Дру-
гопласирани тим је такође 
Џими комерц 2, док су тре-
ће мjесто освојили Лички 
соколови из Апатина.

У културно-умјетнич-
ком програму наступила су 
ГКУД Дунав, са ЖПГ Огњи-
ште, МПГ Унски бисери, ЖПГ 
Личко огњиште, КУД При-
гревица, МПГ Бачки Грачац 
и МПГ Ћиро личка калдрма 
– Дрвар из Београда, након 
чега је предсједник општи-
не Апатин, Милан Шкрбић 
све присутне поздравио и 
званично отворио 9. Личку 
олимпијаду.

НАЈМЛАЂИ ОТВОРИЛИ 
ВИШЕБОЈ

Прво такмичење је припа-
ло најмлађима који су се тр-
кали у врећама. Најбржи је 
био Филип Лајтар, други Ми-
лош Узелац, а трећи је кроз 
циљ прошао Александар Ар-
бутина.

У трци по брвну побије-
дио је представник екипе Џи-
ми комерц 2, Александар Ка-
тић, који је претрчао брвно 

за 5,29 секунди. Другопласи-
рани у овој дисциплини био 
је члан екипе Џими комерц 
1 Јован Трбић, (5,35), док је 
трећи био Мирко Цветковић, 
Лички соколови (5,45).

У дисциплини вуче-
ње личке куке прво мјесто 
је освојио Саша Станић из 
екипе Џими комерц 1. Он је 
савладао представника апа-
тинске екипе Лички соколо-
ви Недељка Стојковића и та-
ко постао побједник овогоди-
шње олимпијаде у овој кате-
горији. Треће мјесто заузео 
је Ђорђе Никшић, члан еки-
пе Џими комерц 2 из При-
гревице.

У дисциплини претезање 
штапа прво мјесто је заузео 
Саша Станић из екипе Џими 
комерц 1. Далибор Зелен Џи-
ми комерц 2 је освојио дру-
го мјесто док је треће мјесто 
припало Јовану Станковићу 
из екипе Пркошки витезови и 
Мирославу Радојичићу чла-
ну екипе Горски вуци.

НЕИЗВЈЕСНО У 
СКОКУ У ДАЉ

Александар Крајишник 
(Џими комерц) и Ратомир 
Баштић (Пркошки витезо-
ви) су побједници у скоку у 
даљ из мјеста. Другопласи-
рани је био Радован Спремо 
(Српски соко), а треће мје-
сто је освојио Данијел Попо-

вић, из екипе Стефан и див. 
У дисциплини скок у вис из 
мјеста тријумфовао је Дани-
јел Поповић из екипе Сте-
фан и див, други је био Радо-
ван Видачић (Лички соколо-
ви), а трећи Радован Спремо 
(Српски соко) и Александар 
Крајишник, (Џими комерц 
1). Најбржи у пењању уз сто-
жину је био Никола Кораћ 
(Лички мајкани), који је до 
врха стожине стигао за 7,19 
секунди. Другопласирани је 

био представник Џими ко-
мерца 2 Милан Продановић 
(7,21) а трећепласирани Јо-
ван Ступар (Џими комерц 1) 
(8,06). Побједнику је поред 
новчане награде припала и 
шунка по коју се сам морао 
попети.

ЗЕКОВИЋ УБЈЕДЉИВ 
У бацању камена с раме-

на тријумфовао је Радован 
Зековић Лички соколови, ко-
ји је камен тежак 10,5 кг ба-

цио 14 м и 47 цм. Други ре-
зултат на олимпијади оства-
рио је Александар Новако-
вић из екипе Пркошки вите-
зови, а трећи Милош Марко-
вић (Џими комерц 1).

У посљедњој дисципли-
ни, надвлачење конопа, во-
ђене су жестоке борбе. Еки-
па Џими комерц 1 у финалу 
је савладала Крајишке вите-
зове из Бањалуке, док је тре-
ће мјесто припало тиму Џи-
ми комерц 2 из Пригревице.

Екипни побједник 9. Лич-
ке олимпијаде је тим Џими 
комерц 1 из Пригревице, ко-
ји је освојио 980 бодова, Џи-
ми комерц 2 завршио је на 
другом мјесту са 560 док су 
Лички соколови из Апатина 
са 520 бодова заузели тре-
ће  мјесто овогодишњег над-
метања. Најмлађа учесница 
олимпијаде била је шестого-
дишња Ања Малбаша, а нај-
старији Душан Бркљач рођен 
1933. године.  РАДИО ДУНАВ

Звездаш са Кордуна отишао у легенду: Србија тугује за Гораном Буњевчевићем
Српску јавност потресла је ви-

јест о прераној смрти најпозна-
тијег звездаша са Кордуна Горана 
Буњевчевића. 

У ноћи између 19. и 20. маја Бу-
њевчевић је пребачен у болницу 
због излива крви у мозак, након 
чега је хитно оперисан. Ипак, Бу-
њевчевић није успио да побиједи у 
најважнијој утакмици. Преминуо је 
на Видовдан.

Рођен је 17. фебруара 1973. го-
дине у Карловцу, а дјетињство је 
провео у Сплиту. Његов отац био 
је војни официр. Фудбалску кари-
јеру започео је у сплитском Хајду-
ку, заједно са братом Мирком Бу-
њевчевићем, бившим фудбалером 
и тренером. Након избијања рата, 
заједно са породицом преселио се 
у Београд.

Након играња у дресу нижера-
зредних београдских клубова БАСK 
и Графичар, постао је првотимац 
београдског Рада (1994–1997), за 
који на 76 првенствених утакмица 

постиже 5 голова, а након тога за-
играо је за Црвену звезду.

За Црвену звезду играо је у пе-
риоду од 1997–2001. године, на-
ступио на 169 званичних утакми-
ца и постигао 19 голова. Са Црве-
ном звездом освојио је две шампи-
онске титуле, 2000. и 2001. годи-
не, као и два Купа СР Југославије, 
1999. и 2000. године.

У сезони 1999/2000. одиграо је 
свих 49 утакмица у шампионату, 
Купу Југославије и Купу УЕФА, а 
постигао је седам голова и поново 
био играч са највише наступа у ти-
му. Исте године проглашен је за нај-
бољег спортисту СД Црвене звезде.

Од 2001. године носио је дрес 
енглеског премијерлигаша Тотен-
хема, гдје је одиграо 51 утакмицу. 
Доживио је повреду кичме на утак-
мици против Челсија, због које је 
пропустио скоро читаву сезону. На-
редне, сезоне 2002/2003. повреде су 
престале, а тренер Тотенхема при-
кључио га је првој постави, играо 

је на позицији одбрамбеног игра-
ча, да би касније играо на позици-
ји лијевог крила. Тим је напустио 
26. маја 2006. године.

Након одласка из Тотенхема, 
прикључује се ФК Ден Хаг, гдје је 
играо у периоду од 2006–2007. го-
дине. У дресу холандског клуба од-
играо је 24 утакмице и постигао је-

дан гол. У овом клубу завршио је 
играчку каријеру.

Као репрезентативац Југосла-
вије и СЦГ одиграо је 16 мечева. 
Дебитовао је 1998. у пријатељском 
сусрету против Израела (2:0), а по-
сљедњи сусрет за репрезентаци-
ју одиграо је против Велса (2:3) у 
Кардифу 2003. године у квалифи-
кацијама за Европски шампионат.

Почетком марта 2008. године 
постао је спортски директор Црве-
не звезде. На том мјесту замијенио 
је Стевана Стојановића. Оставку је 
поднио 29. августа исте године по-
слије лоших игара Црвене звезде у 
припремном периоду и ране ели-
минације у УЕФА купу од кипар-
ског АПОЕЛ-а.

У периоду од децембра 2011. до 
2014. године био је генерални ди-
ректор ФК Земун. У мају 2016. го-
дине изабран је у извршни одбор 
Фудбалског савеза Србије. До смрти 
је обављао функцију спортског ди-
ректора Фудбалског савеза Србије.

У Скупштини града Београда 
ФСС је одржао комеморацију, док 
је нешто касније и ФК Црвена зве-
зда на Стадиону Рајко Митић тако-
ђе одржао комеморативни скуп по-
водом смрти Горана Буњевчевића. 

Горан Буњевчевић сахрањен је 
на Бежанијском гробљу у Београ-
ду, а до вјечне куће су га испрати-
ли репрезентативци: Душко То-
шић, Александар Коларов, Влади-
мир Стојковић, Лука Миливојевић, 
Никола Максимовић, бивши фуд-
балери Миливоје Витакић, Перица 
Огњеновић, Братислав Живковић, 
Горан Ђоровић, Владимир Мати-
јашевић, Лео Леринц, Драган Ми-
ћић, Гордан Петрић, Вук Рашовић, 
Немања Видић, Марко Пантелић, 
Дејан Станковић, Миленко Аћимо-
вић, министар иностраних посло-
ва Ивица Дачић, предсједник Одбо-
ра за дијаспору и Србе у региону у 
Скупштини Србије Миодраг Линта, 
као и бројне личности из друштве-
ног живота.
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Удружење Сана из Старе Па-
зове 23. јуна 2018. годи-
не, на расаднику Брест у 

Старој Пазови, организовало је 
12. пут своју традиционалну ма-
нифестацију Сански сабор. Циљ 
манифестације је да окупи што 
више културних прегалаца и ен-
тузијаста, културно-умјетничких 
друштава и изворних група, ко-
ји његују, биљеже, представља-
ју и чувају од заборава српску 
изворну традицију, пјесме, игре 
и обичаје.

ЛИНТА: НАШИ КРАЈЕВИ ЋЕ 
ЖИВЈЕТИ ДОК ГОД ЗНАМО КО СМО 

Посјетиоцима Сабора обратио 
се народни посланик и предсјед-
ник Одбора за дијаспору Народне 
Скупштине Србије Миодраг Лин-
та, који је похвалио рад организа-

тора овог скупа и поздравио оку-
пљене.

– Циљ свих нас је да се на овим 
скуповима окупља што више мла-
дих људи поносних на своје пори-
јекло и да кад год је то могуће, оби-
лазимо у стари завичај. Без обзира 
на границе наши крајеви ће живјети 
док год знамо ко смо и одакле до-
лазимо – рекао је Линта, који је на-
вео да се Одбор за дијаспору и Ср-
бе у региону труди да питање жи-
вота Срба у земљама региона по-
стане државно. 

МАРЈАНОВИЋ: СТАРА ПАЗОВА
ПОМАЖЕ ОБНОВУ ЦРКВЕ 

Предсједник удружења Сана 
Бранко Марјановић најавио је да 
ће захваљујући сарадњи овог удру-
жења и Црвеног крста Србије по 
први пут сва дјеца у општине Сан-

ски Мост 23. јула бити на љетова-
њу у одмаралишту Црвеног крста у 
Баошићима. Марјановић се посеб-
но захвалио предсједнику општине 
Ђорђу Радиновићу. Општина Стара 
Пазова је са 15.000 евра помогла 
обнову парохијског дома у Дабру, 
реконтрукцију крова цркве у Сан-
ском Мосту и изградњу манастирск-
сих конака у Босанском Милановцу. 

– Жалосно је да поред 50.000 Са-
њана у расијању црква у Санском Мо-
сту прокишњава – рекао је Марјано-
вић, који је додао да се поред бројних 
невоља које сналазе српске поврат-
нике забрињава и српска неслога. 

– Љутимо се на друге народе што 
искоришћавају сваку могућност да 
би остварили неко своје право. Ми 
смо сами криви што је многима те-
шко попунити два обрасца и посла-
ти их електронским путем и дати 

свој глас српским представници-
ма на изборима. Послије се чуди-
мо како су то урадила друга два на-
род, као да је нама неко то бранио 
– критички се осврнуо Марјановић 
на немар и нејединство као кључ-
не и честе проблеме српског рода. 

БОГАТ ПРОГРАМ
У склопу манифестације, орга-

низована су надметања у традици-
оналним спортским играма, као 
што су бацање камена с рамена, 
скок у даљ и надвлачење конопца. 
За најмлађе посјетиоце организо-
вано је надметање у трчању у џа-
ку, а ове године по први пут орга-
низован је турнир у малом фудба-
лу и обарање руке.

Својим представљањем култур-
но-умјетнички програм обогатили 
су чланови КУД-а Соко, изворна гру-

па Кордун из Инђије, мушка изворна 
група Перућићани из Војке и дома-
ћини женска и мушка пјевачка група 
Удружења Сана. По први пут на са-
бору се представила млађа пјевачка 
група Удружења Сана, која је поче-
ла са радом у фебруару ове године.

Забавни дио програма на Сабо-
ру увеличала је новоформирана 
крајишка група Принцип, Милен-
ко Крндија и Алекса Будић. 

Генерални покровитељ ове ма-
нифестације је Општина Стара Па-
зова, а међу осталим спонзорима су 
МЗ Стара Пазова, ЈП Чистоћа, ра-
садник Брест Стара Пазова, ћеваб-
џиница Сана и Г. П. Рујан. 

Вече прије Сабора, 22. јуна 2018. 
године, на истом мјесту организо-
вана је промоција књиге Сиви ка-
пут, истакнутог српског књижев-
ника Михајла Орловића.  РСК

НАДВЛАЧЕЊЕ 
КОНОПЦА 

1. ГП Рујан Стара Пазова
2. Селеушки вишебој Алибунар
3. Злаја и Лупус  Нова Пазова

МАЛИ ФУДБАЛ

1. Подгрмеч  Житиште
2. Злаја и Лупус  Нова Пазова
3. Сана Стара Пазова

СКОК У ДАЉ

1. Кукољ Бошко
2. Старчевић Милан
3. Лака Далибор 

КАМЕНА  
С'РАМЕНА

1. Старчевић Милан 
2. Стојковић Недељко
3. Крндија Миленко
 
ОБАРАЊЕ РУКЕ

1. Стојковић Недељко
2. Косовац Марко
3. Дмитровић Саша

ТРЧАЊЕ У ЏАКУ

1. Марјановић Лана
2. Виленица Никола
3. Вукић Душица

ВЛАСЕНИЦА ШАМПИОН „ЛИГЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2018 ПРОЉЕЋЕ“
Утакмице финала Лиге Републике Срп-

ске у Београду за прољећну полусезону 
завршене су 9. маја, а према коначној табе-
ли Лиге, на основу постигнутих резултата и 
освојених позиција у читавој четвртој сезо-
ни на првом мјесту нашла се екипа Власе-
нице са 14 бодова. Друга на табели је екипа 
Требиње, а трећа Фоча.

Поводом завршетка 4. сезоне Лиге 22. ма-
ја на сплаву „Casa bianca“ одржана је цен-

трална прослава Удружења Дрина Уна ко-
је је организатор Лиге, а награде најбољим 
екипама и играчима уручили су  селектор 
фудбалске репрезентације Србије Младен 
Крстајић и бивши селектор футсал селек-
ције Србије Александар Kовачевић.

Предсједник Удружења Милорад Пеле-
миш на почетку програма честитао је свим 
екипама и играчима лиге Републике Српске 
на освојеним наградама и мјестима на табе-

ли, а прије свега на показаном високом сте-
пену игре и фер и коректном односу према 
противнику, организацији и суђењу током 
цијеле сезоне. 

„Нова пета сезона лиге Републике Српске 
почиње крајем септембра. Хвала свим игра-
чима на најбољој промоцији фудбала и дру-
жења  младих из Републике Српске који жи-
ве и раде у Србији. Утакмице Лиге Републике 
Српске показале су висок ниво игре и бор-

бености, а прије свега одличне организације 
и искрени фер плеј између играча и екипа 
током утакмица без обзира на тренутни ре-
зултат. Учесници су показали одличан при-
ступ и одговорност, а све то  даје нам право 
и обавезу да лигу РС појачамо и наставимо 
даље у наредном периоду“, поручио је Пеле-
миш додајући да овакве манифестације има-
ју за циљ промоцију спорта, другарства, сло-
ге и младости Републике Српске у Србији.

Прије забавног дијела  вечери подијељена 
су признања и најзаслужнијим донаторима, 
који су својим чињењем допринијели промо-
цији  Лиге и удружења. За добру атмосферу  и 
провод  до касних сати најзаслужнији је био 
Баја Мали Kнинџа који је свих 300 гостију 
подигао на ноге.  За најбољег играча сезоне 
проглашен је Ненад Лазић, а за најкорисни-
јег играча проглашен је Срђан Бркић. Јован 
Стошић је најбољи техничар Лиге, Немања 
Рајић најбољи  голман, а Борис Голијан нај-
бољи тренер и организатор. Пехар фер плеј 
Лиге отишао је у руке екипи Фоче, а пехар је 
преузео капитен Милан Зеловић.  Свечаности 
су присуствовале бројне личности из свијета 
спорта,  попут Миливоја Ћирковића и многи 
други, представници пријатељских удруже-
ња Бирач Дрина, а у име Представништва РС 
у Србији манифестацији је присуствовао Бо-
рислав Максимовић. ВЕСНА ВУКОВИЋ

Одржан 12. Сански сабор у Старој Пазови 

 » Борис Голијан и селектор Србије Младен Крстајић  » Побједничка екипа Власенице са селектором футсал репрезентације Србије Ацом Ковачевићем

 » Народни посланик Миодраг Линта са организаторима и добитницима награда у традиционалним спортским играма

 » Екипа Подгрмеч  из Житишта освојила прво мјесто у малом фудбалу  
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РЈЕШЕЊЕ: Пасо, Ертл, Тара, Ариб, Рача, колектив, икако, ћи, лопоч, ИТ, О, Онис, И, поноћка, 
Осим, ЕТЗ, Н, ''Јаблан'', Деат, ара, ИР, ибрик.

У БЕОГРАДУ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ЉУБАВ СВЕТОВЕ СПАЈА ЉУБИЦЕ ЖИКИЋ

Љубав према ближњима и 
завичају нико нам не може отети!
У организацији Удружења 

Срба из Хрватске Никола 
Тесла Крагујевац у Београду 
је 5. јуна 2018. године пред-
стављена књига Љубав свето-
ве спаја Љубице Жикић.

У име издавача, госте је 
поздравио предсједник Удру-
жења Срба из Хрватске Ни-
кола Тесла Крагујевац Милан 
Љубовић и присутне упознао 
са капацитетима Удружења 
подијељеног у више секција, 
са циљем да сачувају тради-
цију и изворне обичаје.

 
НАГРАДЕ ЗА
ХУМАНИТАРНИ РАД

Новинар и публициста 
Данко Перић Љубицу Жи-
кић je назвао настављачем 
кордунашке књижевности, 
коју је створио Сава Мркаљ, 
али и подсјетио на њену ху-
манитарну мисију. Наиме, 
Жикићева је и на челу Кола 
српских сестара због чега је 
добила и вриједно признање 
Града Крагујевца у коме ни-
је рођена.

– Љубица је основала и 
Фондацију која носи име 
њеног супруга др Радосла-
ва Жикића, који је био декан 
на крагујевачком Природно-
-математичком факултету.

БЈЕЛАНОВИЋ: ПОЕЗИЈА
БОГАТА ФИЛОЗОФСКИМ 
ПОРУКАМА

Раденко Бјелановић, 
уредник издања ове књиге, 
изразио је велико задовољ-
ство што је она окупила ве-
лики број завичајаца.

– Завичај ће вас стално 
звати док се њему и не вра-
тите, а ако се будете у њему 
окупљали, као и око књиге 
Љубице Жикић, испунићете 
свој наум – рекао је Бјелано-
вић, цитирајући Његошеве 
стихове „нека буде оно што 
бити не може”.

Бјелановић је истакао да 
је аутор ове књиге, као вр-
хунски интелектуалац, кроз 

свој педагошки рад у једној 
од најстаријих српских гим-
назија одгајила велики број 
учених и доказаних струч-
њака у бројним областима. 
Према његовим ријечима, 
управо је њено образовање 
која се ослања не само на је-
зик него и на филозофију да-
ло специфичну вриједност 
ове књиге.

– Њене пјесме су отаџбин-
ске, патриотске, завичајне, 
љубавне, настале као плод 
дугогодишњег промишљања. 
Поезија која почива на стубо-
вима језика, занатски осло-
њена на Ракића и Дучића, 
али веома оригинална и са 
пуно нових идеја и порука 
– рекао је Бјелановић, који 
је са поносом истакао да је 
Удружење писаца у Крагујев-
цу, чији је предсједник, осно-
вано давне 1953. године, а да 
су његови чланови, међу ко-
јима је и Љубица Жикић, да-
ли велики допринос српској 
књижевној ријечи.

ИВАНИЋ: ГЛАС 
ПЈЕСНИКИЊЕ ЈЕ ГЛАС 
КОЛЕКТИВА

Проф. Душан Иванић је 
рекао да је на прво читање 
књиге која му је повјерена за 
рецензију осјетио топлину и 
чисту емоцију. Као специја-
листа за српску књижевност 
18. и 19. вијека, подстакнут 
крајишком несрећом на кра-
ју двадесетог вијека профе-
сор Иванић се посебно заин-
тересовао за књижевност Ср-
ба у Хрватској.

– Суочио сам се са пје-
сничким именима од Саве 
Мркаља и Петра Соларића 
до Даре Секулић, Милоша 
Кордића и других стварала-
ца. Крајина је богата пјеснич-
ком традицијом – рекао је 
Иванић, који се осврнуо и на 
сам назив књиге Љубав све-
тове спаја.

– Назив књиге носио је и 
велики ризик аутора како да 

остане аутентичан и свој ис-
тичући тему љубави о којој 
су писали сви велики пјесни-
ци. Ауторка је успјела да од-
говори свим изазовима и да 
искреност личног осјећања 
обликује у необичну природ-
ност – рекао је Иванић и до-
дао да је књига подијељена у 
пет циклуса пјесама (Свети-
ње, Завичај у грлу, Ластавица 
у срцу, С тобом у песми, Рука 
на камену).

– Збирка носи собом је-
ванђељске мотиве љубави. 
Аутор пише неримованим 
стихом, без ограда, ствара 
пјеснички смисао мирном 
реченицом – рекао је Ива-
нић додајући да пјесникиња 
прича стиховима, а да је нај-
компактнији дио књиге који 
се односи на завичај.

– Колико год је личан лир-
ски пјеснички глас Љубице 
Жикић, то је и глас колекти-
ва – глас судбине избјеглич-
ке колоне, попаљених и на-
пуштених кућа, бескућника 
и радника на туђим имањи-
ма – рекао је Иванић, увр-
штавајући Љубицу Жикић у 
широк круг крајишких пје-
сника који су морали да на-
пусте завичај.

– Историја је након 1995. 
године толико ушла у наш 
живот да се више није мо-
гла избјећи. Више се није 
могло остати у оклопу, већ 
су сви људи од пера и ри-
јечи морали о томе прого-
ворити – рекао је Иванић и 
подсјетио да су након Другог 
свјетског рата села на Кор-
дуну, Банији, Лици и даље 
живјела, док је данас стање 
онакво каквим га је описа-
ла пјесникиња „нигдје ста-
да, нигдје гласа”.  

Дирнута пажњом и бира-
ним ријечима, ауторка Љу-
бица Жикић истакла је да нас 
управо љубав држи на окупу.

– Завичај јесте остао мно-
гима „тамо негдје, гдје се 
нећемо вратити”, али љу-
бав према њему нико не мо-
же отети, баш као што нико 
не може отети љубав према 
ближњима који су напусти-
ли овај свијет – закључила је 
пјесникиња.  

У склопу програма могле 
су се чути изворне народне 
пјесме са Кордуна у извође-
њу пјевачке групе Петрова 
гора. Т. ЋОРОВИЋ / М. ШАПИЋ

БИЉЕШКА О ПИСЦУ

Љубица Жикић рођена је у Блатуши (општина Вргинмост) 
на Кордуну 1949. године. На Филозофском факултету у 
Загребу дипломирала српско-хрватски језик и књижевност, 
да би од 1972. године радила у гимназији у Пазину. Од 1981. 
године живи и ради у Крагујевцу. Објавила је књигу-рјечник 
Цветник женских имена, приповијетке за дјецу Приче од којих 
се расте, а за свој хуманитарни рад у Колу српских сестара 
награђена је Ђурђевданском наградом Крагујевца.

Пут у вјечност Миланка Милана Сурле 
У присуству чланова поро-

дице, сабораца, другова, 
пријатеља и комшија у четвр-
так, 14. јуна 2018, у вјечност 
је са београдског Топчидер-
ског гробља испраћен борац 
6. Личке дивизије 

Миланко Милан Сурла. 
Рођен је у Губавчевом 
пољу у Лици 1927. 
године. Као четрна-
естогодишњак при-
ступа партизанском 
покрету. Сурова чи-
њеница била је да је 
тешко рањен и да мора 
да се поново учи да пише. 
Прилагођавање инвалиди-
тету и новонасталој ситуа-
цији у друштву нису га оме-
ле у његовим још увијек ти-
нејџерским годинама и он 
рат завршава као потпоруч-
ник. Након тога, 1946. дово-
ди родитеље, браћу и сестре 
у плодну Бачку – некадашње 
Филипово, а сада Бачки Гра-
чац, гдје након неког време-
на бива изабран за управни-
ка земљорадничке задруге. У 
фебруару 1950. вјенчава се са 
Машом, дјевојком из учитељ-
ске породице и маја 1951. до-
бијају сина Илију. Због забуне 
1957. године Милан доноси 
одлуку да се повуче из јавног 
живота, али се двије године 

касније са поро-
дицом пресељава 

у Београд, гдје се хо-
норарно запошљава као 

продавац у Дувану. На сви-
јет долази син Ненад, а Ми-
лан напредује у предузећу да 
би 1978. године постао гене-
рални директор и са те пози-
ције се пензионише 1990. го-
дине. У међувремену су при-
стигли и унуци: Пеђа, Мар-
тина и мало касније Софија. 
Прва половина 1995. доноси 
нову радост у кућу – рађа се 
унук Филип, али друга поло-
вина задаје тежак ударац ка-
да Маша умире након кратке 
али тешке болести. Било је то 
у години када су прославили 
45 година брака.

Милан проналази додатну 
снагу и енергију и са 68-годи-
шњак се окреће друштвеном 

раду и Савезу бораца. Поро-
дица се проширује за два но-
ва унука – рађају се близан-
ци Јован и Никола. Тешко 
му пада одлазак сина Нена-
да у Аустралију, а почетком 
ове године снаја Маца пада у 
немилост тешке болести, ко-
ја је није пустила из свог за-
грљаја. Дубоко потресен Ми-
лан наставља, али здравље по-
пушта...

У име породице, родби-
не и пријатеља, пригодним 
говором опростила се унука 
Мартина Рудић, у име Удру-
жења 6. Личке дивизије Ђор-
ђе Станић, генерал у пензи-
ји, док се у име ОО Субно-
ра Савски венац од Миланка 
Милана Сурле опростио бо-
рац 1. Пролетерске бригаде и 
предсједник ОО Субнор Сав-
ски венац Зденкo Дупланчић.
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Уколико желите редовно да добијате свој примјерак  
„Српског кола“ на кућну адресу  довољно је да  позовете 
број дописништва у Новом Саду 021/ 66  13  600   
Радно вријеме: понедјељак, сриједа и петак од 9 до 16,  
уторак и четвртак од 12 до 19 часова. 

СРПСКО КОЛО
БЕСПЛАТНО РЕЗЕРВИШИТЕ

У СКАДАРЛИЈИ ПРОМОВИСАНА КЊИГА ДР СЦ. ЂОРЂА ИВОШЕВИЋА 

ХРОНИКА ФАМИЛИЈЕ ИВОШЕВИЋ  
– УСПОМЕНЕ ЗА ЛАРУ
У ресторану Мали врабац на 

Скадарлији 5. јуна одржа-
на је промоција књиге др сц. 
Ђорђа Ивошевића Хроника 
фамилије Ивошевић – Успоме-
не за Лару.

На почетку промоције ау-
тор књиге др сц. Ђорђе Ивоше-
вић је рекао да је ову књигу на-
писао по својим и сјећањима 
осталих чланова породице, а 
да га је на то мотивисала да-
нас осмогодишња унука Лара.

– Догађај који се збио у Ла-
рином раном дјетињству, на-
стао сплетом несрећних окол-
ности које нису обећавале сре-
ћан завршетак, донио је сви-
ма оправдани страх за Лару. 
Али, Лара је побиједила. Била 
је једна међу хиљадама која је 
из такве битке изашла као по-
бједник. Двогодишње дјетенце 
било је велики херој, захваљу-
јући великој унутрашњој сна-
зи, која ће многима остати не-
разјашњена – рекао је др Иво-
шевић изражавајући искрену 
захвалност Лариној мајци Па-
влини, која је чешког порије-
кла, за несебичну бригу о Ла-
ри и унуцима.

УНУКА ГА МОТИВИСАЛА 
– Моја је мотивација би-

ла да једнога дана моја унука 
Лара, кад буде имала више го-
дина, спозна да су њезини ко-
рјени овдје веома дубоки. По-
родична хроника у књизи кре-
ће од XVIII вијека зато није 
случајно што је за промоцију 
ове књиге изабрана Скадар-
лија, чија је историја почела 
да се исписује у том периоду 
– рекао је др сц. Ђорђе Ивоше-
вић, представљајући промоте-
ра књиге госпођу Милицу Ћи-
рић. Милица Ћирић кратко је 
дала преглед садржаја књиге.

Милица је рекла да се ци-
јела радња одвијала у родном 
мјесту аутора, кордунашком 
селу Коларић, које је географ-
ски увијек било на истом мје-
сту, али је кроз бурну историју 
промијенио неколико држава.

ПЕРАКОВА КРУШКА
– Ивошевићи су на подруч-

је Кордуна дошли крајем XVII 
вијека за вријеме Велике сео-
бе Срба. Према предању, воде 
поријекло од претка Перака, а 
и данас на породичном има-
њу стоји горостасна крушка 
за коју се сматра да је засадио 
сам Перак, а у чијем су се хла-
ду одмарале и договарале ге-
нерације Ивошевића и играо 
буљук дјеце – рекла је Мили-
ца Ћирић, наводећи да се по-
родично село памти од Михај-
ла Ивошевића и 1864 године. 

– Био је то наочит човјек, 

висок, густе плаве косе, хари-
зматичан, за оно вријеме шко-
лован, ожењен супругом Ка-
том, која му је родила седмо-
ро дјеце. Стварали су дом, по-
дизали дјецу а Михајло је био 
глава породице и бринуо је о 
свему. Посебно је водио ра-
чуна да на вријеме и у добре 
куће уда своје кћери, које се 
нису морале слагати са ње-
говом одлуком, али су одла-
зиле за одабране људе. Тако 
је за двије кћерке изабрао на-
ша два човјека која су отишла 
трбухом за крухом чак у Аме-
рику. Поред тога што је бирао 
зетове, бирао је и снахе за си-
нове који су остајали на огњи-
шту у својој кући – рекла је 
Милица, описујући Михајла 
као правог људског горостаса 
баш као што је била и крушка 
испред куће.

ДУПЛО КУЋЕЊЕ
– Михајло је остао рано без 

супруге, губио је дјецу, унучад. 
Сваки пут је стоички, мудро и 
са пуно такта опорављао прво 
себе, а онда и своје укућане, са 
радом и разумом. Био је узор 
потомцима. Наглашавао је да 
дјеца поред рада на имању у 
кући морају добро да уче. Од 
дјеце је захтијевао да буду по-
штени и вјерују у Бога. Ружне 
ријечи се нису чуле у тој по-
родици. Пред Ђурђевдан 1940. 
године добио је и унука Ђо-
рђа (аутора ове књиге) – рекла 
је Милица, напомињући да је 
свака генерација Крајишника, 
па и Ивошевића у свом вијеку 
по два пута почињала кућење 
из почетка.

– Голи, боси, без игдје иче-
га у прољеће 1945. године по-
чињу изнова, дјеца се враћају 
у школу. На радост дједа Ми-
хајла били су одлични ђаци и 
студенти. Из породице Иво-
шевића излазили су: учите-
љи, економисти, инжињери и 
доктори наука. Дјед Михајло је 
био поносан на своје потомке 
и на оно што је уградио у њих 
– рекла је Ћирићева и истакла 
да је 1952. година Ивошевићи 

остају обезглављени јер у истој 
години умиру дјед Михајло и 
Ђорђев отац Павле.

– Нејаки Ђорђе постаје 
мајкина велика помоћ и уз-
даница. Ђорђе је добро учио, 
дипломирао, магистрирао и 
докторирао на економским 
наукама. Уводи новине у по-
љопривредну производњу на 
Кордуну, како примарну та-
ко и у индустријску. Савјесно, 
одговорно, поштено обавља 
свој посао. Жени се Невеном 
и добија два сина, Предрага и 
Страхињу. Напредује на по-
слу, али никад не заборавља 
Коларић и породична окупља-
ња код мајке и брата Павла у 
кући, како би синове везао за 
родну груду и породичну тра-
дицију обиљежавања Божића, 
славе и других обичаја краја. 
Посао га одводи у Чехосло-
вачку, а са њим се сели и по-
родица. Ђорђе ниже послов-
не успјехе, а синови школске. 
Повратак на Кордун био је ве-
ома стресан. Распада се Југо-
славија и влада предратно ста-
ње. Предраг одлази у Лондон, 
а остатак породице враћа се у 
Праг, гдје сада као избјеглице 
живот поново крећу из почет-
ка – препричава Милица суд-
бину Ивошевића.

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ
– Ђорђе је, као и његови 

преци инсистирао на поште-
њу преносећи породичне за-
повијести: не лажи, не кра-
ди, не пожели туђе и труди се 
да више дајеш него узимаш. 
Ђорђе данас ужива у одра-
стању унучади Арсе, Дани-
ла и Ларе, чије име означава 
као заштитницу куће и кућ-
ног прага. Три породице Иво-
шевића састају се недјељно 
у Прагу, гдје Ђорђе унуцима 
преноси породичну традици-
ју, а неизбјежан је и годишњи 
скуп у обновљеној кући у Ко-
ларићу – рекла је госпођа Ми-
лица Ћирић уз напомену да је 
Ђорђе много тога још оста-
вио између корица књиге Ус-
помене за Лару, са жељом да 
се коријен породичног ста-
бла још више учврсти а гра-
не разгранају и причају мла-
дим потомцима о Ивошеви-
ћима који потичу из Колари-
ћа са Кордуна.

Др сц. Ђорђе Ивошевић је 
одговарао на питања присут-
них изражавајући наду да ће 
Лара наставити тамо гдје је он 
стао, а потом је уприличен и 
несвакидашњи ритуал „крште-
ње књиге” на начин да је нај-
млађи гост на промоцији Лу-
ка Михаљев књигу залио шам-
пањцем.

 Т. ЋОРОВИЋ / М. ГОМИРАЦ

ЈЕЛЕНА БАЧИЋ АЛИМПИЋ О КЊИЗИ

Стољетно стабло крушке на имању породице Ивошевић, 
у питомој удолини Коларића, чува тајну живота предака и 
будућих покољења овог честитог и по свему посебног дома.
Људи одвајкада говоре да им је дом тамо гдје је срце.
Срце др сц. Ђорђа Ивошевића, поштеног, племенитог, 
образованог, вриједног и животу и својим вољенима 
преданог човјека, оца, супруга, стрица и дједа, вјечно 
ће овом књигом причати о свом животу укоријењеном 
дубоко у трусној, кордунашкој земљи, омеђеној небом, 
ливадама и шумама, баш као што он пише о животима 
чланова породице Ивошевић, и дубоко емотивним, али и 
промишљеним казивањем тка причу за будућа покољења, 
оставља успомене за Лару, као што је стољетна крушка 
пустила своје коријење за незаборав.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ МИКА У СРЦУ ЗАВИЧАЈ У ДУШИ ДРАГИЦЕ ГОДИЋ АДАМОВИЋ

ПРЕЛИВАЊЕ СЛИКА ЖИВОТА
У просторијама удружења 

РВИ у Београду 22. маја 
2018. године одржана је про-
моција књиге Мика у срцу за-
вичај у души Драгице Годић 
Адамовић.

– Ауторка ове књиге ни-
же своје успомене, сјећања 
и осјећања, у вези са Корду-
ном и Банијом, људима са ко-
јима је живјела и догађаје у 
којима је учествовала. Сли-
ке тог времена преламају се 
кроз призму личних прожи-
вљавања и преживљавања, а 
свој лични усуд ауторка је 
преплела са суровом ствар-
ношћу живота на Кордуну, 
коју су креирали ратни ви-
хори, мећаве хладних зима и 
шкрта, мукотрпно обрађива-
на земља. Мада свака прича у 
овој књизи има своје засебне 
ликове, изнад свих се издиже 
лик мајке Мике, коју Драги-
ца глорификује као неког ко 
носи све недаће, неправде и 
невоље на својим плећима и 
срцу, али их стоички подно-
си, како би своју кћерку, ње-
но једино благо овог свијета, 
извела на прави пут – рекао 
је књижевник Никола Кори-
ца, један од уводничара на 
овој промоцији.

Поред Корице, на промо-
цији су говорили и Душан Ву-
којевић Марс, Бојана Кекић 
Вучић, Душан Благојевић, Ђу-
ро Шкаљац, док је програм 
водила Анђелка Вујић Лазић.

Душан Вукојевић Марс, 
главни и одговорни уредник 
часописа Војни инвалид ис-
такао је жал за просторима 
које описује Драгица Годић 
Адамовић, али и свим оста-
лим крајинским, укључујући 
и његову Сјеверну Далмаци-
ју, на које нас сада, углавном 
са сјетом и тугом, подсјећају 
још само овакве књиге. 

– Сама збирка прича у 
овој књизи је етнографски и 
етнолошки запис Кордуна, 
али и карактера људи описа-

них у њима. Помало архаи-
чан, али сажет и прецизан у 
изразу, језик којим је писа-
на ова књига завређује по-
себну пажњу – рекао је, из-
међу осталог, Вукојевић, до-
дајући да је оваквог језика и 
дијалекта све мање и да га је 
немогуће обновити и врати-
ти у живот, осим као архео-
лошки остатак.

Бојана Кекић Вучић, ком-
шиница и пријатељица ау-
торке, како ју је представила 
водитељка промоције, про-
читавши једну причу из са-
ме књиге, похвалила је ову 
књигу, прије свега њену ау-
тентичност.

Ђуро Шкаљац, такође је 
прочитао одломак из једне 
приче, рекавши након тога да 
ова књига одудара од осталих 
крајишких јер је једну „тешку 
причу” ауторка на сатири-
чан начин пренијела на па-
пир, пожеливши јој да тако 

настави и да од ње очекује и 
наставак рада.

Великом броју присутних 
обратио се и Душан Благоје-
вић – друг Дујо, Драгичин на-
ставник историје у основној 
школи, подсјетивши их на 
неко вријеме када је Кордун 
био српски, а Кордунаши ча-
стан, поштен и вриједан на-
род који је вијековима опста-
јао на том простору. Драги-
цу памти као добру ученицу 
немирног духа, сада видљи-
вог и у текстовима ове књиге.

У културно-умјетничком 
дијелу програма, учествова-
ла је Светлана Стевић, вокал-
но-избјеглички састав Мла-
дићи, а посебан утисак оста-
вио је млади Милан Лазић, 
виртоуз на хармоници, уче-
ник средње музичке школе у 
Смедереву и добитник мно-
гих престижних признања у 
земљи и у иностранству. 

ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ДРАГА МИКИНА
Драгица Годић Адамовић рођена 
је на Ивањдан 1963. године. 
Дјетињство и младост провела 
је у Живковић Коси на Кордуну, 
средњу школу завршила у Војнићу, 
а након удаје се преселила на 
Банију. Избјеглички вихор је донио 
у Инђију, гдје и сада живи.
– Ова књига је дошла спонтано, 
пошто сам ја дијете које никада 
није сазнало за свога оца јер је то била жеља моје мајке 
Мике. Нас двије смо имале изузетно тежак живот и 
сматрала сам да је дошло вријеме када сам ја то све морала 
избацити из себе. Да не бих писала аутобиографску књигу, 
ја сам жељела да опишем и мој Кордун, и моје горе, и моје 
воде, и мој народ који је тамо живио. Била сам свједок 
једног историјског времена, увијек у жижи сваког догађаја, 
јер сам морала бити уз своју мајку, просто ме није имала 
коме оставити. Све те приче су аутентичне и свједоче 
о једном крају кога више нема и надам се да се нећу 
зауставити на овој књизи, јер остало је много неиспричаних 
ствари које завређују да буду описане и укоричене – 
изјавила је за Српско коло непосредно послије промоције 
ауторка књиге Драгица Годић Адамовић, много познатија 
међу својим земљацима као Драга Микина.

 » Душан Благојевић, Драгица Годић Адамовић, Душан Вукојевић Марс и Никола Корица
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ОДРЖАН 3. MЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР АВРАМ 2018 У СТАРИМ БАНОВЦИМА

Трећи по реду Меморијални 
турнир Аврам 2018 одржан 
је 10. jуна на стадиону ФК 

Дунав у Старим Бановцима у ор-
ганизацији Завичајног удружења 
Бирач–Дрина. Циљ турнира је чу-
вање сjећања на оснивача и првог 
предсjедника Удружења, пуков-
ника Миленка Аврамовића, као 
и међусобно повезивање и под-
стицај активизма код младих из 
Србије и Републике Српске.

Турнир је отворен химном Ср-
бије, а затим је минутом ћутања 
одата почаст легенди Бирча и Срп-
ске пуковнику Миленку Аврамо-
вићу.

АШЋЕРИЋ: ВАЖНО ЈЕ ДРУЖЕЊЕ
Учествовало је осам екипа, че-

тири из општина Бирча тј. Осмаци, 
Шековићи, Братунац и Власеница 
а из Србије учествовале су екипе 
МЗ Стари Бановци, екипа Удруже-
ња Дрина–Уна, екипа Пријатељи 
из Старе Пазове и екипа Удруже-
ња Бирач–Дрина. 

На почетку се обратио предсjед-
ник Удружења Драго Ашћерић, ко-
ји је поздравио присутне, породицу 
пуковника Аврамовића, захвалио се 
учесницима и свима који су подр-
жали реализацију турнира, посебно 
Представништву Рeпублике Српске 
у Србији и Мјесној заједници Стари 
Бановци, КУД-у Извор из Старих Ба-
новаца, које је наступило на отва-
рању турнира, као и спонзорима и 
донаторима турнира.

Ашћерић је рекао да је резул-
тат у другом плану, позвао на фер 
игру, нагласивши да је циљ друже-
ње и јачање веза Републике Срби-
је и Републике Српске.

Присутнима се затим обратио 
Борислав Максимовић, сарадник 
у Представништву Републике Срп-
ске у Србији, који се захвалио дома-
ћинима на позиву, истакавши зна-
чај повезивања наших људи са обје 
стране Дрине и развоја односа Ре-
публике Српске и Србије.

Турнир је свечано отворила 
Тања Јанковић, кћерка Миленка 
Аврамовића. Учесници турнира 
такмичили су се у четири дисци-
плине, малом фудбалу, шаху, ба-

цању камена с рамена и надвлаче-
њу конопца.

Побjеднички пехар у малом 
фудбалу узела је екипа Стари Ба-
новци, друго мјесто припало је еки-
пи Бирач–Дрина, а трећи су били 
Шековићи. Медаљу за најбољег 
играча турнирa освојио је Стефан 
Боснић, а за најбољег стрелца про-
глашен је Милош Видаковић.

ДЕЛИЋ НАЈБОЉИ ШАХИСТА
У надвлачењу конопца екипа 

Стари Бановци освојила је прво 
мjесто, други су били чланови Удру-
жења Бирач–Дрина, а трећи екипа 
Шековића.

Побједу у шаху однио је Брано 

Делић, други је био Милан Савић, 
а трећи Мирко Кешељ.

Камена с рамена најдаље је ба-
цио Огњен Голијан из екипе Власе-
ница, други је био Марко Радоса-
вљевић из Шековића, а трећи Душан 
Лукић из Старих Бановаца.

За све учеснике и госте послије 
спортског дијела дана приређен је 
ручак у ресторану ФК Дунав, гдје 
је дружење настављено уз музику.

Како је речено од стране орга-
низатора, овај турнир подржали су 
многи спонзори, Кока-Кола, Енерго-
драгон из Батајнице, маркети Вене-
ра из Београда, Сунце из Београда, 
ауто-превозник Цвијетко Ашћерић, 
а ту је и подршка Представништва 

РС у Србији на челу са директором 
Млађеном Цицовићем, МЗ Стари 
Бановци на челу са предсjедником 
Радиславом Савићем, као и читавог 
Управног одбора Удружења.

Meдијски спонзор Меморијал-
нoг турнирa Аврам 2018 било је Срп-
ско коло, бесплатан мјесечни лист 
на ћирилици и ијекавском изгово-
ру, који прати теме Срба порије-
клом западно од Дрине и Дунава.

Овом приликом уручене су за-
хвалнице ФК Дунав Стари Бановци 
и члану Управног одбора Удружења, 
ауто-превознику Цвијетку Ашћери-
ћу за изузетан допринос овогоди-
шњем одржавању турнира.

ВЕСНА ВУКОВИЋ

Бирчани са пријатељима чувају  
успомену на  Миленка Аврамовића

 » ШАХИСТИ: Мирко Кешељ, Цвијетин Ђукановић, Брано Делић, Драго Ашћерић и Милан Савић  » Учеснике су поздравили Тања Јанковић и Борислав Максимовић

 » Побједничке екипе Стари Бановци и Бирач Дрина са представницима Удружења


