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СРПСКО КОЛО
ПРЕДСЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

У СПОМЕН СРПСКИМ ЈУНАЦИМА ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ МИОДРАГ ЛИНТА ПОЛОЖИО 
ВИЈЕНЦЕ НА СРПСКОМ ВОЈНИЧКОМ ГРОБЉУ У БИТОЉУ И СПОМЕН КАПЕЛИ СВЕТОГ ПЕТРА И ПАВЛА НА КАЈМАКЧАЛАНУ

 РЈЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА ЗА 302 ПОРОДИЦЕ  ЕПИЛОГ САСТАНКА У ПРЕДСЈЕДНИШТВУ  СРБИЈЕ

Предсједник Вучић дао гаранције избјегличким 
породицама да ће најкасније до 15. децембра 
бити испоручени грађевински пакети помоћи

ДОДИК: ОКУПЉЕНИ ОКО 
СВЕТЕ РИЈЕЧИ – СЛОБОДА

Поносни смо на "малу 
Свету гору" која нас 
вијековима сабира 

ВЕСНА СТАМБОЛИЋ

ПО ШЕСТИ ПУТ ОДРЖАНИ ДАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У СРБИЈИ 

Срби су пробојем 
Солунског фронта 
донијели мир 
слободарској 
Европи zzУ свечаном дијелу 

програма посвећеног 
обиљежавању 
стогодишњице  пробоја 
Солунског фронта
учесници Конференције 
Срби у региону и Србија 
- перспективе и научног скупа 
историчара посјетили су 
српско војничко гробље у
Битољу и Кајмакчалан
   
zzДелегацију Србије предводио 
је  предсједник Одбора за 
дијаспору и Србе у региону 
Миодраг Линта, који је  
заједно са чланом Одбора 
Александром Марковићем 
положио вијенце 
у славу српских јунака

 » Миодраг Линта са избјегличким породицама након одржаног састанка у Предсједништву Србије 

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ

ДЕЈАН КОВАЧЕВИЋ
Производи из наше 
општине освојили 
су цијелу планету

 » Капела Светог 
Петра и Павла на
Кајмакчалану
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НА ИНИЦИЈАТИВУ МИОДРАГА ЛИНТЕ ОДРЖАН САСТАНАК У КОМЕСАРИЈАТУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ

302 избјегличке породице
чекају грађевинске пакете
У Комесаријату за из-

бјеглице на Новом 
Београду у сриједу 5. 

септембра одржан је саста-
нак поводом чињенице да 
302 избјегличке породице 
са подручја града Београда 
још увијек нису добиле гра-
ђевински материјал да завр-
ше своје куће. 

Састанак је сазвао народ-
ни посланик и предсједник 
Савеза Срба из региона Мио-
драг Линта. На састанку су, 
поред Линте, присуствовали 
комесар за избјеглице Вла-
димир Цуцић са сарадници-
ма, један од добављача Са-
во Латиновић и четрдесетак 
представника породица. Са-
станак је на почетку напу-
стио директор ЈУП-а (Једи-
ница за управљање пројекти-

ма) Драган Катуца због при-
суства једног од добављача, 
што је изазвало незадовољ-
ство представника избјеглич-
ких породица.

Присутни представници 
избјегличких породица иска-
зали су велико огорчење јер 
Комесаријат за избјеглице и 
ЈУП нису урадили свој посао 
тј. нису обезбиједили да 302 
избјегличке породице доби-
ју грађевински материјал још 
прошле године, а сада пријети 
реална опасност да га не доби-
ју чак ни до краја ове године. 

Линта је критиковао рад 
ЈУП-а и Комесаријата за из-
бјеглице и дао максималну 
подршку избјегличким поро-
дицама. Он је предложио да 
се организује хитан састанак 
код потпредсједника Владе 
и министра спољних посло-
ва Ивице Дачића на коме би 

били присутни, између оста-
лих, комесар за избјеглице В. 
Цуцић, директор ЈУП-а Кату-
ца и представници избјелгич-
ких породица. 

Циљ састанка би био да 
се не поништава други тен-
дер за набавку грађевинског 
материјала, што тражи Кату-
ца, већ да се уз одређене ко-
рекције што прије потпише 
уговор са добављачима и да 
се почне са испоруком гра-
ђевинског материјала за 302 
избјегличке породице да за-
врше своје куће прије зиме. 

Присутни представници 
избјегличких породица јед-
ногласно су прихватили при-
једлог Миодрага Линте.

 » Расправа у Комесаријату за избеглице и миграције

ЛИНТА: МОЛИЋЕМО ПРЕДСЈЕДНИКА ЗА ПОМОЋ

Да се овај проблем не остави по страни, потрудио се народни 
посланик Миодраг Линта. Он је 28. септембрa 2018. године у 
Скупштини Србије говорио о чињеници да 302 избјегличке 
породице из Београда већ три године чекају да добију 
донацију у виду грађевинског материјала да заврше своје куће.
– Породице су веома незадовољне. Нажалост, Комесаријат 
за избјеглице и ЈУП још увијек нису ријешили ове проблеме, 
иако је скупштина донатора још прије пет година донијела 
одлуку о спровођењу Регионалног стамбеног програма– 
рекао је Линта уз напомену да су ове породице принуђене 
да помоћ затраже од Кабинета предсједника Србије 
Алаксандра Вучића.

 НА МОЛБУ МИОДРАГА ЛИНТЕ ОДРЖАН ДВОЧАСОВНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ ПРЕДСЈЕДНИШТВА СРБИЈЕ

Предсједник Вучић дао гаранције да ће до 15.12. 
302 породице добити грађевински материјал
У Предсједништву Србије, 

на молбу народног посла-
ника Миодрага Линте, 1. ок-
тобра 2018. године, одржан је 
састанак са шефом кабинета 
предсједника Србије Ивицом 
Којићем. Састанак је одржан 
уз пуну сагласност предсјед-
ника Александра Вучића по-
водом чињенице да 302 избје-
гличке породице са подруч-
ја града Београда, нажалост, 
још увијек нису добиле гра-
ђевински материјал да заврше 
своје куће. На састанку је, по-
ред Ивице Којића и Миодрага 
Линте, присуствовало двадесе-
так представника породица.

ПРИМЈЕДБЕ НА
 РАД КОМЕСАРИЈАТА

Присутни представници 
избјегличких породица ис-
казали су велико огорчење 
и незадовољство радом Ко-
месаријата за избјеглице на 
челу са Владимиром Цуци-

ћем и Јединицом за управља-
ње пројектима (ЈУП) на челу 
са Драганом Катуцом. Обје 
институције нису показале 
способност и одговорност да, 
путем тендера, подијеле гра-
ђевински материјал за поме-
нуте 302 избјегличке поро-
дице које су изабране путем 
јавног позива још почетком 
прошле године.

Линта је упознао Којића да 
су средства за куповину грађе-
винског материјала обезбије-
ђена на Скупштини донато-
ра кроз Регионални стамбени 
програм још у децембру 2013. 

године. Такође, он је нагласио 
да су 302 избјегличке породи-
це требале да грађевински ма-
теријал добију још 2015. го-
дине. Линта је истакао да се 
пропадањем и поништавањем 
тендера у вези са рјешавањем 
стамбених потреба избјеглич-
ких породица шаље лоша по-
рука донаторима да Србија ни-
је способна да реализује Ре-
гионални стамбени програм.

Шеф кабинета предсједни-
ка Србије Ивица Којић је више 
од два часа пажљиво слушао 
излагања представника избје-
гличких породица који су гово-

рили, између осталог, о пропа-
дању незавршених кућа, о по-
нижавању и вријеђању од стра-
не дијела запослених у Комеса-
ријату за избјеглице и ЈУП-у, о 
чињеници да се дио запослених 
не јавља на телефоне, о бахатом 
понашању Владимира Цуцића 
и Драгана Катуце. Главни за-
хтјев избјегличких породица је 
био када ће и да ли ће коначно 
добити грађевински материјал.

ЗАХВАЛНОСТ 
ПРЕДСЈЕДНИКУ 

Ивица Којић је на крају 
састанка присутнима рекао 
да ће комесар Цуцић и ди-
ректор Катуца сносити од-
говорност и пренио јасну по-
руку предсједника Вучића да 
лично гарантује да ће про-
блем 302 избјегличке поро-
дице у вези добијања грађе-
винског материјала бити ри-
јешен до 15. децембра ове го-
дине. Представници избје-
гличких породица и Линта 
замолили су Ивицу Којића 
да пренесе предсједнику Ву-
чићу захвалност за његову 
спремност да помогне у рје-
шавању овог проблема.

УВОДНИК
 » Пише: Трифко Ћоровић

Ко се стиди свог поријекла, 
вазда рђа довијека...
У години у којој се обиљежава велики јубилеј стогоди-
шњица српског уједињења и Подгоричке скупштине по-
јачава се хајка на Србе у Црној Гори. Најприје је широм 
Црне Горе подијељен летак са поруком: „Никад више 
1918”, у коме је српска војска приказана као окупатор-
ска, да би убрзо након тога један дневни лист у Црној 
Гори најавио је да се спрема листа непожељних Срба, 
којима ће бити забрањен улаз у Црну Гору. Како се на-
води, црна листа састављена је од оних „лица који блате 
Црну Гору”. На њој се наводно налази и патријарх срп-
ски Иринеј, и то због изјаве „да је Србима у Црној Гори 
лошије него што им је било под НДХ и Османлијама”, 
коју је дао поводом поруке црногорских власти упуће-
не Митрополији црногорско-приморској да би јој могла 
бити одузета имовина. 
Од осамостаљења Црне Горе удари на српски народ и СПЦ 
трају континуирано. Дугорочни пројекат разарања СПЦ у 
Црној Гори најбоље се огледа у нацрту закона о вјерским 
заједницама. Званична Подгорица не крије да фаворизује 
удружење грађана Мираша Дедеића, који себе поистовје-
ћује са Црквом, истовремено промовишући дрљевићев-
ско—штедимлијску идеологију црногорског национали-
зма. Зато је предвиђено 
да се рад цркве своди на 
државне границе. Тако-
ђе, предвиђено је да сви 
вјерски објекти, за које се 
утврди да су изграђени 
на територији Црне Го-
ре до 1. децембра 1918. 
године, постану државна 
својина. Оваквим ставо-
вима црногорска безбо-
жничка власт навукла је 
гњев и осталих вјерских 
заједница. 
Монтенегрински режим 
посебно је киван и на чињеницу да наука разобличује 
подметање историјских фалсификата. Зато се на навод-
ној црној листи као нежељена лица у Црној Гори поми-
њу и српски историчари Чедомир Антић и Александар 
Раковић, који су имали врло убједљиве и аргументо-
ване јавне наступе на медијском простору Црне Горе. 
У склопу стратегије затирања српства, поред затирања 
српског језика и ћирилице, монтенегрини желе да за-
ташкају чињеницу да током постојања независне старе 
Црне Горе, нико није доводио у питање чињеницу да су 
Црногорци, заправо, дио српског народа. Историја по-
тврђује да први покушај да се Црногорци прогласе по-
себном нацијом, долази уочи Другог свjетског рата из 
пера Савића Марковића Штедимлије, сљедбеника уте-
мељивача усташке идеологије Анте Старчевића. То је 
вријеме у коме буја комунистичка идеја, која је након 
Другог свјетског рата посебно плодно тло нашла у Цр-
ној Гори, што свједоче бројни злочини и братоубиства. 
Игра судбине наметнула је да се ове године у октобру по 
први пут на званичном фудбалском мечу састану у Подго-
рици Црна Гора и Србија, што би могло још више да рас-
пири узавреле страсти.  Нејасно је, ако га разумију, зашто 
су монтенегрини превели Његоша који је у аманет оставио 
поруку: „Ко се стиди свог поријекла, вазда рђа довијека...”
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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  

Могућност коришћења 
враћених матичних 
књига општине Двор
zzРођен сам 28. 5. 1971. године у мјесту Доња Јавни-
ца, у општини Двор, у Хрватској. Још увијек имам из-
бјеглички статус у Србији. Одлучио сам да поднесем 
захтјев за пријем у држављанство Србије. За подно-
шење тог захтјева, поред важеће избјегличке леги-
тимације, затражено ми је од надлежне Полицијске 
управе мог садашњег боравишта да уз избјегличку 
легитимацију приложим и свој родни лист и домов-
ницу из Хрватске или увјерење да нисам уписан у 
књиге држављана Хрватске, не старије од шест мје-
сеци. Пошто су матичне књиге са подручја општине 
Двор биле изнијете у Србију, током посљедњих рат-
них збивања у Хрватској оне су, по мојим сазнањима 
враћене надлежним органима Хрватске приликом 
посљедње посјете предсједника Србије, Александра 
Вучића, Хрватској, питам вас на који начин ја сада 
могу доћи до свог родног листа и домовнице?
У вези са коришћењем матичних књига за подручје 

општине Двор, које су враћене у Хрватску, Министарство 
управе Хрватске издало је сљедеће саопштење: „Сви упи-
си у државним матицама које су враћене Матичном уре-
ду Двор неће се по службеној дужности уносити у елек-
тронску базу државних матица нити ће се на темељу ис-
тих издавати исправе. С обзиром на протек времена од 
отуђења државних матица до њихова поврата (26 година) 
у питању је тачност и ажурност уписа и накнадних биље-
шки које се налазе у тим државним матицама. Правно је 
несигурно у државне матице, које се сада у Републици 
Хрватској воде искључиво у електронском облику, уноси-
ти уписе у које се не може са сигурношћу утврдити да су 
тачни и ажурни. Матични уред Двор нема могућности да 
по службеној дужности провјери сваки појединачни упис 
на начин да недвосмислено утврди које све накнадне би-
љешке је потребно након 26 година унијети да би сваки 
појединачни упис одговарао тренутној стварној и живот-
ној ситуацији сваке особе која је уписана у тим евиден-
цијама. Исто тако, на темељу таквих уписа из враћених 
државних матица није могуће издавати јавне исправе ко-
је својом доказном снагом потврђују истинитост и тач-
ност података који су уписани кад је већ унапријед под 
знаком питања тачност и ажурност наведених података. 
С обзиром да је у наведеном периоду од 26 година, свим 
грађанима у Хрватској, који нису могли добити исправе 
из државних матица које су биле уништене или отуђене, 
било омогућено тражење накнадних уписа у поједине др-
жавне матице, сматрамо да се таква пракса треба и даље 
наставити. Сваки грађанин који је уписан у државне ма-
тице које су враћене Матичном уреду Двор или који има 
правни интерес, а до сада није затражио накнадни упис, 
може затражити накнадни упис у поједину државну ма-
тицу уз предочење исправе о извршеном упису или не-
ког другог доказа, као и доказа о свим чињеницама које 
су у међувремену наступиле. Накнадне уписе потребно 
је као и до сада рјешавати на начин да се на сваки поје-
дини упис примјењују правни прописи Хрватске.” Из 
наведеног објашњења и упутства Министарства управе 
Хрватске произлази недвосмислен закључак да и након 
протека времена дужег од шест мјесеци од када су ма-
тичне књиге из Србије враћене надлежним органима у 
Хрватску, оне се не могу користити, већ је потребно ићи 
у управни поступак накнадних уписа као да те књиге ни-
су ни враћене. Дакле, да бисте добили родни лист и до-
мовницу из Матичног уреда у Двору, потребно је про-
вести управни поступак за накнадни упис у матичне 
књиге рођених и књиге држављана Хрватске, било да 
лично поднесете захтјев код Службе општих послова 
у Петрињи, било да тај захтјев поднесете преко Кон-
зулата Хрватске у Србији, или преко овлаштеног пу-
номоћника у Хрватској, те да тек по правоснажности 
рјешења о накнадном упису подигнете те документе. 

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. 

МИОДРАГ ЛИНТА И АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ ПОСЈЕТИЛИ АМБАСАДУ СРБИЈЕ У СКОПЉУ 

ЛИНТА: Београд би у четири 
корака могао да поправи 
положај Срба у Македонији
У понедјељак 17. септем-

бра 2018. године амба-
садорка Србије у Ско-

пљу Душанка Дивјак-Томић 
уприличила је састанак са 
предсједником Одбора за ди-
јаспору и Србе у региону Ми-
одрагом Линтом и чланом Од-
бора Александром Маркови-
ћем. Састанку су присуствова-
ли савјетник Зоран Ковачевић 
и шеф Конзуларног одјељења 
Александра Ђурица. 

Након састанка Миодраг 
Линта је изјавио да држава 
Србија треба да предузме че-
тири конкретне радње које 
би умногоме помогле српски 
народ у Македонији.

– Потребно је да српска 
страна ратификује Споразум 
о образовању, који је потписан 
2015. године – рекао је Лин-
та и објаснио да би Србија и 
Македонија сваке године, по 
принципу реципроцитета, по-
нудили одређен број стипен-
дија, подстицали непосредну 
сарадњу образовних установа, 
размjену професора и размје-
ну искустава о реформама си-
стема образовања. 

– Неопходно је што прије 
формирати мјешовиту коми-
сију и тиме испунити преду-
слове из Споразума о зашти-

ти српске националне мањине 
у Македонији, који је потпи-
сан још 2004. године у вријеме 
функционисања државне за-
једнице Србије и Црне Горе – 
рекао је Линта, оцјењујући да 
би се на тај начин максимално 
подигао ниво правне заштите 
српске националне мањине, 
као и развој њиховог нацио-
налног, културног, језичког и 
вјерског идентитета.

– Треба омогућити довр-
шетак градње Српске куће у 
Кучевиштву. До сада је завр-
шено око 80% посла, али да 
би обезбиједили сигурну бу-

дућност неопходно је да се 
укњижи као власништво Ам-
басаде Србије у Македонији 
и на тај начин буде заувијек 
у функцији српског народа – 
рекао је Линта и на крају се 
осврнуо на најболније – пи-
тање српског држављанства. 

– Неопходно је да се ли-
берализује поступак српског 
држављанства и то не само 
према припадницима срп-
ског народа у Македонији не-
го и према припадницима ве-
ћинског народа који имају 
жељу да буду држављани Ср-
бије – рекао је Линта и обја-

снио да због садашњих пре-
великих административних 
захтјева многи појединци до-
ђу до ћорсокака и одустану. 

– На тај начин сама држава 
Србија пуно губи, док припад-
ницима српског народа често 
не преостаје ништа друго не-
го да полако нестају у процесу 
асимилације – рекао је Линта 
и додао да се овај проблем од-
носи на готово све припадни-
ке српске заједнице у земља-
ма региона, што је још већи 
разлог да се у најкраћем вре-
менском року овај проблем 
системски ријеши. 

 » Зоран Ковачевић, Александар Марковић, Душанка Дивјак Томић, Миодраг Линта и  Александра Ђурица

ОДАТА ПОШТА  УБИЈЕНИМ ПРИПАДНИЦИМА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОДБРАНЕ ЈНА, НА КОРАНСКОМ МОСТУ 1991. ГОДИНЕ

ПОМЕН СТРАДАЛИМ СРБИМА СА КОРДУНА
Кордунаши и пријатељи 

Кордунаша, на Малу Го-
спојину, у Земуну, код споме-
ника погинулим борцима ра-
това ’90. година, одали су По-
мен трагично убијеним при-
падницима ТО ЈНА, на Ко-
ранском мосту 1991. године.

ВИЈЕНЦИ НА СПОМЕНИКУ
У присуству чланова поро-

дица трагично погинулих, као 
и других грађана, уз минут ћу-
тања, делегације Завичајног 
клуба Кордунаша, Удружења 
бораца Кордуна и ратова ̀ 90-
их година, Удружења Логори-
ште и представници градског 
Одбора СУБНОР-а Београд, 
положили су вијенце код спо-
мен обиљежја погинулим у ра-
товима деведесетих година.

– Прошло је пуних 27 го-
дина од страшног злочина 
који се догодио на Коран-
ском мосту. Био је ово пр-
ви масовни злочин над срп-
ским народом на Кордуну.  
Трагедија народа Корду-
на почела је и раније, али 
овај покољ наговијестио је, 
шта и како ће се новонаста-
ла држава Хрватска односи-
ти према Србима - рекао је 

за Српско коло предсједник 
Завичајног клуба Кордуна-
ша Петар Шаула и додао  да 
трагедијa српског народа, 
који је остао да живи у Хр-
ватској, траје и данас.  

– Поново се у тзв. „европ-
ској Хрватској“ негирају све 
вриједности антифашизма. 
Идеологија усташтва улази 
на широм отворена врата у 
све поре друштвених збива-
ња, а кулминација свега је-
сте формирање проусташких 

институција и органа власти 
–  рекао је Шаула и додао да  
поменута идеологија ника-
да није нити одлазила са тих 
географских простора. 

НЕ СМИЈЕМО ЗАБОРАВИТИ 
НИЈЕДНУ СРПСКУ ЖРТВУ

– Нама је у аманет оста-
ло да никада не заборавимо 
ниједну жртву српског на-
рода. Кордун и српски на-
род тог простора, у одбрани 
свог вјековног завичаја, дао 

је 604 жртве од чега су једна 
четвртина жене и дјеца. На-
жалост, и данас се 130 лица 
са Кордуна воде као нестали 
– поручио је Шаула. 

Поему о коранским муче-
ницима, поред спомен оби-
љежја погинулим, говорила 
је Бојана Вучић – Кекић.          

По завршетку помена, де-
легације и присутни грађани, 
отишли су заједно до цркве 
у центру Земуна и упалили 
свијеће за покој погинулим.

 » Драгица Адамовић-Годић, Петар Шаула и Бојана Вучић-Кекић

ЖРТВЕ СА КОРАНСКОГ МОСТА 

На Малу Госпојину 1991. године страдали су: Бабић  Михајла  
Миле, Бабић  Паје  Никола, Бижић  Милана  Васо, Гојковић  Шпире  
Светозар, Комадина  Бошка  Зоран, Козлина  Боже  Божо, Лукач  
Милоша  Миленко,  Миловановић  Светозара Слободан, Пеурача  
Владимира  Миле, Поповић  Михајла  Небојша, Савић  Душана  
Милош, Сипић  Ђорђа  Јован, Срдић  Симе  Милош.  Четворица  су 
успјела да се спасу, скоком у Корану.  

ОРДЕН ЗЛОЧИНЦУ

У накарадном судском процесу који се понављао 
неколико пута и траје више од двадесет година, 
пред судовима у новонасталој држави Хрватској, 
осуђен је неправомоћно само један злочинац, на 
четири године затвора.  Исти тај крвник послије тог 
злочина два пута је одликован  због заслуга у тзв. 
„домовинском рату“. 
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У БИТОЉУ ОДРЖАНА 7. КОНФЕРЕНЦИЈА СРБИ У РЕГИОНУ И СРБИЈА – ПЕРСПЕКТИВЕ

ПРЕДЛОЖЕНО ДА КОНФЕРЕНЦИЈА СРБА 
У РЕГИОНУ ПРЕРАСТЕ У ПРАВНИ СУБЈЕКТ
У македонском граду Битољу 

од 14. до 17. септембра 2018. 
године одржана је Конфе-

ренција Срби у Региону и Србија – 
Перспективе, која је протекла у зна-
ку обиљежавања стоте годишњице 
пробоја Солунског фронта. Пара-
лелно у Битољу одржан je и науч-
ни симпозијум историчара на те-
му Сто година од пробоја Солун-
ског фронта. 

Седма по реду Конференција 
почела је обраћањем представни-
ка организатора – Националног са-
вјета Срба из Македоније. 

Конференцију је поздравила Горда-

на Јовић-Стојковска, пожељела успје-
шан рад и представила учеснике. 

На Конференцији сви учесници 
представили су положај Срба у зе-
мљама региона. 

На 7. Конференцији српских на-
ционалних организација из земаља 
региона предложено је да се усвоји 
нови начин функционисања Кон-
ференције у сталном засиједању.

Усаглашено је да би Конферен-
ција требало да се формализује као 
правно лице. Начелан пристанак да 
учествују у формирању ове органи-
зације дала су сва окупљена удру-
жења, која ће у складу са одлука-

ма својих скупштина и сагласно 
статутима матичних организација 
усагласити крајњу форму. 

Предложено је да сједиште ове 
организације буде у Подгорици са 
образложењем да је тамо процен-
туално највећи број Срба којима би 
се и на овај начин институционал-
но дала подршка. 

У оквиру свечаног дијела, уче-
сници Конференције посјетили су 
Српско војничко гробље у Битољу и 
спомен-обиљежја на Кајмакчалану, 
која су посвећена српским јунаци-
ма из Првог свјетског рата.

ТЕКСТ И ФОТО: ТРИФКО ЋОРОВИЋ

Брајовић: Желимо да се дјеца
из Албаније школују у Србији 
Павле Јакоја Брајовић, предсједник 

Удружења Срба Розафа из Скадра, 
представио је ситуацију у Албанији, гдје 
је као највећи проблем апострофирао уче-
ње српског језика. 

– Захваљујући Митрополији и држави 
Србији сами смо учили нашу дјецу и омла-
дину српском језику. Наша дјеца желе да 
студирају у Србији, а и ми се надамо да 
ћемо у њима добити насљеднике. Зато оче-
кујемо да ћемо уз помоћ наше Амбасаде 
и хуманитарне организације Срби за Србе 
успјети да омогућимо школовање у Срби-
ји – рекао је Брајовић и напоменуо да је 
ово удружење учинило много на очувању 
српског идентитета у Албанији. 

– Пронашли смо гробове погинулих 
Срба и Црногораца око Скадра, Тиране, 
Валоне... Нашли смо остатке српских цр-
кава. Католици су цијеле цркве обновили, 
ми за сада само једну. Закон о мањинама 

је на папиру задовољавајући, али нисмо 
задовољни што у администрацији нема 
мјеста за српску националну мањину – 
рекао је Брајовић, који је напоменуо да 
Удружење мора да се сналази и због кон-
курса у Србији јер се на средства чека по 
неколико мјесеци. 

– Изузетно је важно да Србија покре-
не иницијативу са Албанијом за очување 
мањина по принципу реципроцитета. Ср-
би у Албанији били би веома срећни када 
би имали третман као Албанци у Србији 
– рекао је Брајовић и још једном подсје-
тио да би и Скадар требало да добије не-
ку скромну Српску кућу, као и да би Ср-
бија требало да именује почасног конзу-
ла у овом граду.

– За наш народ била би значајна и ме-
дицинска помоћ, али суштински проблем 
је спрјечавање даље асимилације – пору-
чио је Брајовић.

1. На скупу у Битољу конституисана је Конферен-
ција српских националних организација из зе-
маља региона. Приступање Конференцији једно-
гласно су прихватиле све организације, учеснице 
скупа, и то: Национални савјет Срба у Словенији, 
Савез Срба у Румунији, Удружење Срба из Хрват-
ске, Национални савјет Срба у Македонији, Дру-
штво српских домаћина, Удружење српско-црно-
горске националне мањине Морача – Розафа из 
Албаније, Асоцијација Ствараоци Републике Српске 
из Републике Српске, Заједничко вијеће општина 
Вуковар из Хрватске, Самоуправа Срба у Мађара-
ској и Српски национални савјет из Црне Горе. За 
сједиште Конференције одређена је Подгорица, а 
рок за њену регистрацију је 30 дана од дана одр-
жавања Конференције.

2. На скупу су усвојени Статут и Пословник о раду 
Конференције. По новоусвојеном Статуту за пред-
сједника Скупштине Конференције изабран је Љу-
бомир Алексов из Самоуправе Срба у Мађарској, а 
за потпредсједника Скупштине Конференције Ог-
њен Крстић из Савеза Срба у Румунији. За пред-
сједника Управног одбора изабран је Момчило 
Вуксановић из Српског националног савјета Цр-
не Горе, а за потпредсједника Гордана Јовић-Стој-
ковска из Националног савјета Срба Македоније.

3. У складу са Статутом Конференције, свака чла-
ница има право, из земље у којој је регистрована, 
да предложи, у сљедећој години, по једну истак-
нуту националну патриотску организацију, која је 
препозната по свом залагању на очувању српског 
националног идентитета, као сталну чланицу Кон-
ференције за коју ће гарантовати њену ангажова-
ност и посвећеност.

4. Разматрајући стање српског народа у земља-
ма региона, констатовано је да је забрињавајући 
положај српског народа у Хрватској, Црној Гори и 
Албанији. Нешто боље стање је у Македонији, док 
српски народ у Словенији, и поред своје бројно-
сти, није успио да оствари ни минимум права да 
би у тој држави био национална мањина. У задо-
вољавајућем положају налазе се Срби у Мађар-
ској и Румунији. 

Усаглашено је да представници организација из 
региона, учесници Конференције, доставе своје 
званичне извјештаје о положају и статусу српског 
народа који ће бити публиковани и са којима ће 
бити упознате надлежне институције Републике 
Србије, Републике Српске и Црне Горе. 

5.Очекивања учесника скупа су да Република Ср-
бија, као држава-матица, пружи снажну подршку 
очувању идентитета српског народа у земљама ре-
гиона, да подржи пројекте Конференције, односно 
заједничке пројекте кровних српских национал-
них организација из региона на очувању нацио-
налног, културног, језичког и вјерског идентитета.

6. Учесници скупа изразили су велику забринутост 
због притиска који се, од стране дијела свјетских 
моћника врши на српски народ и руководство Ср-
бије да безусловно призна самопроглашену држа-
ву Косово. Неподијељено је мишљење српског на-
рода из региона да Косово и Метохија није обич-
но парче земље, него свесрпска вриједност која 
припада сваком Србину ма гдје он живио. Са ко-
совским завјетом су се рађале, живјеле и умира-
ле претходне генерације нашег народа, одлучне да 
сачувају свој завјет без кога су знали да не могу да 
рачунају на своје изворно постојање. Стање „свр-
шеног чина” не треба Република Србија, ни српски 
народ да прихвате, не само у случају Косова и Ме-
тохије, него и у случају Хрватске, која је највећим 
етничким чишћењем отјерала готово сав српски 
народ са подручја на којем је вијековима живио. 
Очекујемо да се Република Србија, као заштитница 
свих Срба бори да се српском народу на њиховом 
вишевјековном простору врате стечена права, ко-
ја су му силом отета, како у Хрватској, тако и у Цр-
ној Гори, Македонији и другим државама региона. 

7. Позивају се политичке странке и српски на-
род из Републике Српске да превазиђу међусоб-
не расколе и заједнички се боре за опстанак Ре-
публике Српске.

8. Захтијева се од влада Републике Србије и Ре-
публике Српске да по хитном поступку донесу За-
кон о заштити ћирилице. 

ЗАКЉУЧЦИ СА 7. КОНФЕРЕНЦИЈЕ СРПСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ РЕГИОНА

УЧЕСНИЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Предсједник Скупштинског одбора за дијаспору и Србе у региону Миодраг 
Линта, члан одбора Александар Марковић, посланик у македонском 
парламенту Иван Стоилковић, представник Националног савјета Срба 
у Словенији Данило Радуљ, предсједник Савеза Срба у Румунији Огњен 
Крстић, предсједник Удружења Срба из Хрватске Милојко Будимир, 
предсједник Националног савјета Срба у Македонији Гордана Јовић-
Стојковска, предсједник Друштва српских домаћина проф. др Миладин 
Шеварлић, предсједник Удружења српско-црногорске националне 
мањине Морача – Розафа из Албаније Павле Јакоја Брајовић, предсједник 
Асоцијације Ствараоци Републике Српске др Момчило Крајишник, у име ЗВО 
из Вуковара Срђан Секулић и Александар Мандић, Демократског савеза 
Срба Срђан Милаковић и Бошко Гверо, Самоуправе Срба у Мађарској 
Љубомир Алексов и Вера Пејић-Сутор и Српског националног савјета из 
Црне Горе др Момчило Вуксановић и Љубомир Пековић.
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Вуксановић: Бојим се да ће попис потврдити да је 
број асимилованих Срба у Црној Гори све већи
Момчило Вуксановић је у 

име представника Срба 
из Црне Горе и Српског на-
ционалног савјета рекао да 
је након одвајања Црне Го-
ре из државне заједнице по-
ложај српског народа сваке 
године сложенији. 

– Црна Гора је Уставом де-
финисана као грађанска др-
жава из разлога што је пла-
ниран државни пројекат аси-
милације српског народа у 
Црној Гори ради постизања 
натполовичне цјелине наци-
оналних Црногораца, чиме 
би они, по њиховом мишље-
њу, требало да заокруже цр-
ногорску државност – рекао 
је Вуксановић, наводећи да 
је српски народ у ЦГ изјед-
начен са мањинским народи-
ма као што су Албанци, Бо-
шњаци, Муслимани, Хрвати, 
Роми итд. 

– Сада српски народ у Цр-
ној Гори не може да оствари 
ни оно што су за себе осво-
јиле и мањинске национал-
не заједнице у Црној Гори. 
То је нешто што нас забри-
њава, посебно што долази 
попис становништва,  када 
власт у Црној Гори очеку-
ју да тај проценат од 28,7% 
смањи толико да национална 
заједница Црногораца добије 
натполовичну већину. Врши 

се изузетно велики притисак 
на српску националну зајед-
ницу, посебно на српске по-
литичке представнике и на 
српске културне организа-
ције и институције које се 
баве заштитом идентитета – 
рекао је Вуксановић, нагла-
шавајући да није било интер-
венције предсједника Србије 
Александра Вучића и Владе 
Србије, све оно што је радила 
српска национална заједни-
ца кроз очување идентитета, 

кроз очување српских меди-
ја, кроз очување културе, би-
ло би потпуно заустављено. 

– Срба у Црној Гори нема 
нигдје од мјесне заједнице до 
дипломатије. Једноставно, 
управа за кадрове води стра-
тегију да нико ко не прихва-
ти тај нови црногорски иден-
титет нема никакву шансу да 
уђе у систем државе Црне Го-
ре и да на неки начин оства-
рује нормалну егзистенцију 
– рекао је Вуксановић и на-

гласио да Управа за регион и 
дијаспору која функциони-
ше у оквиру Министарства 
спољних послова није орга-
низована на начин да може 
да ријеши овакве проблеме.

– Српски национални са-
вјет ради на томе да се пре-
вазиђу подјеле. Наши основ-
ни пројекти у овој години 
јесу поништавање одлуке о 
признању тзв. државе Косо-
во и ту смо постигли готово 
потпуну сагласност и пред-
ставника политичких пар-
тија, ванпарламентарних 
партија и представника не-
владиних организација срп-
ског народa. Нажалост, ову 
иницијативу коју читав срп-
ски народ здушно подржава 
још није афирмисао ниједан 
српски медиј – рекао је Вук-
сановић, који се осврнуо на 
традиционално обиљежава-
ње Дана уједињења Црне Го-
ре и Србије. 

– Ове године славимо 
100 година од Подгоричке 
скупштине и суочавамо се 
са пријетњама и забраном 
да се тај јубилеј обиљежи у 
Црногорском народном по-
зоришту. Ипак, овај јубилеј 
ће бити достојно обиљежен, 
то право нам нико не сми-
је ускратити – закључио је 
Вуксановић. 

Стоилковић: Срби су дали огроман 
допринос у стварању Македоније 
Српски посланик у Скуп-

штини Македоније Иван 
Стоилковић рекао је да „у 
Македонији има више срп-
ских глава испод земље не-
го што их има изнад земље”. 

– Велика је заслуга Срба 
у формирању прве слобод-
не македонске државе, што 
се покушава свим снагама 
избрисати. Нико не поста-
вља питање гдје су Маке-
донци у Егејској и Пирин-
ској Македонији. Једино 
они који су били под тзв. 
„српском окупацијом” до-
били су своју самосталну 
државу – рекао је Стоилко-
вић и указао на неколико 
битних чињеница. 

– Tзв. Tиранска платфор-
ма уводи Македонију у про-
мјену уставно-правног по-
ретка и од грађанске мулти-
етничке државе жели да се 
трансформише у двонаци-

оналну државу Македонаца 
и Албанаца – рекао је Сто-
илковић.

– Тумачењем историје по 
„бугарском шаблону” Срби 
су оптуживани да су на не-
гативан начин утицали на 
судбину Македоније, што за 
припаднике српског народа 
у Македонији представља ве-
лико оптерећење – рекао је 
Стоилковић и додао да је ту-
жна чињеница да је управо 
други српски посланик Ми-
рослав Јовановић донио пре-
судан глас за споразум ко-
ји дискриминише положај 
Српске православне цркве у 
Македонији и његовог све-
штенства.

– Прије 100 година води-
ла се велика битка на тери-
торији општине Куманова 
у коме су постојале српска 
и бугарска црква. Тај сукоб 
између патријаршиста и ег-
заркиста знао се много пу-
та завршити тучом вјерни-
ка, што најбоље и одслика-
ва реално стање ствари овог 
тренутка у Македонији – ре-
као је Стоилковић и додао 
да је споразумом са Грчком 
један дио Македонаца при-
стао да сагласно споразуму 
са Бугарском пристане на 
кованицу „коминтерновска 
творевина”. 

– Да су Срби назвали Ма-
кедонију творевином Ко-
минтерне, вјерујем да би 
неки завршили и у затво-
ру. Све је у функцији да се 
на неки начин нађе пут до 
Сјеверноатланске организа-
ције – рекао је Стoилковић, 
упозоравајући да ће се Ср-
би наћи у веома незгодној 
ситуацији. 

Линта: Неопходно јачање јединства 
унутар српских заједница у региону
Предсједник Одбора за ди-

јаспору и Србе у регио-
ну Миодраг Линта истакао 
је да у осам држава региона 
живи око два милиона Ср-
ба који се, са изузетком Ма-
ђарске и Румуније, суочавају 
са већим или мањим степе-
ном дискриминације и имају 
проблеме да очувају свој кул-
турни, национални и вјерски 
идентитет. 

– Држава Србија и њени 
државни органи имају обаве-
зу да брину о правима Срба 
у региону – рекао је Линта и 
навео да Управа за дијаспору 
и Србе у региону, као и Ми-
нистарство културе, финан-
сијски помажу српске орга-
низације. 

– Предсједник Србије 
Александар Вучић је у више 
наврата дијелом показао ве-
лику вољу и жељу да помогне 
у рјешавању проблема Срба 
у региону. Моје је мишљење 
да држава Србија треба још 

више, јаче и снажније да по-
маже опстанак Срба у ових 
осам држава – рекао је Лин-
та и нагласио да је неопход-
но јачање јединства унутар 
српских заједница свих др-
жава региона. 

– Проблеми су различити 
од питања употребе српског 
језика на службеном нивоу, 
питање образовања, инфор-

мисања, запошљавања Срба 
у државним органима, изда-
ваштва... – рекао је Линта и 
најавио да ће се до краја ове 
године одржати још један ве-
лики скуп у организацији Од-
бора за дијаспору Срба у ре-
гиону у скупштини Србије на 
тему положаја, односно ста-
ња и перспективȃ Срба у осам 
држава региона.

РИЈЕЧ ОРГАНИЗАТОРА: ГОРДАНА ЈОВИЋ-СТОЈКОВСКА: 

Немамо подршку власти у Скопљу
Домаћин ове Конферен-

ције био је Национални 
савјет Срба у Македонији на 
чијем је челу Гордана Јовић-
-Стојковска. Према њеним 
ријечима, ову организацију 
чини савез српских удруже-
ња која раде на територији 
Републике Македоније с ци-
љем очувања националног 
идентитета, српског језика 
и културе.

– Основани смо 2007. го-
дине са сједиштем у Скопљу, 
али према законима македон-

ске администрације НССМ не-
ма канцеларију, доступан бу-
џет, или било какву подршку 
македонских власти – рекла 
је Јовић-Стојковска, напоми-
њући да у оквиру НССМ дје-
лују: Српски културни цен-
тар – Скопље, КУД Српски вез 
– Куманово, КУД Свети Са-
ва – Тетово, Заједница Срба у 
Македонији, који као носиоци 
свих значајних манифестаци-
ја у циљу очувања идентитета 
у својим редовима имају више 
од 12.000 чланова. 

СТРАХ ДА НЕ БУДЕ ЈОШ ГОРЕ

– Живјећемо у двонационалној држави са 
трансформисаним уставом и поретком. Када Албанци буду 
у ситуацији да одлучују, у цјелини положај српског народа 
биће још гори. Једина перспектива која би могла да 
отвори неки пут за бољи положај Срба у Македонији јесте 
наше упорно позивање да Македонија поштује људска и 
мањинска права – рекао је Стоилковић, наводећи податак 
да Национални савјет Македонаца у Србији годишње 
од Србије има око 500.000 евра за његовање културних, 
националних и свих других традиција. На другој 
страни Срби у Македонији немају ни приближно такав 
третман. Ипак, иако су тренутно у другачијем окружењу 
Стоилковић вјерује да би српски представници могли 
заједничким снагама нешто урадити. 
– Перспективу видим у евентуалном заједничком 
дјеловању са колегом и народним послаником Мирославом 
Јовановићем јер ће Македонији бити неопходан сваки глас 
за предстојеће изазове – рекао је Стоилковић, наводећи 
да би успјех био када би Срби сачували садашњи уставно-
правни положај у Македонији. 

Крајишник: Надам се 
да ће Србија донијети 
Закон о ћирилици
Окупљенима се обратио 

и Момчило Крајишник, 
предсједник Асоцијације 
Ствараоци Републике Срп-
ске, који се посебно дотакао 
питања Косова, напомињу-
ћи да ту није ријеч о пита-
њу Србије већ о „свесрпском 
питању”.

– Земља се никад не на-
слеђује од дједова, она се 
позајмљује од унука, и нема 
право нико да рјешава она-
ко како унуцима не би би-
ло добро – рекао је Краји-
шник, који је подсјетио да је 

током Одбрамбено-отаџбин-
ског рата Република Српска 
имала само два савезника – 
Бога на небу и српски народ 
на земљи. 

Крајишник се заложио да 
Конференција постане прав-
но лице, а представницима 
Србије упутио је молбу да 
се донесе Закон о ћирилици. 

– Кад Србија донесе закон 
о писму, по инерцији такав 
закон биће донијет и у Репу-
блици Српској и то је најбољи 
начин за очување идентите-
та – поручио је Крајишник.
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Алексов: У Мађарској националне 
мањине бројно опадају, једино је 
број Срба сваке године у порасту 
Заступник Срба у парла-

менту Мађарске Љубо-
мир Алексов каже да у овој 
земљи српска заједница има 
сређен и добар статус који се 
континуирано и постепено 
побољшава захваљујући врло 
добрим односима између Ре-
публике Србије и Мађарске. 

– Орбанова Влада гене-
рално се веома позитивно по-
ставила према националним 
заједницама у Мађарској. За-
коном је признато 13 зајед-
ница и у посљедњих неколи-
ко година стање национал-
них мањина континуирано 
и врло успјешно се развија 
– рекао је Алексов и додао 
да Срби имају своје органи-
зације на свим нивоима др-
жавне власти. 

– На државном нивоу 
имамо своју кровну органи-
зацију која је дио мађарског 
политичког живота на свим 
нивоима власти. Ту је и Срп-
ска православна црквa, која 
је вијековима присутна и за-
коном призната као у Мађар-
ској – рекао је Алексов и оци-
јенио да су Срби у Мађарској 
веома добро информисани. 

– Попис становништва 
из 2011. године показао је 
знатно већи број припад-
ника српске заједнице него 
што је то било 10 година ра-
није. То је својеврстан фе-
номен пошто се најчешће 
број националних мањина 
смањује. Тај тренд је обр-
нут вјероватно и због повољ-
не политичке климе када се 
људи смјело изјашњавају за 
своју националну припад-
ност. Сваке године уписује 
се све већи број ђака за срп-
ски језик. У односу од прије 

10 година тај број се дупли-
рао – каже Алексов и додаје 
да Срби у Мађарској славе 
све вјерске и српске наци-
оналне празнике.

– У континуитету у Бу-
димпешти се 190 година сла-
ви Свети Сава. За нас је по-
себно значајан Видовдан јер 
су мошти Кнеза Лазара седам 
година биле у Сентандреји. 
Наша је обавеза да се сва-
ке године сjетимо свих оних 
који су животе дали за срп-
ство и српски народ – пору-
чује Алексов.

МИЛАКОВИЋ: СРБИ ИЗ ВУКОВАРА 
ПОД СТАЛНИМ ПРИТИСКОМ 
Замјеник градоначелника 

Вуковара Срђан Милако-
вић нагласио је да су пробле-
ми годинама исти. 

– У Вуковару Срби испу-
њавају све услове за употребу 
српског језика и ћириличног 
писма, али једноставно до да-
на данашњег то право не мо-
гу да остваре. Међутим, нај-
поразнија је статистика, а то 
ће бојим се потврдити попис 
који нас чека 2021. године.

Са разлогом се прибоја-
вамо да ће укупан број Срба 
пасти на мање од 3% – ре-
као је Милаковић и набро-
јао многе ситуације које су 
донијеле негативне емоције 
према Србима. 

– Оно што нас ускоро че-
ка је обиљежавање годишњи-
це пада Вуковара, који је по-
ново тема хрватских медија 
због протеста који се очекује 
за 23.10. 2018. године, а чији 

предмет је (не)кажњавање, ка-
ко организатори кажу, злочи-
наца из реда српске заједни-
це за почињене злочине. На-
жалост, из те хистерије увијек 
проистичу само негативне по-
сљедице за Србе у Хрватској, 
а посебно на истоку – рекао је 
Милаковић, подсјећајући да је 
бројчано на малом територи-
ју остао највећи број припад-
ника српске заједнице који су 
можда и најорганизованији.

КРСТИЋ: У РУМУНИЈИ ЗАКОНОМ ЈЕ 
ОЗВАНИЧЕН ДАН СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
Предсједник Савеза Срба у 

Румунији Огњeн Крстић 
каже да су Срби у Румунији 
„своји на своме” и да су сеобе 
кроз историју јачале положај 
Срба у овој земљи. 

– Ми смо се за своја пра-
ва изборили. Тренутно у Ру-
мунији уживамо сва права 
која једна европски оријен-
тисана демократска држава 
пружа, не само српској не-
го свим мањинама – рекао 
је Крстић и додао да Србе у 
тој земљи издваја јединство 
оличено у кровној организа-
цији која представља и брани 
интересе Срба. 

– Имамо свесрдну помоћ 
државе Румуније која нам 
омогућава и финансијски и 
законодавни оквир да орга-
низујемо школе, обнављамо 
цркве, па до функционисања 
културних институција које 
смо сами успjели да обезбије-
димо и изградимо на темељи-
ма једне дуге историје српског 
постојања на тим просторима 
– рекао је Крстић напомињу-
ћи да Срби у Румунији на до-
стојанствен начин слави вели-
ке српске празнике.

– Светосавске академије 
обиљежавају се у свим зна-
чајним градовима гдје живе 
Срби. Видовданска академија 
и велика Преображењска коло-
нија су јединствени књижевно-
-пјеснички сусрет у Румунији 
на којима се окупљају велика-
ни писане ријечи. Ове године 
прославили смо значајан јуби-
леј – 25 година постојања Пре-
ображењских сусрета – рекао 
је Крстић, наводећи манастир 
Базјаш, задужбину Светог Са-
ве, као мјесто окупљања. 

– Изборили смо се за дан 
српског језика који обиљежа-
вамо 21. новембра, што је и за-
коном озваничено. Велики срп-
ски писац Црњански, који се 
школовао у Темишвару,  још 
прије 100 година рекао је да 
смо „остатак остатака”. И ево, 
тај остатак остатака и данас жи-
ви, и данас се испољава у том 
српском духу, и данас јесте по-
штован од већинског народа, 
јер ми са Румунима немамо 
суживот – ми заједно живимо 
– закључио је Крстић. 

Секулић: Једини лист на ћирилици 
у Хрватској стигао до броја 200 
Срђан Секулић, новинар листа Извор и 

директор Српског културног центра из 
Вуковара, нагласио је да су медији и кул-
тура јако значајни за очување национал-
ног идентитета.

– Извор излази 12 година, а управо је иза-

шао јубиларни двјестоти број јединог листа у 
Хрватској који у потпуности излази на срп-
ском језику и ћириличном писму – рекао је 
Секулић и напоменуо да је Српски културни 
центар кроз значајне пројекте очувао српски 
национални идентитет.

Радуљ: Српски народни посланик 
у парламенту Словеније је адут
за највећу мањинску заједницу 
У име Срба из Словеније на 

Конферeнцији је говорио 
Данило Радуљ, који је оправ-
дао изостанак предсједника 
Националног савјета Срба у 
Словенији, иначе послани-
ка у словеначком парламен-
ту, Бранислава Рајића због 
формирања нове словенач-
ке Владе, као и изостанак, из 
здравствених разлога, Нико-
ле Тодоровића, генералног 
секретара ове организације. 

– Срби у Словенији, нажа-
лост, још увијек немају рије-
шено статусно питање. Наши 
чланови, др Драган Матић и 
мр Бранислав Рајић, као по-
сланици у претходном сази-
ву државног збора Републи-
ке Словеније, поднијели су 
приједлог за усвајање зако-
на којим би се положај Срба 
поправио. На прелиминар-
ном нивоу њихов приједлог је 
усвојен у парламенту. Нажа-
лост, дошло је до превреме-
ног распуштања парламента 
и превремених избора због 
чега није дошло до коначног 
усвајања закона – рекао је 
Радуљ и објаснио да је идеја 
била да се на мала врата по-
кушају институционализо-

вати етничке заједнице које 
живе на територији Републи-
ке Словеније тако што би им 
се признала макар формално 
нека културна права. 

– Постоји институција 
Савјета Владе Словеније за 
националне мањине у коју 
су укључени сви народи са 
простора бивше Југославије. 
Утицај тог савјета није мно-
го велик, али бар пружа не-
ки формални оквир да се ра-
справља о статусном поло-
жају националних заједни-
ца. Ту су укључени народи 
некадашње СФРЈ. Нажалост, 
због неслоге Срби нису има-
ли представника у том савје-
ту, што највише иде на ду-
шу нама који нисмо успјели 
да се договоримо са другим 
удружењима. Међутим, није 
се огласило ни Министарство 
спољних послова и није дало 
одговарајућу подршку нијед-
ном од представника српске 
заједнице у Словенији – ре-
као је Радуљ и изразио наду 
да ће се убудуће Србија ак-
тивно укључити у рјешавање 
ових питања. 

– Национални савjет Ср-
ба је у прошлој години из-

радио и усвојио стратегију 
за очување културног и на-
ционалног идентитета срп-
ске заједнице у Словенији и 
унапријеђење односа изме-
ђу Српске заједнице и ин-
ституција Словеније, Срби-
је и Републике Српске, која 
ће до краја ове године бити 
преведена на словеначки је-
зик и коју представљамо по 
српским друштвима у Сло-
венији – истакао је Радуљ и 
објаснио да није лако успо-
ставити јединство међу Ср-
бима у Словенији.

 – Национални савјет Срба 
у Словенији не може да подр-
жи она персонална рјешења 
која деструктивно утичу на 
положај српске заједнице у 
Словенији, а која нам много 
пута праве штету и органи-
зују којекакве демонстрације 
пред нашом амбасадом, ин-
ституцијама Словеније, зло-
употребљавајући дјецу из не-
ких друштава ... – рекао је Ра-
дуљ и истакао да, ако већ не 
постоји надлежно министар-
ство, потребна je снажна ин-
ституција у Београду која би 
се посветила сарадњи са дија-
спором и Србима у региону.

– Потребно је вођство које 
ће знати и нама у региону да 
постави захтјеве и јасно ка-
же шта то од нас матица оче-
кује. Нама велику сатисфак-
цију представља што је наш 
предсједник поново изабран 
за посланика у парламенту, 
а његов потенцијални утицај 
у позитивном смислу у до-
вољној мјери не користе ни-
ти српска друштва нити ин-
ституције Републике Србије 
– истакао је Радуљ, наводећи 
да постоји огроман потенци-
јал за повезивање међу Ср-
бима у региону на привред-
ном плану.
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БУРНЕ ДИСКУСИЈЕ ОКО 
МАКЕДОНСКЕ НАЦИЈЕ

ПИШЕ: МИЛАН ГУЛИЋ

Стогодишњица епохе ра-
това (1912–1918), која 
је значајно утицала на 

Србију и српски народ у цје-
лини, инспирисала је истори-
чаре да након једног вијека 
покушају да објасне непозна-
те догађаје и личности из тог 
периода, да на основу нових 
извора из другог угла сагле-
дају неке познате догађаје и, 
у коначници, Велики рат вра-
те на значајно мјесто у кул-
тури сјећања српског народа. 

Из мрачних депоа, при-
ватних шкриња и свеопштег 
заборава извлачени су нео-
бјављени и, често, непозна-
ти дневници, сјећања и заби-
љешке, критички приређива-
ни и представљани јавности. 
Објављивана су нова издања 
старих књига, нови тематски 
зборници радова, а одржан је 
и низ научних скупова. По-
чевши од 2012. године, у про-
сјеку, готово на сваких неко-
лико мјесеци у Србији је одр-
жан по један научни скуп ко-
јем је Први свјетски рат био 
у фокусу. Осим тога, српски 
историчари су учествовали и 
на скуповима који су одржа-
вани у иностранству и на ко-
јима су колегама из цијелог 
свијета директно могли да 
представе резултате својих 
истраживања и позицију Ср-
бије у тадашњим приликама.

Пошто су 2012. и 2013. 
прошле у знаку обиљежава-
ња стогодишњице балкан-
ских ратова, 2014. се говори-
ло о избијању Великог рата, 
2015. и 2016. о слому Србије, 
албанској голготи и опорав-
ку на Крфу, 2017. о Топлич-
ком устанку, ове 2018. годи-
не у центру пажње стручне и 
шире јавности ће бити стого-
дишњица ослобођења, кра-
ја рата и стварања прве ју-
гословенске државе. У низу 
скупова којима ће управо по-
сљедња ратна година бити у 
фокусу први је био скуп под 
називом 100 година од про-
боја Солунског фронта, ко-

ји је одржан у Битољу 14–
16. септембра у организаци-
ји Заједнице Срба у Републи-
ци Македонији и Почасног 
конзулата Републике Срби-
је у Битољу. 

ПРЕЗЕНТОВАНО 27 РАДОВА
Иако је у наслову међу-

народног научног симпози-
јума примат дат Солунском 
фронту и стогодишњици ње-
говог пробоја, скуп је обу-
хватио шири тематски оквир 
Првог свјетског рата, њего-
вог мјеста у култури сјећа-
ња српског народа, али и са-
мог Битоља као „конзулског 
града” и „разореног града” 
(1916–1918), затим значаја 
владике Николаја Велими-
ровића, као и веза српског и 
македонског народа у ширем 
временском опсегу. 

На скупу је презентовано 
27 радова, од којих 16 од уче-
сника из Србије, осам из Ма-
кедоније, два из Републике 
Српске и једног из Црне Горе. 

Као и на сваком научно-
-стручном скупу и овога пута 
су се изложени радови крета-
ли у распону од истраживач-
ких доприноса који су помје-
рили границе сазнања о исто-

ријским процесима, догађа-
јима и личностима, до пре-
причавања већ познатог или 
раније представљеног.

ЕПАРХИЈАЛНИК СКОПСКЕ 
ЕПАРХИЈЕ ИЗ 1912. ГОДИНЕ

Значајан допринос про-
учавању подручја данашње 
Македоније у периоду прије 
балканских ратова дали су др 
Александра Новаков из Ма-
тице српске у Новом Саду из-
лагањем о српским школама 
у Битољу у вријеме Осман-
ског царства и др Урош Ше-
шум са Филозофског факул-
тета у Београду, који је пред-
ставио Епархијалник Скоп-
ске епархије из 1912. годи-
не, тек откривени документ 
из богатог фонда Архива Ср-
бије у Београду. 

Период балканских ратова 
дотакнут је у излагању проф. 
др Драге Мастиловића са Фи-
лозофског факултета Универ-
зитета у Источном Сарајеву, 
чије излагање је носило на-
слов Срби у Босни и Херцего-
вини и ослобођење Македоније 
1912/1913. године. 

Први свјетски рат је био те-
ма излагања др Александра 
Лукића из Института за нови-
ју историју Србије у Београду, 
који је говорио о оснивању и 
обуци припадника Скопског 
ђачког батаљона 1914. године, 
и проф. др Сава Марковића са 
Правног факултета Универзи-
тета Медитеран у Подгорици, 
који је описао учешће Горњо-
морачког батаљона у Мојко-
вачкој бици. Поред њих, мр 
Милоје Николић говорио је о 
српским војницима који су у 
периоду од 1915. до 1918. го-
дине били у бугарском заро-
бљеништву.

Сам Солунски фронт био је 
у фокусу два излагања. Солун-
ски фронт кроз сјећања фран-
цуских војника описала је др 
Биљана Стојић из Историјског 
института у Београду. Францу-
ска као савезник током чита-
вог рата, француске војне ми-
сије као пратиоци српске вој-
ске кроз повлачење и францу-
ски војници као саборци Ср-
бима на Солунском фронту 
имају значајно мјесто у сва-
кој причи о Србији и Србима 
у Великом рату. Отуда је зна-
чајно што је Солунски фронт 
у овом излагању управо дат 
кроз њихову визуру. 

Са друге стране, др Ми-
лан Гулић из Института за 
савремену историју у Бео-
граду говорио је о мјесту срп-
ских добровољаца на Солун-
ском фронту. Њихово уче-
шће је посматрао кроз три 
војне формације српске вој-
ске – Добровољачког одреда 
(1916), Батаљона Срба добро-
вољаца (1916–1917) и Југо-
словенске дивизије (1918). 
С обзиром на то да је Добро-
вољачки одред био прва срп-
ска јединица која је ступила 
у борбу на Солунском фрон-
ту, да су управо добровољци 
извојевали кључну побједу 
на Кајмакчалану, као и да је 
пред пробој Солунског фрон-
та у редовима Југословенске 
дивизије било више од 20.000 
добровољаца, ова тема додат-
но добија на значају. 

ПУНО ПРОПАГАНДЕ
Укупно узевши, скуп је 

протекао у изношењу раз-
новрсних тема, неједнаких 
по значају и квалитету, као 
и кроз ватрене дискусије, ко-
је су имале сазнајни и прин-
ципијелни значај, али и про-
пагандистичку сврху. Нажа-
лост, дискусије су често сво-
ђене на препирку о несум-
њивом (постојање македон-
ске нације у данашње ври-
јеме), свођење сложеног на 
једноставно (генеза македон-
ске нације у 20. вијеку) и по-
сматрање историјских дога-
ђаја, појава и процеса очи-
ма данашњице, чиме је један 
од основних постулата исто-
ријске науке нарушаван. Без 
обзира на то, симпозијум је 
оправдао очекивања и збор-
ник радова који ће изаћи из 
штампе, како је најављено, 
током 2019. године даће зна-
чајан допринос проучавању 
Првог свјетског рата, Солун-
ског фронта, подручја Маке-
доније и српско-македонских 
односа у прошлости и сада-
шњости. 

KАЈМАКЧАЛАН НЕЗАОБИЛАЗНА ТЕМА
Проучавању културе сјећања на Први свјетски рат значајан 
допринос дали су Ненад Лајбеншпергер из Републичког 
завода за заштиту споменика културе у Београду, излагањем 
о српским војничким гробљима на сјеверозападним 
обронцима планине Ниџе и Селачкој планини, и др 
Александра Колаковић из Института за политичке студије 
у Београду, чије излагање је носило назив Солунски фронт 
и Срби: од заборава до места националног сећања. Такође, 
значајан прилог култури сјећања може бити и рад Драгана 
Теодосића из Архива Југославије у Београду о кодицилу 
тестаменту Арчибалда Рајса, којим је затражио да послије 
смрти његово срце буде однијето на Кајмакчалан. Кроз 
два излагања (проф. др Вера Стојчевска Антић и доц. др 
Владан Бартули) сагледан је пастирски и књижевни рад 
владике Николаја Велимировића у вријеме док је био 
епископ охридски (1920–1931) и охридско-битољски (1931–
1936). Савремени српско-македонски односи и регионална 
сарадња на Балкану били су тема говора проф. др Горана 
Илића са Правног факултета Универзитета Свети Климент 
Охридски у Битољу и др Александра Раковића из Института 
за новију историју Србије у Београду. 

ТЕЛЕГРАМ ПРЕДСЈЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВУЧИЋ: Наша је 
обавеза да остварујемо 
побједе у борби за 
економски напредак 

Поштовани организатори и учесници Међународног на-
учног скупа 100 година пробоја Солунског фронта,

Захваљујем на позиву да учествујем на симпозијуму и 
молим да прихватите моје извињење што, због бројних оба-
веза, нисам могао да се придружим племенитој мисији чу-
вања сјећања на пробој Солунског фронта, када су, како је 
говорио француски маршал Д’Епере, српски војници ишли 
напријед као олуја.

Манифестације као ова нису само прилика да се окрене-
мо прошлости, већ и будућности. 

Наша је обавеза према јунацима Великог рата, који су 
страдали за слободу, као и према генерацијама које долазе, 
да сада остварујемо побједе у свакодневној борби за економ-
ски напредак и бољи живот. Зато је најважније да сви зајед-
но чувамо мир и стабилност и да не дозволимо да се дого-
де нова страдања.

С ПОШТОВАЊЕМ, АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ

ЗОРАН ЖУГИЋ - ЗАЈЕДНИЦА СРБА У МАКЕДОНИЈИ

СРПСКИ ГРОБОВИ КАО 
ЗНАКОВИ ПОРЕД ПУТА 
Учесници Симпозијума и 

Конференције посебну 
захвалност изразили су ор-
ганизаторима што су у про-
грам уврстили посјету срп-
ском војничком гробљу у Би-
тољу и Кајмакчалану. Један 
од организатора скупа у Би-
тољу била је Заједница Срба 
у Македонији – мјесни од-
бор Битољ на чијем је челу 
Зоран Жугић. 

Како нам је рекао, ова ор-
ганизација у свом програму 
већ годинама уназад редов-
но, и више пута годишње, 
обилази Кајмакчалан, а пут 
је посебно узбудљив са маке-
донске стране. 

– Пут се може проћи само 
теренским возилима, али је 
доживљај видјети планину и 
мјеста гдје су страдали наши 
српски војници. Путник на-
мјерник ће видјети више од 
70 мјеста гдје су остале вјеч-
не куће српске војске. На не-
кима се налази један или два 
гроба, а на некима и до 400 
– прича Жугић и каже да је 
кроз 25 година рада стекао 
велико искуство. 

– Жао ми је што нисмо 
успјели да пронађемо на-

чин како да се гробна мје-
ста уреде и редовно одржава-
ју. Надамо се да ћемо уз по-
моћ наше матице постојеће 
стање поправити – рекао је 
Жугић, који се потом осврнуо 
на Капелу Светог Илије, која 
се налази на Капији слободе.

– Доласком бившег пред-
сједника Србије Томислава 
Николића прије двије годи-
не покренута је иницијатива 
и црквица је обновљена. Ме-
ђутим, на надморској висини 
од 2.521 метар владају много 
суровији природни закон, па је 
заиста неопходно да стручни 
људи из Завода за заштиту спо-
меника Србије и Македоније 
направе стратегију како да се 
ова мјеста сачувају од пропа-
дања. Наши људи воле да дођу 
и сваки од њих пуног срца из-
рази жељу да неким прилогом 
допринесе да се успомена на 
српске јунаке сачува – рекао је 
Жугић и оцијенио да ће збор-
ник, који ће бити штампан на-
редне године, свједочити да је 
научни симпозијум био један 
од бољих, уз наду да ће се у на-
редним годинама више при-
чати о економским перспек-
тивама и сарадњи.

ЛУКИЋ: ИСТОРИЈА СЕ НЕ МОЖЕ ПОНОВИТИ
Један од учесника Симпозијума Александар Лукић из 
Института за нову историју Србије рекао је да је овај скуп 
показао да постоје различити погледи у тумачењу истих 
историјских извора. 
– Историја се не може поновити јер временским протоком 
мијењају се околности које су биле присутне у одређеним 
периодима човјековог живота и развоја. У неким моментима 
могу само да подсјећају на данашњицу. Ниво технолошког 
развитка, па чак и људске мисли, другачији је био у 
прошлости него данас. Свједоци смо да је тај прогрес 
незаустављив, без обзира шта се дешавало у историји – 
закључио је Лукић.

НАУЧНИ СИМПОЗИЈУМ ИСТОРИЧАРА У БИТОЉУ ОПРАВДАО ОЧЕКИВАЊА

 » Драга Мастиловић, Вера Стојчевска Антић, Биљана Стојић, Александра Колаковић и Милан Гулић
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ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ НА СРПСКОМ ВОЈНОМ ГРОБЉУ У БИТОЉУ ПОДСЈЕТИО НА СЛАВНУ ИСТОРИЈУ

ЛИНТА: СРБИ СУ ПРОБОЈЕМ СОЛУНСКОГ  
ФРОНТА ДОНИЈЕЛИ МИР ЦИЈЕЛОЈ ЕВРОПИ
У свечаном дијелу про-

грама посвећеног оби-
љежавању стогоди-

шњице пробоја Солунског 
фронта учесници Конфе-
ренције Срби у региону и Ср-
бија – перспективе и научног 
скупа историчара посјетили 
су српско војничко гробље у 
Битољу. 

Делегацију Србије пред-
водио је предсједник Одбо-
ра за дијаспору и Србе у ре-
гиону Миодраг Линта, који 
је поводом стогодишњице 
пробоја Солунског фронта 
положио вијенац заједно са 
чланом Одбора Александром 
Марковићем на српском вој-
ничком гробљу у Битољу. 

ЗЛАТНИ ДАТУМ 
СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ

Након полагања вијена-
ца Линта се обратио присут-
нима. 

– Овај датум златним сло-
вима уписан је у историју не 
само српског народа већ и 
свих других народа слобо-
дарског духа, којима су мир 
и суживот са својим комши-
јама светиња и трајан прио-
ритет – рекао је Линта и до-
дао да смо као припадници 
српског народа дужни да на 
достојанствен начин обиље-
жимо овај историјски дога-
ђај који је најавио нову бу-
дућност за све народе са 
ових простора али и чита-
ве Европе. 

– Са разлогом смо веома 
поносни на допринос који 
су наши славни преци да-
ли у овом и другим рато-
вима на овим просторима 
због слободе своје отаџбине 
и читаве Европе. Наша мо-
рална обавеза је да трајно 
чувамо успомену на њих и 
да се њиховим сјенима по-
клањамо барем на овај ве-
лики дан у историји нашег 
народа и савремене европ-
ске цивилизације – рекао 
је Линта и подсјетио да је 
прије 100 година, 14. сеп-
тембра 1918. године, запо-
чела једна од одлучујућих 
битака за пробој Солунског 
фронта, чији је резултат био 
слом Централних сила у Ве-
ликом рату.

– У страховитом судару 
са моћним непријатељем, 
војска Краљевине Србије 
од шест дивизија са 140.000 

војника изгубила је 10.000 
храбрих бораца. Иако у 
многим војним аспектима 
далеко слабија, састављена 
већином од сељака, леген-
дарна храброст и неустра-
шивост њених војника, иза-
зивала је дивљење коман-
даната других, снажнијих 
и боље опремљених арми-
ја. Бројни историјски доку-
менти трајно свједоче о неу-
страшивости српског војни-
ка, његовој несаломљивости 
у одбрани отаџбине и жеђи 
за слободом – рекао је Лин-
та цитирајући ријечи фран-
цуског војсковође, марша-
ла Франше д’Епереа, који је 
у извјештају својој Влади о 
току војних операција напи-
сао да се „операције мора-
ју успоравати, јер нема ко-
муникације ради дотурања 
хране француским трупа-
ма које напредују, а да само 
српским трупама нису по-
требне комуникације, они 
иду као олуја – напријед”.

– Као потомци ових јуна-
ка свјесни смо залога који су 

нам оставили. Цијена коју је 
једна мала Србија платила је 
превелика – страдало је око 
1,3 милиона становника, од-
носно трећина укупног броја 
и преко 60% мушке попула-
ције. То је вриједно дивљења, 
јер је мало који народ у својој 
историји платио тако велику 
цијену слободе. Међутим, ве-

лика побједа у Великом ра-
ту, али и другим ратовима на 
овим просторима, оставила 
је трајне посљедице на пото-
ње генерације које осјећамо 
и данас. То нас обавезује да 
никада више не дозволимо 
да се такве страхоте понове 
– рекао је Линта, оцијенивши 
да ове историјске чињенице 

морају трајно да нас опоми-
њу и представљају упозоре-
ње будућим генерацијама. 

ВИСОКА ЦИЈЕНА СЛОБОДЕ
– Данас земље региона 

Балкана треба да јачају са-
радњу и међусобне везе у 
свему што им доноси до-
бробит. Изградња добрих 

комшијских односа прави 
је начин да регион Балкана 
постане стабилан, проспе-
ритетан и да грађани имају 
квалитетнији живот у свим 
сегментима. Добре комшиј-
ске односе можемо градити 
под условом да сви на овом 
простору поштујемо темељ-
не вриједности данашњег 
свијета – мир, слободу, људ-
ска права, права мањина и 
антифашизам – закључио 
је Линта. 

Вијенце на српско војнич-
ко гробље положили су и ам-
басадор Србије у Македони-
ји Душанка Дивјак-Томић, 
изасланик министра одбра-
не Србије пуковник Слађан 
Ристић, изасланик начелни-
ка генералштаба Војске Ср-
бије пуковник Слађан Ста-
менковић, српски посланик у 
скупштини Македоније Иван 
Стоилковић, представници 
Срба у Македонији, и оста-
ли представници дипломат-
ског и војног кора, као и уче-
сници Kонференције Срба у 
региону. 

Битољ је био симбол отпора као једини 
слободан дјелић територије Краљевине Србије
Историчар др Милан Гулић из 

Института за савремену исто-
рију рекао је да је прије 100 годи-
на, баш 15. септембра, започела 
одлучујућа офанзива пробоја Со-
лунског фронта.

– Испоставило се да је то била 
завршна операција трогодишњег 
рововског рата на овим простори-
ма након којега је у једном незадр-
живом налету Српска војска успје-
ла да ослободи читаву територију 
предратне Краљевине Србије. Тре-
ба подсјетити да је само од 1916-
1918. године управо Битољ имао 

важно симболичко мјесто као је-
дини слободан дјелић територи-
је Краљевине Србије, да је од 15. 
септембра па у наредних мјесец и 
по дана Српска војска прешла те-
риторију од готово 700 километа-
ра и већ у првим данима новембра 
изашла на своје прве граничне ри-
јеке, на Дрину, на Саву, на Дунав – 
рекао је Гулић, истичући ванредан 
значај операције. 

– Остварена је слобода након 
трогодишње окупације, послије три 
године у којима држава није посто-
јала на терену, и у којима су њене 

институције постојале само у про-
гонству. Дошла је слобода, сруше-
ни су окупациони органи, протје-
ране су бугарске, аустроугарске и 
њемачке трупе и мало више од тога. 
Србија је као побједничка земља са 
својом војском могла да помогне и 
свом народу и осталим народима 
јужних Словена који су живјели на 
територији Аустроугарске монар-
хије, а која се тих дана распадала. 
Дакле, Солунски фронт је управо у 
септембру 1918. године постао ва-
жан фронт, иако као такав није по-
иман у дотадашњем периоду рата.

zzЗа вријеме рата у Битољској болници преминуло је око 3.200 српских  
војника и официра. На српском војном гробљу сахрањен је 1.321 војник 
српске војске из Балканских и Првог свјетског рата 1912-1918. Велики 
број њих погинуо је у борбама на Кајмакчалану 1916. године. Кости палих 
бораца пренијете су у заједничко гробље на мјесту споменика. 

 » Амбасадор Србије у Македонији  Душанка Дивјак Томић, Александар Марковић и  Миодраг Линта 
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Добровољци из свих српских 
крајева извојевали побједу
Трећег дана Конференци-

је Срби у региону и Србија 
– перспективе, 16. септембра 
2018. године, организован је 
одлазак на Кајмакчалан. По-
вод је била чињеница да се 
прије 102 године одиграла 
једна од најзначајнијих бита-
ка у историји Србије и српске 
војске. Битка за Кајмакчалан 
трајала је од 30. августа до 
23. септембра 1916. године.

Делегацију Србије пред-
водио је предсједник Одбо-
ра за дијаспору и Србе у ре-
гиону Миодраг Линта, који 
је заједно са чланом Oдбора 
Александром Марковићем 
положио вијенац у част по-
гинулих српских војника у 
Спомен-капели Светог Пе-
тра и Павла. Вијенце су по-
ложили и изасланик мини-
стра одбране Србије, пуков-
ник Слађан Ристић и изасла-
ник начелника Генералштаба 
Војске Србије пуковник Сла-
ђан Стаменковић, као и број-
не друге делегације.

– Битка за Кајмакчалан 
има велики историјски зна-
чај јер је српска војска осло-
бађањем Битоља, послије ве-
ликих и страшних борби, по-
слије само годину дана оку-
пације повратила дио своје 
државне територије – рекао 

је Линта и додао да је та по-
бједа плаћена великим људ-
ским губицима.

– Погинуло је 4.438 Ср-
ба, а одлучујући допринос 
овој историјској побједи да-
ла је добровољачка јединица 
војводе Вука, коју су чинили 

Срби са подручја тадашње 
Аустроугарске (подручје да-
нашње АП Војводине, БиХ и 
Хрватска). Од августа до кра-
ја 1916. године од 3.500 до-
бровољаца ове јединице са-
мо њих 400 је преживјело – 
закључио је Линта.

СВЕШТЕНИК ЈОВАН БАБИЋ СЛУЖИО ПОМЕН НА КАЈМАКЧАЛАНУ 

Не може се без молитве корачати овом стазом 
Послије полагања вијенаца 

код Спомен-костурнице 
служен је помен за страдале 
српске војнике. Помен је слу-
жио свештеник Јован Бабић 
из Храма Светог Архангела 
Гаврила у Београду. 

Отац Јован је родом из 
Врдника са Фрушке горе, а 
на Кајмакчалан је дошао во-

ђен личном жељом да ода по-
шту српским ратницима.

– Ово није никаква зва-
нична делегација Српске 
православне цркве него мо-
ја лична жеља. Нашао сам се 
међу 150 људи које је окупи-
ло удружење Србски светио-
ник из разних крајева. На том 
путу испоставило се да сам 

једино свештено лице, а ка-
ко може свештеник да корача 
по страдалничкој земљи на-
топљеној крвљу наших пре-
дака а да не служи молитву 
– рекао је отац Јован, видно 
узбуђен што је имао част да 
служи помен на заједничкој 
гробници српских ратника. 

– Моји су преци, прет-

постављам, у Великој сеоби 
Срба са Арсенијем Чарноје-
вићем дошли на Фрушку го-
ру, а супругин прадјед, То-
пличанин Миливоје Лепо-
савић, био је краљев гарди-
ста и имао је срећу да након 
пробоја Солунског фронта 
као ослободилац жив дође 
1. новембра 1918. године у 
Београд – са поносом прича 
отац Јован, који не крије ра-
дост што се на овом путу на-
шао велики број младих љу-
ди из отаџбине. 

У служењу помена пома-
гао је и свештеников бивши 
ученик Стефан Живков. 

– По презимену могли би 
да наслутите да је он заправо 
по оцу и очевим прецима Бу-
гарин, али његови преци из 
околине Пирота стали су на 
страну своје српске отаџби-
не. Та лојалност скупо је ко-
штала његовог прадједа кога 
су бугарски војници стрије-
љали због лојалности српској 
држави.

ВОДИЧ ЗА ТУРИСТЕ КОЈИ ЖЕЛЕ НА КАЈМАКЧАЛАН

За пут до капеле 
потребна јака воља
На стогодишњицу од про-

боја Солунског фронта 
осим учесника Конферен-
ције о Србима у региону и 
научног симпозијума посве-
ћеног овом великом догађа-
ју затекли смо и велики број 
ходочасника који су стигли у 
неколико аутобуса у органи-
зацији удружења Србски све-
тионик из Београда. 

Ако не рачунамо спора-
дично организована путо-
вања, онда можемо рећи да 
туристичке агенције не пра-
ве организоване туре на Кај-
макчалан, врх планине Ни-
џе (грчки назив: Ворас) на 
граници Грчке и БЈР Маке-
доније. Туристима се савје-
тује да не ризикују и оштете 
своје аутомобиле него да их 
паркирају на паркингу грч-
ког Ски-центра Кајмакчалан, 
а одатле пјешке... 

КАПЕ И ЈАКНЕ ОБАВЕЗНЕ
Ски-центар љети је затво-

рен, али увијек се у њему на-
лази чувар. Он ће вас посавје-
товати да ли уопште да се тог 
дана пењете на врх планине, 
пошто је клима на врху Во-
раса сурова и брзо се уз јак 
вјетар може створити и олу-
ја. На врху Вораса неопход-
не су јакне у било које доба 
године, а због јаких вјетрова 
пожељне су и капе које пре-
кривају уши. 

Ако није у питању орга-
низована посјета, обавезно 
се јавите чувару пошто ће он 
тада имати у виду колико је 
људи отишло ка врху и моћи 
ће да алармира горску слу-
жбу спасавања уколико се у 
року од четири до шест сати 
не вратите натраг. У сваком 
случају, на ову авантуру мо-
рате кренути рано ујутро, уз 
претходно припремљене сен-
двиче, воду, топлу одјећу и 
планинску обућу (дубоке ци-
пеле или патике). По сунча-
ном дану капела се јасно ви-
ди на врху, али већа је могућ-
ност да је због ниских облака 
и магле коју ону стварају не-
ћете ни видјети све док јој се 
не приближите на неколико 
стотина метара.

МАКЕДОНСКОМ СТРАНОМ 
МАКАДАМСКИ ПУТ

До Кајмакчалана може се 
доћи и из БЈР Македоније по-
што је планина Ниџе (Ворас) 
од града Битоља удаљена са-
мо 40 километара. Међутим, 
како нема доброг асфалтира-
ног пута као са грчке стране, 
јер се већи дио иде макада-
мом, препорука је да се ко-
лима ипак долази из прав-
ца Солуна.

Путујући планинским вр-
летима ка врху Вораса про-

ћи ћете поред многих необи-
љежених српских војничких 
гробаља, зараслих у коров и 
лишај... Када паркирате ау-
то и кренете пјешице ка по-
сљедњим километрима, на 
обронцима сурове планине 
видјећете расуте чауре, ге-
лере и још којекакве архе-
олошке артефакте из Првог 
свјетског рата. Иако је Грчка 
појас око Кајмакчалана про-
гласила музејом на отворе-
ном, он никада није пропи-
сно обиљежен, нити се спро-
води забрана одношења арте-
факата са археолошког ло-
калитета, па туристи и даље 
имају могућност да кући од-
несу неке од успомена које 
су преживјеле зуб времена.

ПОСЕБАН ДОЖИВЉАЈ 
Грци тврде да је највиша 

тачка, односно Кајмакчалан, 
прије Првог свјетског рата 
била на 2.552 метра, али да 
су управо ђулад Дринске ди-
визије врх стесала на дана-
шњих 2.524 метра.

За ово путовање отворе-
не су вам двије могућности: 
или да спавате у Солуну па 
рано ујутро кренете ка пла-
нини, до чијег врха ће вам 
колима требати неколико са-
ти, плус још најмање четири 
сата да отпјешачите до цркве 
и назад; или да спавате у Лу-
тракију или неком туристич-
ком мјесту на самој планини, 
одакле ће вам пут колима до 
врха бити много краћи. При-
премите се на узан пут и сер-
пентине.

Будите спремни и на то 
да вам временске прилике 
можда неће ићи на руку и 
да нећете моћи да дођете до 
самог врха, односно да оде-
те даље од ски-центра. Не-
мојте то доживјети као неу-
спјех. Одлазак на врх Вора-
са довољна је авантура и без 
доласка до Кајмакчалана. Са 
врха се по лијепом дану ви-
де и Скадар и Преспан, као 
и Солун и Халкидики.

ПОНЕСИТЕ СВИЈЕЋЕ 
И ШИБИЦЕ

Понесите са собом свије-
ће и шибице пошто вас тамо 
неће сачекати нико, па ћете 
зато имати обавезу више да 
покупите отпатке ако су их 
оставили они коју су ту били 
прије вас (што је чест случај). 

Нема потребе да на ол-
тару или иконама у капе-
ли остављате новац, неће га 
нико покупити, осим можда 
оних који ће доћи послије 
вас. Када завршите обила-
зак, не остављајте отворена 
врата капеле и костурнице, 
оставите претке да наставе 
да почивају у миру и тишини.

ЗВОНО МИХАЈЛА ПУПИНА  
ОСТАЛО НА КОСМЕТУ 

Обновљен је и звоник 
Михајла Пупина, који је 
чувени српски научник 
донирао тридесетих го-
дина прошлог вијека, а 
са којег су у посљедњих 
20 година лопови покра-
ли бронзу и гвожђе. За-
нимљиво је да ни тада на Кајмакчалан није стигло 
оригинално звоно које је платио чувени научник 
који је живио у САД. Када је допремано из Бео-
града ка Грчкој, звоно је заустављено у селу Брод 
на Косову и Метохији. Локални становници нису 
дозволили да прође даље под образложењем да 
им је краљ Александар одавно обећао звоник за 
њихову цркву, те да је битније да оно остане у се-
лу него да звони мртвима на Кајмакчалану. Краљ 
Александар одобрио је да звоник остане у селу 
Брод, а онда је из државне касе платио да се из-
ради идентично ново звоно које је послије стигло 
до капеле на Капији слободе.

БУГАРИ ОДНИЈЕЛИ РАЈСОВО СРЦЕ

Херојство српских војника на Кајмакчалану на-
рочито је одушевило једног од највећих пријате-
ља нашег народа – Арчибалда Рајса. Швајцар-
ски форензичар, који је са српском војском пре-
живио и албанску голготу, тражио је да му тије-
ло буде сахрањено у Београду, али да му се ср-
це однесе на Кајмакчалан, гдје ће почивати са 
најхрабријим српским војницима. Незадовољни 
политиком новостворене државе, многи Срби та-
да су говорили да је „све што вриједи изгинуло 
на Кајмакчалану или на Крфу послије албанске 
голготе”. Рајсово срце је послије његове смрти 
1929. године однијето у Капелу Светог Петра и 
Павла на Кајмакчалану, која је управо за ту на-
мјену и изграђена. Међутим, Срби су и у овоме оманули и нису сачували ср-
це професора Рајса јер су га у Другом свјетском рату украли нацистички оку-
патори. Претпоставља се да су срце на непознату локацију однијели или од-
мах уништили бугарски војници као вид одмазде за пораз на Кајмакчалану у 
Првом свјетском рату. Данас је остала само празна урна у којој је некада би-
ло похрањено срце човјека који је кроз Чујте Срби вјероватно боље описао 
менталитет нашег народа него било ко други. Одмах поред капеле је спомен-
-костурница у којој су кости непознатих српских војника.

 » Предраг Вујновић, пуковник Слађан Стаменковић, пуковник Слађан Ристић, Миодраг Линта и Александар Марковић



СРПСКО КОЛО септембар 2018. 10  ИЗ ЖИВОТА ЕПАРХИЈА

У САБОРНОЈ ЦРКВИ У ТРЕБИЊУ ПАТРИЈАРХ ИРИНЕЈ УСТОЛИЧИО ВЛАДИКУ ДИМИТРИЈА

ХЕРЦЕГОВИНА МОЖЕ БИТИ 
ЈЕДАН ОД ПОКРЕТАЧА 
СВЕОПШТЕГ ПРЕПОРОДА 
Његова светост патри-

јарх српски Иринеј 
рукоположио је и 

увео у архипастирски трон 
новоизабраног владику за-
хумско-херцеговачког и при-
морског Димитрија Рађено-
вића.

Свету архијерејску литур-
гију, са чином хиротоније и 
устоличења, у Саборном хра-
му Светог преображења Го-
сподњег служио је патријарх 
Иринеј, уз саслужење митро-
полита и епископа, свештен-
ства и монаштва Српске пра-
вославне цркве, а у прису-
ству великог броја вјерни-
ка из Требиње и Херцегови-
не, који су до краја испуни-
ли унутрашњост и порту Са-
борног храма.

ЊЕГОВАЋЕМО 
УРОЂЕНУ САБОРНОСТ

У свечаној бесједи након 
примања епископског жезла, 
владика Димитрије казао је 
да линија која одваја добро и 
зло не пролази границама др-
жава нити између класа, по-
литичких партија, ни лини-
јом наших овдашњих разгра-
ничења и разлика, већ кроз 
свако људско срце.

– Херцеговина и данас, са 
својим особеним географ-
ским положајем, са богат-
ством карактера људи који 
у њој живе или долазе, иако 
мала по величини, надамо 
се, може бити један од покре-
тача свеопштег препорода... 
Колико је у мојој моћи, па-
жњу ћу посветити образова-
њу младих људи и дјеце, по-

штујући њихову богомдану 
слободу и интегритет, зна-
јући да су они једини пра-
ви и достојни насљедници 
непрекинуте историјске ли-
није ових простора и нашег 
опстанка и битовања, које је 
постојано једино ако је утвр-
ђено – и на вјери и на зна-
њу – поручио је владика Ди-
митрије.

Он је додао да ће „њего-
вати Херцеговцима урођену 
саборност, бринути се о ста-
рима и немоћнима, позива-
ћуји све на солидарност, со-
цијалну одговорност, истин-
ску бригу једних о другима”.

ПАТРИЈАРХ: УНЕСИТЕ 
ЉУБАВ У СВОЈУ ПАСТВУ 

Његова светост патри-
јарх српски Иринеј поручио 
је новоустоличеном еписко-
пу захумско-херцеговачком 

и приморском Димитрију да 
је позван – не да њему слу-
же, већ да он служи Богу и 
својим ближњима, слиједе-
ћи примјер Христа и светих 
апостола, али и „Светог Са-
ве који је свим бићем својим 
послужио роду своме”.

– Не само што има велике 
примјере из историје цркве 
него и примјере оних који су 
прије њега били на трону ове 
епархије, велике епископе и 
личности, који су свим би-
ћем послужили Богу и сво-
ме народу. Надамо се да ће 
наш нови владика прихвати-
ти примјере својих претход-
ника и да ће и он доприније-
ти, својим понашањем, сми-
реношћу, својом добротом и 
молитвеношћу – истакао је 
патријарх Иринеј.

Патријарх Иринеј је под-
сјетио да је херцеговачки 

крај „преживио тешке тре-
нутке у својој историји, да 
су се десили велики злочи-
ни међу житељима ових про-
стора”, али и да смо сви, као 
Црква и хришћани, дужни и 
позвани „да покажемо љу-
бав, онако како Бог према 
нама показује, не гледајући 
ко је ко, коме народу и кул-
тури припада”.

Свечаности рукоположе-
ња и увођења у трон новог 
епископа захумско-херцего-
вачког и приморског прису-
ствовали су предсједник Ре-
публике Српске Милорад До-
дик, премијерка Жељка Цви-
јановић, директор Секрета-
ријата за вјере у Влади РС 
Драган Давидовић, градона-
челник Требиња Лука Петро-
вић, бројне званице из јав-
ног живота регије, Републи-
ке Српске и Србије.  Р. САВИЋ

ИСТОРИЈСКИ ДАН ЗА ПЕТРИЊУ:  
ИЗДАТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА 
ГРАДЊУ ХРАМА СВЕТОГ СПИРИДОНА

Након три године интензив-
них разговора и тражења рје-
шења за обнову разореног 
Храма Светог Спиридона Чу-
дотворца, те израде пројект-
не документације ових дана 
је од стране Града Петриње 
коначно издата грађевинска 
дозвола којом се дозвољава 
изградња новог храма на ло-
кацији претходно уништеног 
1991. године.
И поред чињенице да парохији петрињској припада 55 
градских и сеоских насељених мјеста, град Петриња по-
сљедњих 27 година представља једно од ријетких ад-
министративних и духовних сједишта на подручју Епар-
хије горњокарловачке, које нема свој парохијски храм, 
већ се сва богослужења врше у импровизованој капели.
Први Храм Светог Спиридона изграђен је 1785. године у 
строгом центру града. Исте године храм је освештан од 
стране епископа Јована Јовановића. По налогу Усташког 
стана у Петрињи, а од стране зидарског предузетника 
Цветнића из Жупића, 1941. године црква је срушена. 
Рушење је трајало дуго, све до краја године. Са црквом 
је нестао готово сав покретни и непокретни инвентар. 
Педесетак метара даље од првобитног храма 1976. годи-
не подигнут је нови храм, који је затим срушен почетком 
рата деведесетих година, тачније 1991. године. Пројекат 
за нови храм израдио је Пројектни биро Српске право-
славне цркве из Београда. Пошто је храм 1991. годи-
не срушен, 1994. године започела је изградња трећег 
храма, али су започети радови прекинути 1995. године, 
те су зидове храма који су до тада подигнути срушиле 
петрињске градске власти булдожерима у априлу 1997. 
године. С обзиром да је и овај храм уништен, преостали 
малобројни вјерници били су принуђени да се сабирају 
на светим богослужењима у парохијском дому, у којем 
је некадашња дневна соба преуређена и до данас вр-
ши улогу богослужбеног простора.
Грађевинска дозвола за изградњу храма представља 
велики искорак, али и почетак пута, због чега вас пози-
вамо да у наредном периоду умножимо молитве и удру-
жимо снаге како бисмо у што скоријем року започели 
радове на изградњи петрињске светиње – Храма Све-
тог Спиридона Чудотворца.

ПРОТОЈЕРЕЈ САША УМИЋЕВИЋ, ПАРОХ ПЕТРИЊСКИ

ПОМОЗИМО ОБНОВУ ЦРКВЕ СВ. ЈОВАНА 
КРСТИТЕЉА У СВИНИЦИ

Шест километара западно од пута Костајница–Суња на-
лази се село Свиница. Ово село као једно од највећих 
на Банији има два православна храма, и то Храм Ро-
ђења Св. Јована Крститеља и Храм Свете Петке. Храм 
Св. Јована Крститеља саграђен је 1830. године и нала-
зи се у центру села. Ради се о једноставном, једноброд-
ном, каснобарокном храму, који је девастиран, а затим 
и запаљен у јулу 1941. године. Подијеливши мученичку 
судбину свог народа, овај храм и данас стоји као вјер-
ни свједок бурне историје. 
Међутим, и поред чињенице да постоји велика опасност 
од урушавања преосталих зидова са звоником, вјерни 
народ свиничког краја се свих послијератних година 
са вјером окупљао унутар зидова храма, чувајући своју 
светињу од заборава. Та светиња је за њих била и оста-
ла највриједније духовно благо које су наслиједили од 
својих предака. Подстакнути жељом многобројних заин-
тересованих вјерника, Црквена општина у Петрињи је 
са благословом епископа горњокарловачког Герасима 
покренула акцију прикупљања добровољних прилога за 
обнову храма Св. Јована Крститеља. Знајући да у сва-
ком човјеку као боголиком бићу Божијем, у најтанани-
јим осјећајима његове душе, почива неодољиви порив 
заједништва и стваралачких идеала прожетих љубављу 
према Богу и свему што је Божије, овим путем позива-
мо све људе добре воље да помогну реализацију про-
јекта обнове Храма Св. Јована Крститеља у Свиници.
Унапријед Вам се најсрдачније захваљујемо на помоћи.
Ваш прилог можете уплатити на сљедећи жиро рачун:
ОТП Банка дд, Црквена општина Петриња 
Владимира Назора 13, Петриња 
IBAN: HR7124070001500316496
BIC: OTPVHRXX

Мала Госпојина у Пакрацу 
Више стотина грађана Па-

краца и околних мјеста 
прославило је 21. септембра 
крсну славу Вијећа српске 
националне мањине града 
Пакраца – Малу Госпојину! 
Слављење Рођења Богороди-
це у Пакрацу увеличали су 
бројни гости и званице.

Организатор и предсјед-
ник Вијећа Никола Ивановић 
окупио је, осим бројних суна-

родника, конзула Републике 
Србије у Вуковару Људмилу 
Остојић, Сашу Милошевића 
из СНВ-а, помоћника мини-
стра пољопривреде Милен-
ка Живковића, вуковарско-
-сријемског дожупана Ђорђа 
Ћурчића. 

Слави је присуствовао ди-
ректор Архива Војводине др 
Небојша Кузмановић. 

Б. Р.

Устоличен епископ франкфуртски Григорије
Новоизабрани епископ 

франкфуртски и цијеле 
Њемачке Григорије устоли-
чен је16. септембра 2018. го-
дине у Храму Светог Саве у 
Дизелдорфу.

У чин епископа увео га је 
епископ шабачки Лавренти-
је, а уз њега је свету архи-
јерејску литургију служило 
петнаестак владика и стоти-
нак свештеника.

– Вјерујем да ће, након 
што нас упознају кроз раз-
новрсну културну башти-
ну, наши домаћини почети 
другачије да нас посматрају 
и доживљавају и да нас не-
ће цијенити само као добре 
раднике, научнике, љекаре 

и инжењере, већ и као народ 
чији коријени сежу дубоко у 
прошлост и чије су култура и 

историја достојне поштовања 
и дивљења – рекао је влади-
ка Григорије.

Он је подсјетио да се суд-
бина српског народа нери-
јетко преплитала са судби-
ном њемачког народа.

– Није тајна да смо се кроз 
протекла времена и сукобља-
вали, али исто тако није неи-
стина да смо се и прије и по-
слије тога, али и кроз саме 
трагичне сукобе упознава-
ли, те да смо једни од других 
учили – истакао је Григорије.

Устоличењу су присуство-
вали бројни званичници из 
Њемачке и РС. Међу њима 
је био и предсједник РС Ми-
лорад Додик, који је рекао 
да је увјерен да ће владика 
Григорије бити мост између 
Српске, Србије и Њемачке.
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Патријарх освјештао 
цркву у Бихаћу

 СРБИ ИЗ БОСАНСКЕ КРАЈИНЕ ВАПЕ ЗА СРПСКИМ ЈЕДИНСТВОМ КАО ОСНОВНИМ ПРЕДУСЛОВОМ ЗА БОЉИ ЖИВОТ

Босанско Грахово – синоним за српску слободу
Чланови београдског удру-

жења Срба поријеклом 
из крајишких општина Феде-
рације БиХ (ФБиХ) посјети-
ли су завичај и искористили 
прилику да у Бихаћу дочека-
ју патријарха Иринеја, коме 
су као успомену на овај дан 
уручили књигу Босанска кра-
јина – Далматинска загора. 

Предсједник Удружења 
Драган Дивјак сусрео се и 
са градоначелником Биха-
ћа Шухретом Фазлићем са 
којим је направљен договор 
о заједничком састанку на 
коме би се разматрао поло-
жај Срба повратника у овом 
граду. 

Чланови Удружења оби-
шли су више мјеста на те-
риторији општине Босанско 
Грахово. Проучавајући бурне 
догађаје који су се одиграли у 
овом крају Босанско Грахово 
је, заиста, незаобилазан фак-
тор српске устаничке и сло-
бодарске традиције. 

Чланови Удружења су у 
друштву начелника општи-
не Душка Радуна обишли 
најприје Црне потоке. Ријеч 
је о мјесту у коме је чувени 
српски војвода Голуб Бабић 
1875. године створио слобод-
ну српску територију током 
Босанског устанка усмјере-
ног на рушење османлијског 
царства. Недалеко одатле је 
и пећина Леденица у Реса-
новцима испред које је прије 

годину дана Удружење Срба 
из општина ФБиХ поставило 
спомен-плочу Мис Ирби. Ова 
велика српска добротворка је 
у вријеме устанка Голуба Ба-
бића помагала Србе. 

Урош Вукобрат, који је и 
сам поријеклом из Ресано-
ваца, истиче да су сви веома 
срећни што је Дрвар донио 
одлуку да се подигне споме-
ник вођи крајишког устанка 
Голубу Бабићу. 

Вукобрат је рекао да су 
Ресановци били село пуно 
живота. 

– Овдје у Ресановцима 
деценијама се за 1. мај оку-
пљало више од  тридесет мо-
јих најближих. Имам шесто-
ро браће и двије сестре, је-
дан брат је погинуо на Ди-

нари пред крај рата. Сада је 
ту само мој брат Ђуро, а ја 
повремено долазим из Бео-
града гдје имамо своје удру-
жење. Главни циљ нам је да 
не дозволимо да други сво-
јатају оно што је наше – са 
тугом али и пркосом истиче 
Вукобрат.

Пут српских устаника да-
ље води у Тичево. Ово мјесто 
је познато по формирању че-
тврте и десете Крајишке бри-
гаде у Другом свјетском рату. 

Ту се сада налази руи-
ниран споменик подигнут 
у част крајишких антифа-
шиста. 

– Требало би обновити 
споменик на Тичеву, као и и 
споменике жртвама фаши-
зма и устанку Граховљана 

1941. године на Градини ко-
је су оштетиле хрватске сна-
ге – каже Вукобрат. 

На Градини, мјесту гдје је 
подигнут устанак Срба про-
тив усташке власти, данас 
се, уз дио некадашње статуе 
партизана на високом јар-
болу, вије велика српска за-
става на којој је лик Гаврила 
Принципа. 

Предсједник Удружења 
Срба из крајишких општина 
ФБиХ Драган Дивјак истиче 
важност институционалног 
организовања Срба са ових 
простора.

– Желимо да помогнемо 
нашим људима овдје и да их 
подстакнемо да се што боље 
организују – рекао је Дивјак.

Градоначелник Грахова 
Душко Радун нас је упознао 
са својим највећим достиг-
нућем од како је на челу оп-
штине, а то је водовод у који 
је уложено 3,2 милиона КМ 
којим је са врела Гудеја вода 
доведена у Грахово. 

– Србија нам је помогла 
да се обнови и фискултур-
на сала у школи која је про-
ширена трибинама у оквиру 
гранта који је износио мили-
он евра за четири општине 
Ливањског кантона. 

– Нама овдје најбитније је 
да сваког дана имамо докто-
ра да бисмо нормално живје-
ли – наглашава Радун. 

 Д. БАШОВИЋ

 »  Урош Вукобрат, Слободан Калабић и Драган Дивјак 

ПУНА ЦРКВА ДЈЕЦЕ

Импресиван утисак 
оставио је велики број 
дјеце у Петровцу, а међу 
родитељима била су 
браћа Милан и Ђорђе 
Марјановић из Смољана.
– Запослен сам у Дринићу, 
а у Петровцу имам кућу – 
прича Милан Марјановић, 
који је дошао у цркву са 
сином и ћерком. 
Миланов брат Ђорђе 
дошао је са два сина и 
двије кћери.
– Вратио сам се 2000. 
године и добро живим. 
Имам стају по ЕУ 
стандардима, два аута, 
прикључке – каже Ђорђе 
и наводи да је по повратку 
имао само коња и пет 
кокошака. 
Свештеник Предраг 
Вујић је вјероучитељ у 
средњој школи и заједно 
са вјероучитељима из 
основних школа водио 
је Светосавски камп у 
селу Вођеница. Под 
покровитељством Управе 
за сарадњу са Србима 
у региону Владе Србије 
одржана је љетња школе уз 
предавања из вјеронауке, 
духовности, историје, 
културе и традиције. Дјецу 
је водио и на поклоничка 
путовања. Обишли 
су манастире Острог, 
Крупу, Студеницу, Жичу, 
Милешеву и Добрун.
– Овдје сам стигао из 
Рибника у РС по благослову 
тадашњег владике 
Атанасија. Ученици су 
ме одушевили снагом 
вјере и љубави са којом 
савлађују све препреке – 
каже Предраг, чије часове 
вјеронауке похађа 80 ђака.

Септембарске дане Ср-
би у Босанској Краји-
ни памтиће по посјети 

патријарха српског Иринеја, 
који је по трећи пут посјетио 
Епархију бихаћко-петровач-
ку. Овога пута повод је био 
освјештање новообновљеног 
Храма Свете Тројице у Биха-
ћу. Овај град након 80 годи-
на поново има српски пра-
вославни храм. 

Патријарх Иринеј са прат-
њом је дан уочи освештања 
боравио у Босанском Петров-
цу, гдје је уприличено моли-
твено сабрање са свештен-
ством, монаштвом и вјерним 
народом. 

Патријарх српски Иринеј 
је наредног јутра, 9. септем-
бра 2018. године, предводио 
свету литургију у Бихаћу уз 
саслужење архијереја СПЦ. 

ПОЧЕТАК БОЉИХ ОДНОСА
Патријарх је подсјетио да 

се много страшног десило, 
али да треба да се окренемо 
будућности.

– Ово је велики дан који је 
требао овом граду и народу – 
рекао је патријарх и додао да 
то треба да буде почетак бо-
љих односа у Бихаћу, са на-
дом да ће се такав тренд пре-
нијети по цијелој БиХ, Срби-
ји, Црној Гори, Македонији и 
у читавом свијету. 

– Хвала свима који су 
учинили да се послије 80 
година чује православно 
звоно у Бихаћу и да се од-

служи света литургија, ов-
дје у овоме новоме храну у 
коме се сабирају прије све-
га православни хришћани и 
сви други људи добре воље 
– рекао је патријарх Ири-
неј, уз поруку да окружени 
бројним искушењима мора-
мо да се потрудимо да до-
бро тријумфује. 

Орденом Светог Саве за 
заслуге у изградњи храма и 
обнови односа између Срба 
и Бошњака награђен је Сеад 
Липовача чијег дједа Јусу-
фа су бихаћки Срби памти-
ли по добру учињеном у зла 
времена НДХ. 

На ручку који је приређен 
за све испод огромног, импо-
зантног шатора у који је ста-
ло више од хиљаду људи, Ли-
повача се захвалио српском 

народу „што је остао уз њего-
ву породицу у времена мон-
тираних процеса”.

ПРИЗНАЊА ЗАСЛУЖНИМ 
ПОЈЕДИНЦИМА

Ордени Светог Краља 
Српског Милутина уруче-
ни су куму новоосвештаног 
храма Свете Тројице Мла-
дену Миловановићу и до-
бротвору Јови Турањанин. 
Посебне похвалнице уруче-
не су и свим доброчините-
љима и добротворима ово-
га догађаја. 

Патријарх Српски Иринеј 
је након свечане трпезе по-
сјетио мученичко стратиште 
Гаравице, гдје је у јеку Дру-
гог свјетског рата убијено око 
12.000 Срба са простора Би-
хаћа и околине.

 » Владика Сергије, патријарх Иринеј и кум храма Младен Миловановић

ВЕЛИКИ ДАН У ГОРЊИМ ДУБРАВАМА

Пригодним црквеним обредом, епископ бихаћко-пе-
тровачки Сергије и епископ горњокарловачки Герасим 
освештали су новообновљену Цркву преподобне мати 
Параскеве – Свете Петке у Горњим Дубравама. Потом 
су оба епископа служила свету архијерејску литургију. 
Цјелодневној свечаности уз домаће људе из околних 
градова, мјеста, општина и Карловачке жупаније, при-
суствовало je више стотина људи пристиглих из Срби-
је, БиХ и европских држава. Домаћин свечаности био 
је надлежни парох из Огулина Милан Симић.
Владика Герасим захвалио је свима који су учествова-
ли у обнови овог храма изграђеног 1730, што значи да 
се ове године обиљежава 288 година постојања. Иста-
као је добру сарадњу са огулинским властима и Мини-
старством културе.
Црква је била знатно оштећена у Другом свјетском ра-
ту и није била обнављана до седамдесетих година про-
шлог вијека када ју је донацијом обновио рођени Ду-
бравчанин Милојко Вуцелић из Детроита, који је ра-
дио у америчкој НАСА на свемирском програму Аполо. 
Црква је страдала и у посљедњем рату, а како се ради 
о заштићеном споменику културе, у обнови је учество-
вало и Министарство културе. Приликом радова на об-
нови храма пронађен је метални новчић из 1730. годи-
не, који се сада налази на рестаурацији.
– Бити изабран за кума на оваквом догађају за свако-
га представља велику част. Цијела моја фамилија живи 
православље – каже кум ове свечаности Синиша Перић 
(1960), шумар из Горњих Дубрава.
   М. ЦИМЕША / ПОРТАЛ НОВОСТИ

ОСВЈЕШТАН ХРАМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ У БЛАТНИ

Посљедњег септембарског дана у селу Блатна недалеко 
од Новог Града епископи Герасим и Сергије уз саслужење 
свештенства и свештеномонаштва освјештали су 
новосаграђени Храм Свете Тројице. 
На приједлог епископа Сергија Орден Светог Саве II 
реда, по одобрењу Светог архијерејског синода Српске 
православне цркве, додијељен је Мирославу Дрљачи 
из Новог Града, градоначелнику истоимене општине и 
предсједнику црквено-општинског Управног одбора, који 
је проглашен кумом ове светиње и великим добротвором. 
Послије свете литургије угодно дружење настављено је 
у порти Храма, гдје је припремљена и трпеза љубави.

ОСВЈЕШТАН ХРАМ СВЕТОГ ВАСИЛИЈА 
ОСТРОШКОГ У ГОРЊЕМ БУДАЧКОМ

На празник Успења Пресвете Богородице владика  гор-
њокарловачки Герасим, освјештао је новообновљени 
храм Светог Василија Острошког Чудотворца у Горњем 
Будачком. Након чина тога епископ  Герасим служио је 
свету архијерејску Литургију уз саслужење протопре-
звитера Милидрага Стокановића, презвитера: Јована 
Галамића Дарка Дугоњића, Бранка Сантрача и ђакона 
Будимира Кокотовића. 
Цијенећи показану љубав и безрезервну духовну и мате-
ријалну помоћ при обнови храма Светог Василија Остро-
шког у Горњем Будачком, Епископ Герасим, прогласио 
је Милана Кокира родом из Бурић Села а настањеног 
у Београду, ктитором новообновљеног храма. Епархиј-
ским оредом Светих новомученика горњокарловачких, 
Епископ је одликовао кума храма  Милу Пеурачу, родом 
из Горњег Будачког а настањеног у Мелбурну.
Епископ Герасим се, такође, у својој бесједи захвалио ар-
химандриту Науму, за велики труд при обнови храма, као 
и свим приложницима који су уградили себе у обнову ове 
дивне светиње, додијеливши им захвалнице. Након Ли-
тургијског сабрања уприличена је Трпеза Љубави у порти 
храма, трудом архимандрита Наума, за све који су својим 
присуством увеличали данашњи празник. Б. РКМАН
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Предсједница општине Лучани 
Весна Стамболић у разгово-
ру за Српско коло каже да је 

основна карактеристика општине 
Лучани – саборност.

Према њеним ријечима, није са-
мо сабор трубача тај који окупља 
српски народ у Моравичком округу. 
Она сматра да највећи потенцијал 
лежи у српској „малој Светој гори” 
која окупља народ у средњовјеков-
ним манастирима и која ову среди-
ну чини препознатљивом на начин 
да се свако ко дође у Лучане осјећа 
као свој на своме. 

Предсједница општине Весна 
Стамболић каже да је донедавно 
ова општина била на великим ис-
кушењима због елементарних не-
погода. Зато истиче да је данас по-
носна што је општина Лучани, за-
хваљујући Влади Републике Србије, 
изградила заштитни насип на лије-
вој и десној обали ријеке Бјелице, 
који брани Лучане и насеље Ђераћ 
од поплава. 

– Само они који су имали ис-
куство са воденом стихијом могу 
имати свијест о елементарним не-
погодама. Житељи наше општине, 
нажалост, то добро знају јер смо у 
периоду од 15. маја 2014. године 
до 7. марта 2016. године девет пу-
та плавили. Ријека Бјелица и при-
токе направили су огромне штете 
како привредним друштвима, та-
ко и у приватним кућама и дома-
ћинствима.
zzНа чему се највише радило у 
претходном периоду?
– У претходном периоду било 

је заиста пуно активности. Обно-
вили смо неке од институција, па 
су тако зграде вртића, школа и оп-
штинске зграде добиле енергетске 
пасоше, асфалтирани су многи пу-
теви, опремили смо домове здра-
вља. Урађен је и значајан број про-
јеката, што заправо и јесте кључан 
предуслов за добијање средстава 
ван локалног буџета. 
zzКоји су највећи проблеми гра-
ђана Лучана у овом тренутку?
– Морам да нагласим да наша 

општина има 38 мјесних заједни-
ца и свуда постоје инфраструктур-
ни проблеми који се односе на по-
требу за бољом путном комуника-
цијом и ширењем мреже водовода 
и канализације. Са расположивим 
средствима трудимо се да свима 
изађемо у сусрет водећи рачуна да 
то буде што равномјерније. 
zzДа ли постоје планови за неке 
веће пројекте? 
– Завршавамо један велики про-

јекат, а други је у току. Ради се о 
пројекту регулисања магистрал-
ног вода Лучани–Пухово, који га-
рантује сигурно и успјешно снаб-
дијевање варошице Гуча из систе-

ма Рзав. Поред тога, планирана је 
замјена и реконструкција кишне, 
фекалне и водоводне канализаци-
оне мреже у самом мјесту Лучани 
и ободним насељима (селима Ли-
сице и Лучани). Вриједност пројек-
та је око 400 милиона динара и то 
ће заиста много значити за станов-
нике овог дијела општине. У току 
је и израда пројекта којим ће бити 
обезбијеђена израда и проширење 
водоводне и канализационе мреже 
и доградња у недостајућим дијело-
вима насеља, у варошици Гуча, селу 
Гуча и насељима Дупљај и Корнет. 
То је изузетно важно не само због 
наших мјештана који ту живе, не-
го и због наше велике туристичке 
и културне манифестације широм 
свијета познатог Сабора трубача.
zzСви знамо за чувени Сабор тру-
бача у Гучи. Које бисте још ма-
нифестације могли издвојити а 

које су карактеристичне за Лу-
чане?
– Уопштено гледано, Лучане ка-

рактерише управо саборност. Гото-
во све мјесне заједнице имају своје 
црквене славе и тада се праве на-
родни сабори. Народ се окупља, 
одржава се такмичење у народном 
вишебоју, у игри и народној пјесми 
учествују културно-умјетничка дру-
штва и то је прилика да се види све 
оно што чини традицију и културу 
нашег народа. Осим трубе, веома је 
популаран и сабор рокенрола, који 
се одвија у Лучанима.
zzДа ли су Лучани искористили 
своје туристичке потенцијале?
– Општина Лучани није у пот-

пуности искористила своје тури-
стичке потенцијале, али у сарадњи 
са туристичком организацијом гра-
да Чачка имамо великих планова и 
радимо на томе да то искористимо. 
Наша општине нуди природне ље-
поте, али ту су и бројни културно-
-историјски споменика. Средњо-
вјековни манастири у Овчарско-
-кабларској клисури једним дије-
лом припадају граду Чачку и оп-
штини Лучани. Ријеч је о непро-
цјењивим бисерима архитектуре 
и историјским споменицима коју 
са правом називамо српском „ма-
лом Светом гором”. Ко год дође у 
општину Лучани и обиђе ове све-
тиње, увјериће се да је ова тврдња 
потпуно оправдана. 
zzКако сте задовољни са стањем 
привреде на територији општи-
не?
– Лучани су једна од ријетких 

општина у региону Западне Србије 
гдје су лична примања изнад репу-
бличког просјека. Наравно да уви-
јек желимо више, али ово што има-
мо функционише добро. У Лучани-
ма ради намјенска производња ба-
рута. Овдје је сједиште компаније 
Максима, која је водећа у прои-
зводњи материјала завршне грађе-
винске обраде. Компанија Хидро-
комерц је лидер бар у производњи 
водоводно-канализационог матери-
јала али и цијеви за гасовод. Ком-
панија Аурора бави се производ-
њом антифриза и разних хемијских 
производа. Ту је и компанија Ста-
клореклам, која се бави производ-
њом столарије. У Гучи имамо Ин-
дустријски комбинат ливница, који 
се бави производњом ротационих 
кугли, затим фирма Југопласт, ко-
ја се бави производњом пластичних 
материјала. Имамо и велики број 
малих привредника и предузетни-
ка али стижу нове генерације и по-
требно је више посла.
zzКаква је ситуација са бројем не-
запослених?
– Број незапослених се смањује, 

али, нажалост, увијек их има. Оно 
што је највећи проблем код неза-
послених су године. Углавном је 
ријеч о људима који су у вријеме 
транзиције остали без посла, а њи-
хове фирме приватизоване, прода-
те, угашене и то су људи који има-
ју 40 и кусур година. С тим људима 
најтеже иде запошљавање, а разлог 
је што постојеће компаније траже 
одређену радну снагу по квалифи-
кационој структури. На другој стра-

ни суочавамо се и са одласком мла-
дих људи који оду у веће средине да 
се школују, а онда често им се тамо 
укаже прилика за послом и остану. 
zzКолико улажете у спорт?

– Област спорта је понос општи-
не Лучани. Препознатљиви смо по 
томе што гајимо и његујемо младе 
генерације и спортисте. Најпозна-
тији спортски клуб је суперлигаш 
ФК Младост из Лучана, али има-
мо на десетине других фудбалских 
клубова. Нарочито су развијени бо-
рилачки спортови, имамо дарови-
те каратисте, кик боксере... Посеб-
но смо поносни на одбојку чему је 
велики допринос дао један од ве-
ликана српске одбојке наш Вуча-
нац Жељко Танасковић. Наравно, 
ту су бивши репрезентативци Ду-
шко Николић, Иван Илић. Они су 
узор младим генерацијама и радо 
се одазивају на спортске манифе-
стације. Општинска управа доста 
пажње поклања развоју школског 
спорта, а у Гучи и Лучанима има-
мо два спортска центра који заиста 
обезбјеђују добре услове. 
zzЈедан број наших људи из бив-
ших југословенских републи-
ка као и интерно расељених ли-
ца у Лучанима је пронашао свој 
нови дом. У којој су мјери они 
утицали на развој општине, да 
ли су сачували своје коријене и 
колико је општина њима мора-
ла да посвети пажње?
– Избјегла и интерно расељена 

лица су људи који су силом прили-
ка због ратова и свих других неда-
ћа морали да се склоне и напусте 
своја огњишта. Неки од њих су сво-
је парче неба нашли у општини Лу-
чани. Све те људе прихватили смо 
као своје мјештане и надам се да 
се и они тако осјећају. Ова средина 
врло је толерантна и никад се нису 
правиле разлике међу људима. Јед-
ноставно, у Лучанима су сви своји 
на своме. Данас имамо 15 поро-
дица које су из бивших република 
СФРЈ расељене и које су неко ври-
јеме провеле у колективном смје-
штају, а потом у центрима социјал-
ног становања. Ове јесени требало 
би да почне изградња стамбене је-
динице са 15 станова која се фи-
нансира из програма Регионалног 
стамбеног збрињавања. Вриједност 
ових радова је 12 милиона дина-
ра. Претходних година откупљено 
је пет сеоских домаћинстава, а до-
дјељивани су и пакети грађевин-
ске помоћи.
zzСа којим градовима сте развили 
сарадњу?
– Сарађујемо са многима. Од 

Дравограда у Словенији, Лобеза у 
Пољској, скопске општине Ђорче 
Петров у Македонији, ту су и нама 
блиске средине као што су Требиње, 
Херцег Нови, Зеленика, Лозница. 
Сарадња је углавном на пољу кул-
туре, а са Дравоградом је отпочела 
сарадња на нивоу пројеката сред-
њих школа за дуално образовање.

Имамо потписан споразум о са-
радњи са општином Гораждевац на 
Косову и Метохији те тако у оквиру 
својих могућности пружамо помоћ 
и посјећујемо их да би људи схвати-
ли да нису препуштени сами себи.
zzДа ли сте можда радили на ра-
звоју прекограничне сарадње? 
– Имали смо неких пројеката и 

конкурса. Међутим, нисмо засад 
добили ниједан пројекат. То нас ни-
је обесхрабрило, наставићемо да и 
даље радимо на томе.  Т. ЋОРОВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ВЕСНА СТАМБОЛИЋ ОБЈАШЊАВА ЗАШТО ЈЕ САБОРНОСТ ЗАШТИТНИ ЗНАК ОВЕ СРЕДИНЕ 

Поносни смо на „малу Свету гору”, која нас 
вијековима чува и окупља српски народ

АУТО-ПУТ ЈЕ НАША ВЕЛИКА ШАНСА
zzСве локалне самоуправе покушавају довести инвеститоре у своје 
средине. Која је предност Лучана?

– Идуће године требало би да крене градња ауто-пута Прељина-
Пожега. Добрим дијелом та дионица ће да пролази кроз општину 
Лучани. Предвиђено је да у самој општини буде велика саобраћајна 
петља. Општина Лучани је својим детаљним урбанистичким 
планом предвидјела 80 хектара површине коју треба да уредимо за 
индустријску зона. То ће бити занимљиво будућим инвеститорима, 
јер на свега 500 метара биће прикључак за ауто-пут. Са друге стране, 
тај простор ће бити потпуно инфраструктурно уређен, што значи биће 
ограђен, са прикључцима гаса, воде, струје, телефона и свега оног 
што је потребно за пословање било ког привредног друштва. Ова 
индустријска зона биће посебно привлачна нашим привредницима 
који већ исказују интересовања. Надам се да би то за годину и по дана 
могло да профункционише.
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Предсједник општине Горњи 
Милановац Дејан Ковачевић 
каже да инвеститори добро 

знају да су доласком у ову среди-
ну предодређени на успјех. 

– Привреда је увијек била област 
по којој је општина Горњи Милано-
вац препознатљива. Данас овдје по-
слује око 2.500 привредних субје-
ката. Од тога око 400 су предузе-
ћа. Привреда општине Горњи Ми-
лановац је карактеристична, прије 
свега, по прерађивачком сектору, а 
затим по трговинским и услужним 
дјелатностима. Многе компаније 
које имају сједиште у Горњем Ми-
лановцу послују веома успјешно и 
ван граница Србије, чак и на дру-
гим континентима. Једна од по-
знатијих милановачких фирми је-
сте компанија Металац АД, која у 
оквиру свог пословања има широк 
асортиман производа. Имамо ви-
ше сродних великих компанија са 
сличним програмима производње 
из области графичке дјелатности 
Типопластика, Папир принт, Фо-
ка, Спектар, РП. Ове компаније су 
у појединим областима међусобно 
конкурентне, али успјешно налазе 
своје мјесто на тржиштима. Швед-
ска компанија Тетра пак већи дио 
својих производних погона које је 
посједовала широм Европе пресе-
лила је у Горњи Милановац, који 
је тиме постао центар производње 
брик амбалаже. Једна од најпозна-
тијих компанија на простору старе 
Југославије, па и шире, чије прои-
зводе обожавају и млади и стари 
широм свијета јесте Swisslion – Та-
ково. Можемо бити поносни да су 
представници горњомилановачке 
привреде по оцјени Привредне ко-
море Краљево проглашени за нај-
веће извознике Моравичког окру-
га – каже Ковачевић, који не крије 
да има пуно разлога да буде задо-
вољан учињеним у претходне дви-
је године од када се налази на мје-
сту предсједника општине Горњи 
Милановац.

– Смањивањем општинске упра-
ве грађани су добили ефикаснију 
власт која је у периоду од само двије 
године рехабилитовала и изгради-
ла више од 100 километара локал-
них и некатегорисаних путева, не-
колико мостова, као и петљу Мала 
вага код Норвешке куће, наставље-
на је изградња водовода ка Руднику, 
реконструисана је ОШ Краљ Алек-
сандар I, Дом здравља Горњи Мила-
новац, двије амбуланте на сеоским 
подручјима. Санирана су корита 
потока Бацковац и Јакљево. У пла-
ну је да се ради на санацији корита 
Ивичког потока, а у току је рекон-
струкција Спомен-парка Брдо ми-
ра, који ће ускоро бити претворен 
у модеран спомен-комплекс са са-
држајима за одмор и рекреацију. 
zzПосебну пажњу посветили сте 
дјеци?
– Око 250 милиона динара за 

двије године опредијелили смо 
за школско образовање. Уложили 
смо у адаптацију санитарних чво-
рова, ограда, препокривање кро-
вова школа као и у куповину на-
ставних учила. У сарадњи са Мини-

старством привреде завршили смо 
Анекс објекта ПУ Сунце и на овај на-
чин смањили смо листу чекања за 
упис дјеце у вртић. Након 15 годи-
на паузе почео је са радом градски 
линијски превоз, а од почетка нове 
школске године увели смо и нову 
градску линију. Такође, увели смо 
Паркинг сервис и наплату парки-
рања. Од скоро је са радом почело 
и специјално возило паук. Основни 
циљ ових мјера је растерећење са-
обраћаја у ужем центру града. Та-
кође, завршен је пројекат рекон-
струкције Опште болнице и уско-
ро се креће и са првим радовима.
zzКоји су још пројекти у плану?

– Након 40 година крећемо са 
изградњом нове градске котларни-
це која ће имати два начина грија-
ња, на гас и биомасу. Вриједност 
ове инвестиције је 2 милиона евра. 
Отворили смо и нов објекат службе 
Хитне помоћи Дома здравља, који 
је опремљен најсавременијом опре-
мом и простире са на 400 км2, као 
и новоизграђени анекс предшкол-
ске установе Сунце.
zzКоји су највећи проблеми гра-
ђана Горњег Милановца у овом 
тренутку?
– Кад год је то могуће, суботом 

са својим сарадницима организујем 
Дан отворених врата. То је прили-
ка када грађани на једном мјесту 
могу са предсједником општине 
и директорима јавних предузећа 
причати о својим проблемима. На 
тим разговорима увидјели смо да 
су најчешће примједбе грађана у 

вези са путном инфраструктуром. 
Такође, увидјели смо и потребу гра-
ђана за затвореним градским базе-
ном, па се надамо да ћемо моћи то 
да урадимо.
zzШта Горњи Милановац нуди ин-
веститорима?
– Имамо веома јаку привреду, 

можда и једну од јачих у Србији. 
Ту чињеницу потврђује и податак 
да смо општина са најмањом сто-
пом незапослености у Моравичком 
округу. Инвеститори добро знају да 
поред територијалних предиспо-
зиција имамо велики потенцијал 
и у кадровима. Зато није чудо што 
словеначки инвеститор почиње из-
градњу шопинг центра од 7.000 км2 
на веома атрактивној локацији. То 
је нешто што недостаје грађанима 
Горњег Милановца, а локација је од-
лична и за људе у транзиту. Ускоро 
почиње и изградња једног објекта 
Лидла у Горњем Милановцу. 
zzКоје бисте манифестације посеб-
но издвојили? 
– Међународни бијенале умjет-

ности минијатуре (у организаци-
ји Културног центра од 1998. годи-
не), Ликовна колонија Мина Вуко-
мановић Караџић (2004), Фестивал 
кратког филма и филмска колонија 
Кратка форма и многобројне друге 
манифестације са којима се Горњи 
Милановац поноси.

Уз редовне програме Културног 
центра (ликовни, сценски, музички, 
књижевни, драмски, дјечји, филм-
ски...) у Горњем Милановцу орга-
низоване су смотре Вече под грмом, 
манифестација аматерског ства-
ралаштва која се сваке године на 
Пантелијевдан (9. август) одржа-
ва у Такову.

При Културном центру раде ба-
летски студио, плесна школа, ли-
ковни атеље, музичка и драмска ра-
дионица, дјечији инклузивни хор и 
омладинска сцена. Покретачи смо 
Минијатурног бијенала, до недавно 
пратеће манифестације Међународ-
ног бијенала умјетности минијату-
ре, организатори општинског и ре-
гионалног такмичења Песниче на-
рода мог, а од 2008. године, у сарад-
њи са Милановачким аматерским 

позориштем и организатори Школ-
ске сцене – фестивала позоришног 
стваралаштва ученика основних и 
средњих школа са подручја општи-
не Горњи Милановац.

Такође, ту је Српски фестивал 
свјетске музике, који се одржава 
сваке године у априлу и поклапа 
се са обиљежавањем Дана општине, 
имамо Дане кнегиње Љубице, који се 
одржавају у Враћевшници, Шило-
пајску панораму, Марш пријатељ-
ства, који организујемо заједно са 
нашим пријатељима из Норвешке. 
По први пут организовани су и Да-
не Мије Алексића у знак сјећања на 
великана који је рођен у селу Црну-
ћа (територија Горњег Милановца). 
zzДа ли су искориштени туристич-
ки потенцијали?
– Територија на којој се прости-

ре општина Горњи Милановац има 
веома богато културно-историјско 
насљеђе због чега је и туристичка 
понуда веома разноврсна. Горњи 
Милановац се налази на додиру За-
падне Србије, Груже и Поморавља 
у југозападном дијелу Шумадије. 
Центар Горњег Милановца својевр-
сни је споменички комплекс, зани-
мљив архитектонски и историјски. 
На оближњем брду налази се Спо-
мен-парк Брдо мира, у којем се на-
лази комплекс седам спомен-оби-
љежја из најразличитијих периода. 
Кућа српско-норвешког пријатељ-
ства подигнута је 1987. године, у 
знак пријатељства српског и норве-
шког народа, у непосредној близи-
ни Ибарске магистрале. Саграђена 
је од дрвета у Норвешкој, а прени-
јета је у елементима и монтирана. 
На територији општине Горњи Ми-
лановац, у Такову, подигнут је Дру-
ги српски устанак па је знаменито 
мјесто Таковски грм центар култур-
них дешавања и годишње га посје-
ти велики број туриста. 
zzКакви су услови за развој спорта?

– Горњи Милановац препозна-
тљив је и у области спорта и има до-
ста успјешних талентованих спор-
тиста. На територији општине ре-
гистровано је око 60 спортских дру-
штава и клубова. СД Таково најста-
рије је и симбол је Горњег Мила-

новца. Најпознатије СД је Мета-
лац, у оквиру ког се налазе бројни 
спортски клубови, а најуспјешни-
ји је ФК Металац, који се такмичи 
у Првој лиги Србије. У Милановцу 
су активни атлетичари, кошарка-
ши, одбојкаши, куглаши, рукомета-
ши и многи други клубови који се 
такмиче у разним лигама. Спорт је 
посебно популаран међу основци-
ма и средњошколцима који на ре-
публичким такмичењима оствару-
ју значајне резултате. 
zzУ којој мјери је спроведен Про-
грам регионалног стамбеног 
збрињавања за избјегла лица?
– Регионални стамбени проје-

кат односи се искључиво на избје-
гла лица из БиХ и Републике Хрват-
ске. Расељена лица са КиМ збри-
њавају се пројектима који се реа-
лизује средствима из буџета РС, а 
по јавном позиву Комесаријата и 
из донација НВО, односно хума-
нитарних организација. Протекле 
недјеље општина Горњи Милановац 
потписала је Меморандум о разу-
мијевању са представницима Дан-
ског савјета за избјеглице. Предмет 
овог Меморандума о разумијева-
њу је сарадња потписника МоР-а 
у оквиру пројекта Подршка досто-
јанственим стамбеним рјешењима 
и одрживом начину живота расе-
љених и повратника у Србији, који 
финансира ЕУ посредством Деле-
гације Европске уније у Републици 
Србији. Овај пројекат је складу са 
Националном стратегијом за рје-
шавање питања избјеглих и интер-
но расељених лица и настојањима 
Владе Републике Србије да унапри-
једи животне услове избјеглих, ин-
терно расељених лица. Циљ про-
јекта је подршка Општини у нала-
жењу и реализацији одрживих од-
говарајућих рјешења за социјално 
угрожена интерно расељена лица 
и повратнике. У плану је купови-
на једног сеоског домаћинства, из-
градња једног монтажног објекта и 
додјела пакета грађевинског мате-
ријала за двије индивидуалне куће. 
Корисницима сеоског домаћинства 
ће такође бити обезбијеђен мате-
ријал за реновирање куће или по-
требан намјештај или опрема која 
ће обезбиједити достојанственије 
услове живота. За монтажне куће 
биће обезбијеђен основни намје-
штај и бијела техника.
zzСа којим сте градовима у брат-
ским односима и да ли сем кул-
турне сарадње постоји и при-
вредна?
– Братимљење општина пред-

ставља сарадњу локалних заједни-
ца и успостављање снажних парт-
нерских веза путем разних актив-
ности – културни програми и ма-
нифестације, образовање, спорт, 
хуманитарна помоћ, економска 
размјена и пројекти, туризам, по-
дизање капацитета општинске ор-
ганизације и управе. Таква сарад-
ња усмјерена је ка стварању обо-
страног повјерења које прераста у 
пријатељство локалних заједница и 
њихових грађана. Општина Горњи 
Милановац има потписане спора-
зуме о братимљењу са 26 градова 
из Македоније, Босне и Херцего-
вине, Грчке, Бугарске, Републике 
Српске, Норвешке, Словеније, Ру-
муније, Црне Горе, Аустрије, Пољ-
ске и Хрватске. Успостављањем ра-
зличитих облика сарадње и реали-
зацијом пројеката општина Горњи 
Милановац има за циљ да допри-
несе, развија и унаприједи теме 
из економске области, поља науке 
и културе, социјалне заштите, за-
штите животне средине, побољша-
ње капацитета за остваривање на-
длежности и пружање услуга гра-
ђанима.  Т.ЋОРОВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  ДЕЈАН КОВАЧЕВИЋ КАЖЕ ДА ЈЕ ПРИВРЕДА ОВЕ ОПШТИНЕ ПРЕПОЗНАТЉИВА У СВИЈЕТУ

Произведи у Милановцу 
и освоји цијелу планету

ПО УЗОРУ НА БЕЧ ГРАДИМО ДВОРСКИ КОМПЛЕКС 

– Када је Милановац настајао и градио се прије 165 година, 
називали су га српски Беч. По угледу на Беч имаћемо дворац 
и дворски комплекс династије Обреновић, чиме ће рудничко-
таковски крај постати привлачан за посјете бројним туристима, 
гостима и пријатељима. Заједно са Канцеларијом за јавна улагања 
кренули смо у пројекат изградње реплике дворца Обреновића у 
Такову према оригиналном изгледу. У овој години планирано је да 
општина Горњи Милановац прибави парцеле и да уради комплетну 
пројектно-техничку документацију. Надам се да ћемо већ до краја 
године завршити са тим дијелом посла, док је у сљедећој години 
планирана изградња самог дворца у првој фази. У некој наредној фази 
разрађиваће се детаљан план регулације цијелог знаменитог мјеста 
Таково. Сви остали туристички садржаји предвиђени су за другу фазу.
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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  6.

Колонистичке породице насељене у тзв. 
сјеверним крајевима суочиле су се од 
почетка насељавања са проблемом при-

времености власништва земљишта којим су 
надијељени, недостатком пољопривредних 
машина и радила неопходних за обраду зе-
мље, недостатком сјемена, вучне и музне сто-
ке, као и непостојањем искуства у обради зе-
мљишта пошто се динарско становништво из 
динарских крајева у својим крајевима бавило 
углавном сточарством, а многи од досељени-
ка били су претходно индустријски радници 
и рудари у САД. Тако су насељени српски рат-
ни ветерани-добровољци из динарских крајева 
Краљевине СХС морали да прођу радикалан и 
убрзан преображај од сточара до ратара и да 
се прилагоде новим начину привређивања у 
околностима неусловне и тешке колонизације. 

ДУГО ЧЕКАЛИ ДА ЗЕМЉУ 
ДОБИЈУ У ВЛАСНИШТВО

Земљиште су насељеници добијали у при-
времен закуп, али не и у власништво. Тек 1936. 
године извршена је коначна експропријација  
надијељеног земљишта а колонистичке поро-
дице катастарски су ушле у посјед 1940. годи-
не. У међувремену, надијељено земљиште би-
ло је изложено промјени. 

У условима ревизија аграрних корисника, 
враћања дијела земљишта велепосједницима, 
исељавања дијела колониста и насељавања но-
вих, и непрекидне шпекулације земљиштем из 
аграрне реформе од стране свакојаких посред-
ника који су се налазили око аграрних власти, 
колонистичка парцела била је несигурна и мо-
гла се брзо изгубити или добити у другом ди-
јелу атара, што је отежавало прилагођавање 
досељеника квалитетној обради земљишта. 

Земљиште колониста могло је бити подло-
жно узурпацији од стране локалног становни-
штва. Оптанти насељени из Румуније у мађар-
ској општини Тоба у Банату жалили су се 24. 
априла 1926. године да је „шест парцела на-
пуштено, двије су неподијељене, а остале су 
узурпиране од страна Мађара политичке оп-
штине Тоба”. 

СУДСКИ СПОРОВИ 
Надијељено земљиште могло је бити пред-

мет дугог судског спора као земљиште надије-
љено у Банатском Соколцу, гдје се 1923–1929. 
године водио спор између насељеника и куп-
ца земљишта. 

Колонисти насељени у колонији Војвода 
Степа и локални Срби из Српске Црње спорили 
су се око 1. 000 к. ј. Земљишта, што је праћено 
демонстрацијама и једне и друге заинтресова-
не стране октобра 1928. године пред Владом и 
Министарством за аграрну реформу у Београ-
ду. Земљиште се колонистима могло одузети 
због неплаћања дажбина и пореза или нена-
сељавања или актом самих аграрних власти. 

Насељени добровољци из Лике у банатској 
колонији Александрово 9. јануара 1935. године 
жалили су се да је Паја Пин, овлашћени гео-
метар аграрног уреда из Великог Бечкерека, 
самовољно мијењао парцеле у корист колони-
ста из Баната, а на штету насељених доброво-
љаца. Приликом ревизије аграрних субјеката 
у Александрову 1927. године дошло је до су-
коба добровољаца и полиције у рушења куће 
добровољца из Лике Саве Шашића. Министар 
за аграрну реформу Влада Андрић том прили-
ком констатовао је да су „насељеници патили 
усљед могућности премештања и одузимања 
земљишта које је било присутно у првим го-
динама колонизације”. 

– Многи су током године и 2-3 пута доби-
јали и губили земљу – свједочење је предсјед-
ника општине Банатско Карађорђево Јована 
Балаћа 2. маја 1929. године. 

Недостатак пољопривредних радила, сје-
мена и вучне стоке све вријеме колонизаци-
оног процеса (1920–1941) отежавао је обраду 
надијељеног земљишта. 

Колониста без неопходног искуства у обра-

ди земље и неопходних пољопривредних ради-
ла и алата био је приморан непосредно по досе-
љавању да своје привремено надијељене парце-
ле даје у закуп (аренду) или напола затеченом 
становништву, било српском, било мањинском. 

ДАВАЛИ ЗЕМЉУ У ЗАКУП
Ненасељени колонисти, а привремено на-

дијељени земљиштем такође су давали земљи-
ште у аренду или наполицу. 

– Швапско село било је раније у закупу гро-
фова, а сада је у закупу колониста –написао је 
усвом тексту Гробница Чарнојевића објављеном 
у београдској Политици 6. децембра 1923. го-
дине Милош Црњански, описујући колониза-
цију српских добровољаца из Лике и Херце-
говине на имање Анастазије Сечењи у Руском 
Селу, код Велике Кикинде, јер они усљед не-
достатка пољопривредних радила нису били 
у стању сами да обрађују земљу. 

Српска земљорадничка задруга у Павли-
шу, код Вршца, 1. јула 1921. године навела 
је сљедеће: 

– Нешто земље је дато страним(!?) добро-
вољцима Личанима и Босанцима; они не ра-
де и издају земљу на поле и у закуп. 

У случају да на одређеном посједу није би-
ла извршена колонизација, а да је земља по-
дијељена колонистима, земљиште је било да-
вано у аренду или наполицу и представљало 
је објекат шпекулације. 

Власник велепосједа у Старом Лецу Пал 
Данијел 5. августа 1922. жалио се Аграрној 
дирекцији за Бачку, Банат и Срем у Новом 
Саду, што је био поглед једног велепосједни-
ка оштећеног аграрном реформом и колони-
зацијом на сам њен процес: 

– У нашем селу, а ни у околини нема локал-
них интресената аграрне реформе. У оскудици 
ових наша земља је додијељена 141 добровољ-
цу колонисти из Лике и Босне. Од свих ових 
људи на посједу се налазе три човјека. Двоји-
ца од њих не раде земљу већ су отишла у слу-
жбу, а трећи је уложио најбољу вољу и труд да 
земљу у режији обради. У обраду је уложио и 
знатан свој капитал. Резултат његовог рада, 
по сопственом казивању, јесте тај да је остао 
без игдје ичега. 

Осталих добровољаца уопште нема. Њихо-
ве компетенције издао је мој кочијаш Јоца Кне-
жевић у обраду из дијела околним Нијемцима 
и Мађарима. Већи дио земље је обрађен, али је 
резултат катастрофалан... На једном дијелу из-
дијељених површина ни при концу маја мјесе-
ца нису се јавили интресенти нити њихови на-
поличари, па ми је шеф жупанијског аграрног 
уреда записником од 2. маја 1922. г. вратио око 
560 к. ј. пусте земље да је обрадим за свој рачун. 

Од ове враћене земље кочијаш Јоца Кне-
жевић и мјесне Швабе разграбиле су 400 к. ј, а 
осталих 160 јутара шеф уреда г. Лукић нагнао 
ме је да обрадим да земља не би остала пуста. 

Док добровољци којима је земља додије-
љена листом траже пресељење на бољу земљу, 
пријетећи да ће сами отићи, Уред хоће силом 
да изврши ново насељење и тим упропашћује 
поред нас и земљу и насељенике. 

ЗЕЛЕНАШИ КОРИСТЕ ПРИЛИКУ 
Првонасељени колонисти дјелимично су 

са велепосједа на којима су се населили надје-
љивани пољопривредним инвентаром. Међу-
тим, усљед глади да би прехранили породице 
колонисти из Лике насељени на велепосједи-
ма у околини Бачке Тополе околном станов-
ништву 1921. године продавали су пољопри-
вредне алате и надијељену стоку. 

– Заступник велепосједа Шпајзер изнио је 
сав живи и мртви инвентар и колонисти ни-
шта нису добили – навео је 15. јула 1925. го-
дине Раде Мудрић из колоније Крижевци код 
Вуковара. Колонисти су били принуђени да се 
задужују да би купили све што је неопходно за 
набавку пољопривредних радила и вучне стоке. 

– Задужени смо под великим каматама 
код разних зеленаша – жалио се Станко Ра-
доњић из колоније Габош код Вуковара 25. 
јула 1926. године. 

– Задужили смо се приликом насељавања 
код овдашњих трговаца за подизање кућа, на-
бавку стоке и алата и животних намирница – 
23. априла 1931. године писао је предсједник 
аграрне заједнице Иванци, код Вуковара, Јо-
ван Грубић. 

Колониста из Лике насељен у Банатском 
Карађорђеву Илија Завођа жалио се Министар-

ству пољопривреде за узету парцелу од стране 
ревизионе комисије 1. јануара 1932. године: 

– Да ми Министарство поврати парцелу ко-
ју је мој покојни отац Дане Завођа уживао и 
добио 1926. године када смо се населили. По-
што смо сиромашног стања, ми нисмо могли 
набавити пољопривредне справе и стоку за об-
раду земље па смо мој старији брат Милан и ја 
пошли на зараду да би купили пољопривред-
не справе и стоку. У међувремену отац нам 
је умро, а ревизиона комисија одузела нам 
је земљу јер нисмо били ту. Сада се налазимо 
код свог зета добровољца Стеве Радаковића.

НЕМА ПОСЛА БЕЗ ДВА КОЊА
За колонисте посебан проблем била је на-

бавка коња. Основни услов за обраду земљи-
шта била су два коња, а мало ко од колониста 
могао је да купи два коња. Колонисти у коло-
нији Липовача, код Вуковара, (49 кућа) 1930. 
године имали су само 25 коња у колонији, ко-
лонисти из колоније Ђелетовци, код Шида, 20 
породица. 1935. године имали су само 8 коња, 
колонисти у колонији Иванци 1939. године 
имали су на 85 кућа само 56 коња. Колонисти 
су зато били упућени једни на друге у обради 
земље. Обично су заједнички радили земљу 
и спајали коње што се звало спрежништво. 

Павле Шкрбић из колоније Ада, код Вуко-
вара 27. јула 1934. године тражио је да се на-
дијели земља и његовом брату Сави Шкрбићу: 

– Без њега не могу ни он без мене пошто 
смо скупа и тако смо тешко дошли до свог 
пољског радила и теглеће стоке. 

– Имамо једнопрежне запреге са слабим 
коњем – навели су 21. септембра 1933. годи-
не српски оптанти из Мађар Чанада у Мађар-
ској насељени у колонији Лужац 3, 5 км уда-
љеној од Вуковара, жалећи се на лошу цесту 
у јесењим и зимским мјесецима. 

Тек од друге половине тридесетих година 
20. вијека, када се побољшао материјални по-
ложај досељеника, усљед бољих родних годи-
на, боље цијене пољопривредних производа 
и дјелимичног брисања сељачких дугова , ко-
лонисти су могли да купују модерније пољо-
привредне справе обично удружујући оскудан 
новац. НАСТАВИЋЕ СЕ...

ОБРАДА ЗЕМЉЕ
 » Прва сејачица у Банатском Карађорђеву.
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У БЕОГРАДУ ПРОМОВИСАНА КЊИГА СРБИ БИХ У XIX ВИЈЕКУ – БОРБА ЗА СЛОБОДУ И УЈЕДИЊЕЊЕ АУТОРА ЈОВАНА Б. ДУШАНИЋА

Кецмановић: Ватикан данас заговара 
Кајалев пројекат јединствене Босне!
Историјска књига проф. Јована Б. Ду-

шанића Срби Босне и Херцеговине у 
XIX вијеку – борба за слободу и уједи-

њење представљена је у свом другом издању 
београдској публици 27. септембра у крип-
ти Храма Светог Саве на Врачару.

Сам аутор није говорио о књизи, а своје 
виђење овог значајног дјела дали су дирек-
тор издавачке куће Catena mundi Бранимир 
Нешић, проф. др Ненад Кецмановић, проф. 
др Мило Ломпар и проф. др Милош Ковић. 
Скуп је благословио eпископ ремезијански 
господин Стефан Шарић.

Књига је подијељена у три дијела. У првом 
дијелу обрађен је период ропства под Турци-
ма у XIX вијеку, у другом је обрађен пери-
од под аустроугарском окупацијом, односно 
о борби Срба у БиХ за слободу и уједињење 
против двије велике царевине, турске и ау-
строугарске. У трећем дијелу дате су биогра-
фије најзначајнијих Срба који су поставили 
темељ аутономије Срба Босне и Херцегови-
не. У књизи је приложен и додатак о Душа-
нићевом родном Прибинићу као и етноло-
шки записи на различите теме. Такође, ту 
су и текстови о гробљу војводе Момчила, о 
манастирима Липље и Ступље, хајдуку Ми-
лићу и остало.

Како је аутор у уводном дијелу књиге на-
писао, желио је да „се читаоци боље упозна-
ју са давно прохујалим временом увјерен да 
ће им познавање прошлости помоћи да бо-
ље разумију садашњост и спремније доче-
кају будућност”.

ПОЛИТИКА ПОТЦЈЕНИЛА КАЛАЈA
Професор Факултета политичких наука 

Ненад Кецмановић, као велики познавалац 
тзв. „босанског питања” истакао је значај ове 
књиге јер се појавила „у вријеме када Срби 
бију још једну унутрашњу и међународну 
политичку битку за слободу и уједињење”.

– С једне стране Душанић је показао не-
вјероватну виталност и способност српске 
привредне, културне и политичке елите, која 
је била национално свјесна и вјери одана, те 
много предузимљива, образованија и основа-
но самопоузданија него што је то био случај 
са друга два народа у БиХ. Са друге стране, 
показао је како је аустроугарска политика 
и иза ње моћни Ватикан, стрпљиво креира-
ла, детаљно развијала, и досљедно проводи-
ла једну антисрпску, антиправославну и ан-
тиславенску политику у БиХ. Аутор се није 
зауставио на календарском крају 19. вијека, 
него нам је овим дјелом освијетлио конти-
нуитет те и такве политике током 20. вијека 
и почетком 21. вијека у лику европске, за-
падне или политике једине суперсиле – на-
вео је Кецмановић, додајући да је централ-
на фигура модерне верзије те политике не-

сумњиво Бењамин Калај, министар финан-
сија Аустроугарске монархије и намјесник 
за окупирану БиХ.

– Поједностављено речено, циљеви Кала-
јеве стратегије били су прекинути везе Ср-
ба из БиХ и Србије, завадити Муслимане са 
Србима, спријечити уплив Руса преко Срба 
на Балкан. Касније је српска историографи-
ја и политика потцијенила Калајев пројекат 
о стварању јединствене Босне након што је 
овај подухват доживио неуспјех. „Калајев-
штина” је међутим преживјела као трајни 
стратешки пројекат католичког Запада пре-
ма Србима између Уне и Дрине и касније се 
јавила у више реприза у духу новог времена 
– објаснио је Кецмановић и нагласио да се 
прва реприза јавила у комунистичком пе-
риоду, а друга уочи и почетком рата у БиХ. 
Трећој, како каже Кецмановић, свједочимо 
данас када Ватикан, преко сарајевске надби-
скупије води битку против обнове Херцег- 
Босне јер не прихвата да самостани у сред-
њој Босни илити „Босни сребреној” остану 
изван граница трећег ентитета.

– И опет су проблем славенске и право-
славне опасне везе са Русијом, а Срби су 
произведени у непоправљиве „мале Русе”. У 
једној од уводних реченица књиге, Душанић 
констатује да су Срби за борбу за слободу и 
уједињење имали успоне и падове. Да ли се 
данас налазимо у једној или другој фази? Ја 
бих, бар када је ријеч о Србима у БиХ, оп-
тимистички рекао да је најгоре из недавне 
прошлости иза нас. Имају Републику Срп-
ску на безмало пола територије БиХ, зову 
се Срби без атрибута босански или херцего-
вачки, говоре српски језик, пишу ћирили-
цом, своју браћу у матици не зову Србијан-
цима него својим истим именом, развијају 

везе са Србијом – закључио је Кецмановић, 
поручивши на крају да дјело Јована Душа-
нића инспирише и охрабрује да се мудра, 
истрајна, и самосвјесна политика предака и 
у овом времену настави предвођена поли-
тичком, привредном, црквеном, културном 
и интелектуалном елитом.

УКЛОНИТИ СРПСКУ 
НАЦИОНАЛНУ СВИЈЕСТ

Професор Филолошког факултета Мило 
Ломпар рекао је да у овој књизи поред поли-
тичке имамо и једну ширу европску димен-
зију наше националне историје.

– Аутор је у одређеним дијеловима давао 
приказ 20. вијека и назначио неке од битних 
елемената наше данашње политичке сцене 
и националне ситуације. По Калајевој иде-
ји непромјенљив је циљ Хабзбуршке монар-
хије да се уклоне сви садржаји српске наци-
оналне свијести – казао је Ломпар, сложив-
ши се са професором Кецмановићем да је 
идеја да се Срби у БиХ изолују од сусједних 
српских држава Србије и Црне Горе и данас 
на дневном реду.

–  У парцијализацији српске националне 
свијести институција СПЦ представља јед-
ну од главних мета. Ако се не контролише 
политика и јавна свијест Београда, не могу 
се зауставити демократске и националне те-
жње српског народа. То ова историја веома 
прецизно показује, а отуд слиједи да кретање 
мора бити у супротном правцу. Данас треба 
радити на оснажењу интегралистичке свије-
сти – подвукао је Ломпар.

Историчар Милош Ковић сложио се да је 
Калајев режим био кључно искуство српском 
народу у 19. вијеку, коме су Срби у БиХ пру-
жили отпор. Ковић се осврнуо и на данашње 

стање у Републици Српској, одакле се, пре-
ма његовим ријечима, боље виде ове теме.

– У РС скоро да нема породице која није 
неког изгубила у рату, али нећете међу њима 
наћи никог ко ће рећи да је све било узалуд-
но. Питање које се поставља је шта је то што 
је те Србе учинило таквима какви јесу. Срби 
у БиХ су најтврдокорнији јер упорно гледа-
ју у Београд, окренути су Истоку. То је једна 
од тема о којој говори ова књига. Дошли смо 
дотле да је цијелом свијету наметнута пара-
дигма по којој је све што не личи на Запад – 
то је варварско, и постоји само један пут, а 
то је англосаксонски. То је модел о коме пи-
ше Душанић – објаснио је Ковић, додајући 
да је потребан повратак националној исто-
рији и њено сагледавање изнутра.

Директор издавачке куће Catena mundi 
Бранимир Нешић своју бесједу посветио је, 
како је рекао „тајни личности Јована Душа-
нића”, говорећи и о његовом хапшењу 1985. 
године у Бањалуци због политичке неподоб-
ности, потом избацивању са Економског фа-
култета, а његову историју упоредио је са 
историјом Томислава Краљачића, који је та-
кође писао о Калајевој политици.

– Његова упозорења била су правовре-
мена и велика је штета што су прошла без 
већег одјека у широј јавности. Душанић на 
прави, јасан и недвосмислен начин гово-
ри о великој пожртвованости Срба у БиХ 
и њиховој борби за слободу. Његова прва 
књига Неолиберализам као и Срби Босне и 
Херцеговине у 19. вијеку, представљају два 
важна путоказа у нашем националном от-
кривању, имајући у виду стогодишње лу-
тање српског народа по разноразним југо-
словенским и комунистичким беспућима 
– подвукао је Нешић.  ВЕСНА ВУКОВИЋ

БИЉЕШКА О ПИСЦУ
Јован Б. Душанић рођен је 
1950. године у Прибинићу 
(околина Теслића) у 
Републици Српској. Редовне 
и последипломске студије 
завршио је на Економском 
факултету у Београду, а 
докторску дисертацију одбранио 
је на Економском факултету у 
Љубљани. Редовни је професор 
универзитета, члан Научног 
друштва економиста Србије и 
члан Одбора економских наука 
Академије наука и умјетности 
Републике Српске. До сада 
је објавио 33 књиге (28 из 
економије) и на стотине радова у 
домаћој и иностраној периодици.

 » Бранимир Нешић, Ненад Кецмановић, Мило Ломпар, Милош Ковић и Јован Б. Душанић

ИЗБОРНА СКУПШТИНА БЕОГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ САВЕЗА РЕЗЕРВНИХ ВОЈНИХ СТАРЈЕШИНА

Нови предсједник пуковник Лојаничић
На дан када је војвода Степа Степановић 

основао организацију резервних старје-
шина Војске Србије у Кумодражу, 15. сеп-
тембра 1919. године у просторији која је дио 
Музеја Степа Степановић одржана је из-
борна скупштина на којој је за предсједни-
ка умјесто Пере Живановића изабран пуков-
ник у пензији Радојко Лојаничић. На скуп-
штини су били присутни представници се-
дам од 10 организација, односно 21 деле-
гат, што је уз девет одсутних било довољно 
за кворум. Истакнуто је да су организације 
РВС нестраначка организација основана са 
циљем остваривања права њихових члано-
ва, његовања војничке традиције и обучава-
ња и оспособљавања.

– Након што су обављени разговори са ви-
ше кандидата за предсједника, одлучено је да 
се изабере онај који ће дати допринос у на-
учно-стручном и развојном смислу. Управ-
ни одбор је предложио а скупштина изабрала 
акламацијом члана ОО Вождовац пуковника 
у пензији Радојка Лојаничића за предсједни-

ка Савеза резервних старешина. Лојаничић 
је завршио Командно-штабну школу и Шко-
лу националне одбране, а у Војсци Србије је 
радио од 1987. до 2007. године.

– Ово је једна врло импозантна биографи-
ја и чини нам част да га можемо предложити 
за предсједника – рекао је досадашњи пот-
предсједник Зоран Јовановић, који је водио 
скупштину. За новог потпредсједника изабра-
на је Јасмина Стубић, мајор у резерви, која 
је запослена у Директорату полиције на по-
словима безбједности.

Потпуковник Станојевић из Команде за 
обуке изразио је подршку и обећао да ће код 
новог начелника Генералштаба ВС лично ур-
гирати да се подржи.

– Дајте нам што више иницијатива, ту смо 
да помогнемо – рекао је Станојевић. Он је 
изразио спремност да се већ сада почне са 
припремама да резервисти у мају сљедеће 
године оду на вјежбу бојевог гађање на по-
лигону Криволак.

Учесници скупштине положили су цвије-

ће на споменик Степи Степановићу, а Видо-
је Голубовић одржао је бесједу о биографији 
и подвизима Војводе Степе.

– Степа је постао војвода послије битке 
на Церу. Његово командовање проучава се 
на свим војним академијама. Мало је позна-
то да је Степа наредио да се Милунка Савић 
прими као добровољац у српску војску. Ка-
да је кренула голгота, Степа је основао једи-
ницу гуслара, који су дизали морал и носи-
ли славу до Крфа. Степа је захтијевао да се 
у спаваоне поставе кандила.То је јединствен 
примјер његовања вјере. Наша дјеца гдје год-
били и шта год радили треба да се сјећају и 
да знају да припадају славном војничком на-
роду – истакао је Голубовић.

Драган Дивјак је говорио о значају органи-
зације резервних војних старјешина. Члано-
ви организације били су и предсједник Владе 
Никола Пашић и седам министара.

– Они су били носиоци знања и вјешти-
на. Данас имамо велики број младих, шко-
лованих, способних здравих, вриједних љу-
ди који траже помоћ како би им била испу-
њена амбиција да стекну знања потребна за 
командовање – рекао је Дивјак.

Учесницима скупштине београдске орга-
низације Савеза резервних војних старјеши-
на КУД-а Степа Степановић из Кумодража 
одржао је концерт у локалном дому култу-
ре, који је почео нотама Марша на Дрину. 

 Д. БАШОВИЋ
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Предсједник Републике 
Српске Милорад Додик 
изјавио је, отварајући у 

Београду манифестацију Да-
ни Српске у Србији, да Срби-
ји и Српској не треба ново 
упознавање, него да потвр-
де пријатељство и да покажу 
да су истинска браћа, која се 
окупљају око свете ријечи – 
слободе.

Додик је рекао да љубав 
и повезаност једног народа 
није успио да прекине ток 
историје, те нагласио да га 
за ову манифестацију везу-
ју велике емоције и да уви-
јек долази са тремом да она 
буде што боља.

Он је истакао да вечерас 
одаје пошту прецима који су 
дали живот за слободу коју 
сада има српски народ у Ср-
бији и Српској.

НЕМАМО ПРОБЛЕМ 
СА ДРУГИМ НАРОДИМА

Додик је подсјетио да је 
српски народ кроз историју 
водио тешке битке за слобо-
ду, да никада није одустајао, 
те да никада себично није чу-
вао слободу само за себе, већ 
је несебично дијелио са дру-
гим народима и с њима же-
лио да живи у миру и слози и 
гради такву будућност.

– Други тако нису мисли-
ли и зато смо изгубили за-
једничку земљу која не мо-
же да буде ништа друго него 
наш укупан српски нацио-
нални пораз прошлог вијека. 
Зато је важно да данас има-
мо снажну Србију и снажну 

Републику Српску – истакао 
је Додик.

Предсједник Додик је по-
ручио да српски народ мора 
да буде свјестан снаге коју 
има и која није мала.

– Други покушавају да 
нам докажу да смо мали, не-
достојни властитих одлука о 
свом животу. Зато је важно да 
смо овдје у Србији, да вам по-
кажемо колико је Република 

Српска ваша, али и да вам ка-
жемо да је Србија наша и да 
је то јединство које се окупља 
око свете ријечи – слободе – 
нагласио је Додик.

Он је нагласио да Српска 
нема ниједан проблем са 
другим народима, да жели 
да живи у миру и подсјетио 
на страдања српског народа 
кроз историју.

Срби, како је рекао, нема-

ју потребу данас да се повуку 
пред иједним захтјевом нау-
штрб националних и држав-
них интереса.

– Зато је важно да Србија 
успије. Србија је данас наш 
све већи понос. Српском на-
роду је данас потребно да се 
окупи око наших државних и 
националних идеја, да завр-
шимо послове које су нам у 
прошлости остављали неза-
вршене, тврдећи да ми нема-
мо право на оно што су они 
имали, правећи монолитне 
националне државе око нас, 
а нама тврдећи да само ми 
морамо да будемо у заједни-
ци – рекао је Додик.

СРБИЈА ЈЕ НАЈМОЋНИЈА 
ЗЕМЉА БАЛКАНА

Он је подсјетио да је Срп-
ска протеклих година била 
суочена са сталним прити-
сцима на њен субјективитет 
и аутономију, напомињући да 
је висок степен формалне ау-
тономије добила Дејтонским 
споразумом, а што је резул-
тат борбе српског народа под 
вођством Радована Караџића 
и војном управом генерала 
Ратка Младића, који су се бо-

рили за слободу српског на-
рода и независну државу на 
том простору.

Дејтонски споразум, како 
је рекао, био је компромис по 
коме су Срби пристали да уђу 
у квази БиХ, коју су касније 
високи представници разгра-
ђивали, покушали да смање 
и ослабе Републику Српску 
и направе од ње празну љу-
штуру, али да се српски на-
род борио против тога.

Према његовим ријечима, 
српски народ се у том пери-
оду дрзнуо да прави државу, 
коју прави и данас.

– Зато је наша борба била 
тешка, али смо увијек били 
загледани у Србију, увијек же-
љели да буде што већа и сна-
жнија. Србија је данас незао-
билазан фактор стабилности 
и мира на овим просторима, 
са својим потенцијалима је 
најјача и најмоћнија земља 
Балкана – истакао је Додик.

Он је нагласио да Србија 
показује љубав према Репу-
блици Српској, те да је под 
вођством предсједника Алек-
сандра Вучића и његове Вла-
де помогла Српској да, из-
међу осталог, изгради неко-

лико вртића, мост, помогла 
неколико насеља, изградњу 
болнице.

– Живјела Србија, живје-
ла Република Српска, живио 
српски народ и нека живи на-
ша света Српска православ-
на црква – поручио је Мило-
рад Додик.

Свечаном отварању ма-
нифестације Дани Српске 
у Србији у Комбанк двора-
ни у Београду присуствова-
ли су директор Представни-
штва Српске у Србији Млађен 
Цицовић, предсједник Скуп-
штине Србије Маја Гојковић, 
принц Александар и принце-
за Катарина Карађорђевић, 
викарни епископ патријар-
ха српског Иринеја Стефан, 
министри у владама Србије и 
Републике Српске, академи-
ци, као и представници Вој-
ске и полиције.

БОГАТ УМЈЕТНИЧКИ
ПРОГРАМ

У умјетничком дијелу 
програма у Комбанк двора-
ни, према сценарију и у ре-
жији Драгана Елчића, уче-
ствовали су Бора Дугић, Би-
љана Ђуровић, Небојша Ду-
галић, Дјечји хор Изворник – 
диригент Христијана Сандић, 
Хор Дјечјег културног центра 
Београд – диригент Невена 
Ивановић, хор АКУД Иво Ло-
ла Рибар – диригент Милован 
Панчић, плесна група Уна Са-
га Сербика и Драгољуб Ђури-
чић и његови бубњари.

У овогодишњем програ-
му у склопу манифестације 
Дани Републике Српске у Ср-
бији реализовано је 25 про-
грама у 19 градова и општи-
на у Србији.

Током манифестације 
Српску су представиле на-
учне, културне и умјетничке 
институције, професионална 
и аматерска позоришта и гру-
пе, као и културно-умјетнич-
ка друштва, клубови и удру-
жења, самостални умјетници, 
глумци и књижевници.

Програми су одржани у 
Београду, Вршцу, Зрењани-
ну, Смедеревској Паланци, 
Ужицу, Суботици, Новом Са-
ду, Сомбору, Врању, Инђији, 
Ужицу, Лозници, Крагујевцу, 
Аранђеловцу, Нишу, Краљеву, 
Врњачкој Бањи, Сечњу, Кру-
шевцу и Тополи. РСК/АГ

Цицовић: Потреба за саборношћу 
Директор Представништва 

Републике Српске у Ср-
бији Млађен Цицовић рекао 
је на свечаном отварању Да-
нâ Српске у Србији да се овом 
манифестацијом и ове годи-
не жели нагласити потреба 
за слогом, јединством и са-
борношћу српског народа, у 
којој се његује и чува српски 
језик и писмо, вјера и тра-
диција.

– Свјесни смо и знамо да 
је сваки политички притисак 
на Републику Српску исто-
времено и притисак на Срби-
ју, не само као државу која је 
гарант Дејтонског споразума, 
него и као државу истог на-
рода, српског народа, и зато 
желимо да и ове године на-
гласимо ту потребу за сло-
гом, за јединством и саборно-
шћу – поручио је Цицовић на 
свечаности у Комбанк двора-

ни у Београду. Он је напоме-
нуо да се велики притисци на 
Србију због Косова и Мето-
хије осјећају и у Републици 
Српској – „како на политич-

кој сцени, тако и у души сва-
ког нашег човјека”.

Цицовић је истакао да су 
„из те политике и из те наше 
душе” настали и програми 
које је Представништво ор-
ганизовало ове године – од 
Врања до Суботице и од Вр-
шца до Лознице.

– Наша жеља је да овом 
манифестацијом на најбољи 
начин представимо привре-
ду, науку, културу и умјет-
ност Републике Српске. Та 
жеља сваке године пред нас 
ставља све веће и веће иза-
зове: да од много понуђених 
програма изаберемо оне нај-
боље, оне који ће бити не са-
мо слика тренутног стања у 
овим областима у Републи-
ци Српској, него да истовре-
мено покажу и колико је ве-
лика и снажна веза Српске и 
Србије – рекао је Цицовић.

Линта: Јачати духовно и културно 
јединство српског народа

– Стварање Републике 
Српске је највећи успјех 
српског народа током ору-
жаних сукоба на простору 
бивше Југославије крајем 
20. вијека и гаранција оп-
станка барем дијела нашег 
народа преко Дрине – изја-
вио је предсједник Одбора 
за дијаспору и Србе у реги-
ону Миодраг Линта и додао 
да је веома важно да се кроз 
вишедневну манифестацију 
Дани Српске у Србији и кроз 
друге активности продубљу-
је културна, умјетничка, на-
учна, привредна, образов-
на, спортска и свака друга 
сарадња између двије срп-
ске државе. 

– Један од циљева јесте 
стално јачање културног и 
духовног јединства српског 

народа без обзира на посто-
јеће границе. С друге стране, 
не смијемо никада да забора-
вимо да је са подручја дана-
шње Хрватске и Федерације 
БиХ током деведесетих го-
дина прошлог вијека протје-
рано преко милион Срба од 
стране хрватских и бошњач-

ких војних и паравојних фор-
мација. Такође, и Србија и 
Српска треба снажније и ак-
тивније да се боре за опста-
нак преосталих Срба у Хр-
ватској и Федерацији БиХ и 
поштовање људских права 
протјераних Срба – закљу-
чио је Линта.

ДОДИК: 
Окупљени 
око свете 
ријечи – 
слобода

ПО ШЕСТИ ПУТ ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У СРБИЈИ
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Друга манифестација Стазама завичаја у Новом Саду
У оквиру манифестације 

Дани Српске у Србији, 6. 
септембра у Новом Саду одр-
жана је смотра српских фол-
клорних, културно-умјетнич-
ких и пјевачких група под на-
зивом Стазама завичаја.

У организацији Фонда за 
пружање помоћи избјеглим, 
прогнаним и расељеним ли-
цима АП Војводине и Пред-
ставништва Републике Срп-
ске у Србији, а уз подршку 
Покрајинске владе и Града 
Новог Сада, на Тргу слобо-
де своје традиционалне игре, 
ношње и обичаје представи-
ло је око 300 учесника из кул-
турно-умјетничких друшта-
ва из Бањалуке, Сокоца, Тре-
биња, Вуковара, Новог Са-
да, Младенова, Челарева и 
Накова.

БРАТСКА САРАДЊА НОВОГ 
САДА И БАЊАЛУКЕ

У име домаћина, про-
грам је отворио директор 
Фонда за пружање помоћи 
избјеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима АП Војво-
дине Душко Ћутило, а до-
бродошлицу у своју другу 
кућу гостима из Републике 

Српске пожелио је градона-
челник Новог Сада Милош 
Вучевић, нагласивши да су 
братске везе нераскидиве и 
да јединство које постоји из-
међу Србије и Српске нико 
неће успјети да разједини.

– Док привредници са 
обје стране Дрине мосто-
ве наше сарадње чине чвр-
шћим, ја овом приликом 
желим да вас подсјетим да 

нас не вежу само привред-
не размјене. Компаније из 
Новог Сада увијек су међу 
првима пружале помоћ кад 
год је то било потребно на-
шој браћи из Бањалуке, Би-
јељине и других мјеста ши-
ром Републике Српске – ре-
као је Вучевић и подсјетио 
да су сународници у Репу-
блици Српској помагали и 
радовали се титули Европ-
ска престоница културе, ко-
ју је Нови Сад добио.

– Сада Нови Сад помаже 
Бањој Луци у настојању да 
постане Европска престони-
ца културе 2024. године. Вје-
рујем у нас и у ту побједу, вје-
рујем у све наше будуће по-
бједе, инфраструктурне, при-
вредне, социјалне, културне, 
спортске и националне – по-
ручио је Вучевић.

Потпредсједник Покра-
јинске владе Ђорђе Милиће-
вић рекао је да програм ове 
манифестације исказује труд 
завичајних удружења да са-
чувају обичаје родног краја, 

и као такав обогаћује Нови 
Сад, Војводину и Србију, као 
и да су кључне ријечи за од-
нос Србије и Српске – једин-
ство, слога и сарадња.

БОГДАНИЋ: ЗАГЛЕДАНИ СМО 
У СРБИЈУ И ЊЕНУ СНАГУ

Министар здравља и со-
цијалне заштите Републи-
ке Српске Драган Богданић 
захвалио се Граду и Покра-
јини што подржавају мани-
фестацију Дани Српске у Ср-
бији, нагласивши да су Ср-
би с двије стране Дрине је-
дан народ, једна вјера, јед-
на култура.

– Стицајем одређених до-
гађаја подијељени смо у дви-
је државе, али јединствени и 
добро организовани, једни 
друге подржавамо – рекао је 
министар Богданић, додају-
ћи да је Српска захвална Ср-
бији на подршци и помоћи у 
бројним областима, од при-
вреде, здравства, образовања 
до културе.

– Ми смо загледани у Ср-

бију и њену снагу, јер је при-
вредно јака и добро органи-
зована Србија гарант стабил-
ности Републике Српске – 
навео је Богданић.

Манифестацији је прису-
ствовао директор Представ-
ништва Републике Српске 
у Србији Млађен Цицовић, 
представници Општине Ву-
ковар, представници влада 
Србије и Српске и Владе АП 
Војводине, као и завичајних 
удружења.

На концерту Стазама 
завичаја публику су водили 
КУД Веселин Маслеша из Ба-
њалуке, КУД Романијска лу-
ча из Сокоца, КУД Алат Swis-
slion из Требиња, Ансамбл на-
родних игара из Вуковара, 
Фолклорни ансамбл Вила, 
мушке пјевачке групе Зву-
ци са камена из Новог Сада 
и Дар завичаја из Младенова, 
женске пјевачке групе Гендар 
из Челарева и Извор из Нако-
ва, здравичар Свето Качар и 
диплар Милан Вашалић.

ВЕСНА ВУКОВИЋ

ЗАВРШЕНИ 5. ЗАВИЧАЈНИ ДАНИ У СУБОТИЦИ
 » МИЛОШ ВУЧЕВИЋ: Помажемо браћи у РС

ВУЛИН: РС ЈЕДАН ОД 
ПРИОРИТЕТА СРБИЈЕ

Министар одбране Србије 
Александар Вулин рекао је 
да је Република Српска би-
ла, јесте и биће један од при-
оритета Србије и да ће Србија 
увијек чинити све да Српска 
живи у миру и стабилности.
– Срби гдје год да живе, само 
ако су једно, могу да се надају 
да ће једном ријешити своје 
национално питање и да ће 
опстати у овом тешком и су-
ровом свијету за народе ко-
ји нису превише бројни, али 
имају велику историју – ре-
као је Вулин.

МИРЈАНИЋ: 
ПОКАЗАТЕЉ ДОБРЕ 
САРАДЊЕ

– Многи догађаји током ције-
ле године показују колико до-
бро сарађују Република Срп-
ска и Србија у свим видови-
ма друштвеног и економског 
развитка. Поготово тон томе 
даје свестрана сарадња двије 
владе – рекао је министар по-
љопривреде, шумарства и во-
допривреде Републике Срп-
ске Стево Мирјанић.

ЕПИСКОП СТЕФАН: 
СРПСКА ДА И ДАЉЕ 
БУДЕ НАЈСВЕТИЈА 
СРПСКА ЗЕМЉА

Викарни епископ патријар-
ха српског Стефан је на отва-
рању Дана Српске у Србији у 
Београду пренио благослов 
Његове светости патријарха 
Иринеја и његове жеље да 
Република Српска и даље бу-
де најсветија српска земља.
– Само слободна и јака Репу-
блика Српска је гарант мира 
на овим просторима. Увјера-
вам све људе да се не пла-
ше Републике Српске, јер ту 
слободу желимо свима. Бог 
је дао слободу као дар сва-
коме човјеку – навео је епи-
скоп Стефан.

ЂОКИЋ: ПРОДУБЉЕЊЕ 
ВЕЗА ЗА ДОБРО 
СРПСКОГ НАРОДА

Министар индустрије, енер-
гетике и рударства Републи-
ке Српске Петар Ђокић ре-
као је да се односи Републи-
ке Српске и Србије све више 
продубљују.
– Оваквом манифестацијом 
потврђујемо да радимо за до-
бро свога народа и да не гле-
дамо Дрину као границу, него 
као ријеку – рекао је Ђокић.

Великим концертом Маринка Ро-
квића на главном суботичком тр-

гу у суботу су завршени 5. Завичајни 
дани. Истовремено, завршена је и ма-
нифестација Дани Српске у Србији.

– Ако су се Дани Српске и наши 
Завичајни дани временски подудари-
ли, онда је порука једна и заједничка 
– очување и даље његовање традици-
оналних културних вриједности, да 
знамо да смо један исти народ, једин-
ствене културе, језичке и духовне тра-
диције и имена – истакао је Боривоје 
Вукајловић, предсједник Савеза срп-
ских удружења Сjевернобачког округа, 
организатора манифестације. 

– И ове године смо окупили број-
не ствараоце и умјетнике, више од 
хиљаду учесника и више хиљада по-
сјетилаца. Већ сада се може рећи да 
су Завичајни дани оправдали очеки-
вања, што је добра основа за будући 
рад – поручио је Вукајловић. 

Након њега окупљенима се обратио 
директор представништва Републике 
Српске у Србији Млађан Цицовић ко-
ји је истакао да је циљ манифестаци-
ја Дани Српске у Србији унапријеђење 
сарадње „нас са обје стране Дрине”. 

Манифестацију Завичајни дани 
подржава Град Суботица, а по рије-
чима Срђана Самарџића, она обога-
ћује културни миље града.

– Свака од шара на народним но-
шњама, из сваког стиха и такта пјеса-
ма и игара проговарају преци и под-
сјећају на вриједности и врлине које 
нам оставише. На нама је да их буде-
мо достојни – поручио је Самарџић.

 » Предсједник Савеза српских удружења Севернобачког округа Боривоје Вукајловић на затварању свечаности

Повеља захвалности додијељена Арну Гујону
Повеља захвалности, коју Савез 

српских удружења СБО тради-
ционално додјељује, ове године уру-
чена је француском хуманитарцу 
Арну Гујону. Човјек великог срца 

поздрављен је вишеминутним апла-
узом. Први пут је дошао у Србију 
крајем 2004. године после погро-
ма Срба на Косову и Метохији, 17. 
марта 2004, и то у Косовску Митро-

вицу. Том приликом је са старијим 
братом Бертраном и двојицом при-
јатеља камионом довезао хумани-
тарну помоћ скупљену у Францу-
ској. Организација Солидарност за 
Косово од оснивања је допремила 
помоћ у више од 30 конвоја и то у 
вриједности већој од милион и по 
евра, организовала 12 пројеката, 
сарађује са Епархијом рашко-при-
зренском и има тридесетак волон-
тера. Помоћ овој организацији у 
Француској пружа 8.000 донатора.

– Посебна ми је част што сам до-
био признање у Суботици, крајњем 
сјеверу земље, иако помажем људи-
ма на крајњем југу, али ваша соли-
дарност се види и осјећа – рекао је 
Арно Гујон. 

ЗА СВАКОГА ПОНЕШТО

Завичајни дани ове године 
трајали су четири дана, а у склопу 
ове манифестације одржани су 
концерти:  Пријатељи за дjецу 
Косова и Метохије,  Дивљег кестена, 
Етно групе Искон, као и богат 
фолклорни програм. 
У склопу Завичајних дана одржан 
је и други завичајни фестивал 
спорта, као и акција добровољног 
давања крви. 
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У КРИПТИ ХРАМА СВЕТОГ САВЕ ПРЕДСТАВЉЕН ЈЕ ПРОЈЕКАТ ДУШУ МИ НИСУ УЗЕЛИ О СТРАДАЊУ СРБА У БИХ У 20. ВИЈЕКУ

СПЦ је једина институција која је чувала 
истину о страдањима српских жртава
У крипти Храма Све-

тог Саве у Београду, у 
оквиру манифестације 

Дани Републике Српске, пред-
стављен је пројекат Душу ми 
нису узели. У пројекту Удру-
жења Српско-руски мост из 
Бањалуке описује се страда-
ње и истребљење српских ци-
вила у 20. вијеку на простору 
Босне и Херцеговине. 

Овим пројектом је по пр-
ви пут сачињена синтеза све-
га што су српски цивили пре-
живјели у ратовима у дваде-
сетом вијеку у БиХ, у коме 
су Срби према подацима Ау-
строугарске царевине ушли 
као већински народ, а из то-
га вијека изашли са мањком 
од скоро 15% становништва.

Промоцију су отворили 
појци Храма Светог Саве тро-
паром српских мученика.

КОВИЋ: НАША ЈЕ ОБАВЕЗА 
ДА СВЈЕДОЧИМО ИСТИНУ

Проф. др Милош Ковић 
истакао је да су у прошлом 
вијеку над Србима изврше-
на три геноцида, у Првом и 
Другом свјетском рату, као 
и у рату деведесетих годи-
на, који српска држава још 
увијек не зна како да назове. 

– Све ратове карактери-
ше некажњавање злочинаца 
и прећуткивање истине од 
стране ЕУ – рекао је Ковић 
и поновио своју раније из-
речену тезу. 

– Прећуткивање злочина 
од стране ЕУ није случајно, 
па се у новонасталим балтич-
ким земљама, као и Украјини 
и Хрватској, свјесно прелази 
преко све израженијег вели-
чања фашистичких знамења 
и поздрава – рекао је Ковић, 

оцјењујући да је у току реви-
зија Другог свјетског рата.

Професор Ковић споме-
нуо је стравичне злочине у 
Јасеновцу и многим другим 
логорима и стратиштима у 
Хрватској и Босни, и напра-
вио занимљиво поређење.

– У Другом, али и Првом 
свјетском рату, видимо исте 
људе, исту руку, над главама 
српског народа. Не заборави-
мо да су у Првом свјетском 
рату и Срби источно од Дри-
не у Мачви, у Јадру, у Рађе-
вини исто то осјетили од 42. 
Хрватске (вражје) дивизије, 
и осталих њихових јединица 
– рекао је Ковић и додао да 
нико не може да се правда за 
злочине над дјецом.

– Најважније питање је за-
што се прећуткују српске жр-
тве. Наша је обавеза да свје-
дочимо историју, без икаквог 
прећуткивања – закључио је 
Ковић.

МАСТИЛОВИЋ: ПОЖАР У  
САРАЈЕВУ ЈЕ УПОЗОРЕЊЕ 
ДА НЕ ГУБИМО ВРИЈЕМЕ

Историографску моно-
графију Затирање српског 
народа у Босни и Херцегови-
ни у 20. вијеку написао је де-
кан Филозофског факултета 
у Источном Сарајеву проф. 
др Драга Мастиловић.

– Основна замисао ове 
књиге била да се на што ма-
њем броју страна направи на-
учна синтеза о дуготрајном 
историјском процесу који 
траје од друге половине 19. 
све до краја 20. вијека, про-
цесу затирања српског на-
рода западно од ријеке Дри-
не – рекао је Мастиловић, 
наводећи примјер Бихаћа, 
који је био већински српски 
град и срез. 

– Дешавања у Првом и 
Другом свјетском рату у пот-
пуности су промијенила ет-
ничку слику читаве БиХ. У 

Архиву Југославије у Београ-
ду пронашао сам документ 
који је потписао предсједник 
Земаљске комисије за БиХ 
Милош Шкорић. У том до-
кументу на тражење држав-
не комисије Шкорић издаје 
потврду у којој стоји „да је за 
вријеме масовног покоља из-
вршеног у јуну, јулу и августу 
1941. године од стране уста-
ша у Бихаћу побијено око 12 
хиљада људи”. Ако се узме у 
обзир попис 1948. у односу 
на 1931. годину, у Бихаћу је 
било мање од осам хиљада 
Срба – рекао је Мастиловић, 
који је навео и двије колони-
зације српског народа из Бо-
санске крајине које су утица-
лe на неповољну демограф-
ску структуру.

Мастиловић је кроз више 
примјера упозорио као ка-
рактеристичну појаву брз за-
борав геноцида над Србима.

– Потребно је да се сачу-
ва и истражи документаци-

ја по разним архивима, како 
не би доживјела судбину оне 
о усташким злочинима, која 
је изгорјела у пожару у архи-
ву Сарајева – рекао је Масти-
ловић и најавио објављивање 
другог издања књиге, којe ће 
бити обимније и обогаћено са 
још више историјских извора.

ЛОЛИЋ МОЧЕВИЋ:
СУЖИВОТ ЈЕ НЕМОГУЋ

Документарни филм Ду-
шу нису убили доноси свједо-
чења 59 људи чије су поро-
дице убијане у три рата и то 
на властитом кућном прагу. 
Филм је преведен на енгле-
ски, њемачки, руски и фран-
цуски језик и редитељски га 
потписује Мира Лолић Мо-
чевић. У књизи је прикупље-
но 59 свједочења српских ци-
вила којима је заједничко да 
су им породице страдале као 
цивили у свим ратовима у 
БиХ, а међу њима је описано 
стање ауторкине породице. 

– Као омладински руко-
водилац била сам на мартов-
ским демонстрацијама у Са-
рајеву 1992. године, након 
којих су сарајевски медији 
писали да су по демонстран-
тима пуцали Срби. Лагали су, 
видјела сам муслимане са зе-
леним береткама. Након ду-
го година скривања прона-
ђени су снимци на којима 
се види како зелене беретке 
пуцају по тој маси. Тог дана 
је за мене умирао мир и био 
убијен мит о суживоту свих 
тада конститутивних народа 
у БиХ. Нема нама суживота, 
можемо да живимо једни по-
ред других, да се поштујемо 
као комшије, али суживота 
никада више неће бити – за-
кључила је Мира Лолић Мо-
чевић, додајући да је вјера 
научила да никада не мрзи и 
да прашта те да је то порука 
свих њених саговорника. Она 
је навела да је траг о многим 
страдалницима остао само 
захваљујући Српској право-
славној цркви.

На крају програма Ранко 
Гојковић, из Удружења Срп-
ско-руски мост из Бањалуке, 
поклонио је двије књиге ви-
карном епикопу Стефану, а 
промоција је завршена ви-
део записом пјесме Поми-
луј, Боже, аутора Рајка Ср-
дића, коју изводе групе Ви-
довдан и Чувари.

Изузетно посјећеној про-
моцији присуствовали су, из-
међу осталих, предсједник 
Одбора за дијаспору и Србе 
у региону у Скупштини Ср-
бије Миодраг Линта, акаде-
мик Војислав Максимовић и 
представници удружења ло-
гораша. ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

 » Мира Лолић Мочевић, Драга Мастиловић и Милош Ковић

ВЛАДИКА СТЕФАН: ШИРИМО ИСТИНУ

Присутне је поздравио викарни епископ патријарха српског 
Стефан, који је нагласио да СПЦ има стотињак оваквих 
књига, а да би требало да их имају и све јавне институције 
како би се ширила истина о страдању Срба.
– Требало би да се књиге преведу и на стране језике како 
бисмо послали јаку поруку цијелом човјечанству о томе 
шта се све дешавало и како је српски народ пролазио кроз 
двадесети вијек – рекао је владика Стефан.

ОДРЖАНА ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА СВЕТИХ НОВОМУЧЕНИКА ЈАСЕНОВАЧКИХ У ЕПАРХИЈИ ПАКРАЧКО-СЛАВОНСКОЈ

Ходочасничко путовање од Јасеновца до родне куће патријарха Павла
Традиционална централна прослава пра-

зника Светих Новомученика Јасеновач-
ких у Епископији пакрачко-славонској одр-
жана је у суботу 8. септембра у Манастиру 
Рођења Светог Јована Крститеља у Јасенов-
цу. Уз учешће великог броја окупљених вјер-
ника из Епархије пакрачко-славонске и го-
стију из скоро свих крајева Хрватске, Србије, 
Републике Српске, и из других сестринских 
православних цркава. Одржана је литургија 
коју је предводио архиепископ берлински и 
германски Марко из Руске православне за-
граничне цркве уз помоћ архијереја: пакрач-
ко-славонскиог Јована, будимљанско-ник-
шићког Јоаникија, маринског и јургинског 
Инокентија, изасланика Митрополије кеме-
ровске из Руске православне цркве, и умиро-
вљеног захумско-херцеговачког Атанасија и 
саслужење бројног свештенства.

СТРАДАЛНИЧКА ПРОШЛОСТ 
МАНАСТИРА ОРАХОВИЦА

Након причешћа архијереји су с вјерним 
народом и свештенством, на хумци недалеко 
од споменика Камени цвијет у славу Божју а 
у част и спомен Светих Новомученика, осве-
штали славски колач и жито. Пригодном бе-
сједом окупљени народ поздравио је влади-
ка Јоаникије, а затим и епископ Инокентије.

Учесници поклоничког путовања из Бео-
града у организацији Патријаршије искори-
стили су ову прилику да посјете најприје ма-
настир Ораховицу, а затим и Кућанце, родно 
мјесто блаженопочившег патријарха Павла.

О страдалној прошлости манастира Ора-

ховице бесједио је архимандрит Павле, ко-
ји је више од 20 година провео у манастиру 
Острог. Манастир је из 16. вијека и од тада 
задесиле су га многе невоље и страдања ко-
ја није избјегао ни у протеклом грађанском 
рату у Хрватској.

Манастир је смјештен у шумама Крнди-
је, јужно од градића Ораховица и најстарије 
је православно монашко средиште у запад-
ном дијелу Славоније. Манастир је посве-
ћен Преносу моштију светог Николе. Прва 
црква коју су монаси подигли вјероватно је 
била дрвена, а утврђено је да је Ораховица 
током читаве владавине Турака у Славони-
ји била средиште Пожешке митрополије. Зи-
дана црква подигнута је под крај 16. вијека 

када су довршене и фреске у храму. Мана-
стир је подигнут у поствизантијском стилу, 
зидан каменом и циглом. Живописом цркве 
доминира лоза Немањића и Лазаревића, што 
говори о очувању средњовјековне традици-
је на овим просторима. Остале фреске су у 
лошем стању, угрожене влагом и прекривене 
прљавштином и чађи. Манастир је постра-
дао за вријеме Другог свјетског рата. Обнова 
цркве изведена је 1953. године. Након пљач-
ке и разарања музеја-ризнице и библиотеке 
у пакрачком епархијском двору, одређеном 
броју ораховачких драгоцјености и књига 
губи се сваки траг. Послије рата у парохиј-
ском дому уређена је капела, која је мини-
рана 1991/92, ван ратних дејстава. Звоно са 

дрвене звонаре је однијето, а црквено-умјет-
ничке драгоцјености уништене.

Прекрасним крајолицима Славоније сти-
гли смо до Цркве Светог Петра и Павла, ко-
ја се налази у Кућанцима, родном мјесту 
патријарха Павла. Тамо нас је братски при-
мио отац Драган Гаћеша, чији су преци до-
шли са Кордуна. 

КУЋАНЦИ – СРПСКО СЕЛО У ВРИЈЕМЕ ТУРАКА
Село Кућанци смјештено је уз источну 

страну пута који спаја Нашице и Доњи Ми-
хољац. Овдје су у вријеме турске владавине 
у Славонији искључиво живјели Срби пра-
вославне вјере. Прије него што је двадесе-
тих година 19. вијека подигнута зидана цр-
ква, на овом мјесту налазила се дрвена црква 
из 1748. године. Црква је преживјела Други 
свјетски рат да би децембра 1991. године би-
ла минирана, ван ратних дејстава. На њеном 
мјесту 2010. године подигнута је нова црква 
чије подизање је значајно помогла и хрватска 
држава. Посебно на апсиди цркве доминира 
мозаик са ликом патријарха Павла који даје 
посебну свјетлост, према ријечима оца Дра-
гана, при изласку сунца у јутарњим сатима.

Недалеко од цркве посјетили смо и род-
ну кућу патријарха Павла, коју је откупио 
чачански привредник Милија Костић и по-
клонио епархији славонској и црквеној оп-
штини у Кућанцима. На овом мјесту плани-
ра се подигнути православни центар који би 
чувао успомену на патријарха Павла и у ко-
ји би долазила српска омладина из региона 
и дијаспоре.  МИЛОЈКO БУДИМИР
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„ПРЕЉУТА ЖЕЉЕЗНА СУДБИНА И СИЛНО ГОНЕНИЈЕ“

САВА МРКАЉ – СИМБОЛ  
КУЛТУРЕ СРБА У ХРВАТСКОЈ

 » ПИШЕ: ПРОФ. ДР ДУШАН ИВАНИЋ

ЗАВИЧАЈНО  
УДРУЖЕЊЕ 
САВА МРКАЉ 
ПОВОДОМ  
235 ГОДИНА 
ОД РОЂЕЊА  
И 185 ГОДИНА  
ОД СМРТИ  
ВЕЛИКАНА 3.

ГОМИРЈЕ
Тешко је претпоставити шта је 

носиоца таквих знања, послије сла-
ве која га је пратила с објављивањем 
Сала дебелога јера, одвело у право-
славни манастир Гомирје, у Гор-
ском Котару. Да ли је то била ре-
акција на осуде његовога списа и 
забране објављивања књига њего-
вим писмом, које су долазиле из 
високих црквених кругова (митро-
полит Стратимировић), или га је 
обузео страх од оскудице без стал-
ног извора прихода, или нада да ће 
у манастиру моћи мирно да пише, 
а можда и жеља да буде близу за-
вичаја. Наиме, не само црква, већ 
и аустријска цензура (свакако по 
захтјеву из врха Митрополије) за-
брањује да се књиге штампају Мр-
каљевом азбуком. Једно вријеме 
је био под заштитом плашчанског 
(горњекарловачког) владике Мој-
сеја Миоковића. 

На његову се препрепоруку за-
калуђерио 31. јула 1811. године под 
именом Јулијан, без обавезног ис-
кушеничког стажа. Касније је, у 
једној молби конзисторији (врхов-
ној црквеној власти за спорове) из 
1825. године тврдио да је у мана-
стир отишао надајући се да ће по-
стати учитељ у клирикалној, вјер-
ској школи. Дошао је, међутим, ме-
ђу братију о којој њихов архиман-
дрит, будући српски патријарх Јо-
сиф Рајачић, извјештава као о жа-
лосној обитељи, гдје мора да трпи 
„неслогу, палеж... разбојничество“. 

У неколика идућа мјесеца то ће 
доживјети и сам Мркаљ, само што 
ће калуђери за њега говорити да 
„мира никому не да“. Свакако се 
ради о неподношљивим условима 
у којима се Мркаљ нашао и њего-
вим реакцијама на те услове. При-
тужбу владици Миоковићу писао 
је Партеније Оклобџија, познат по 
сплеткама, проневјерама, скитња-
ма и, коначно, по одласку до уни-
јатског владике у Крижевце, гдје је 
покушао да агитује за унију. (О томе 
пишу Мркаљеви биографи, Ђорђе 
Рајковић и Вукосава Опачић-Ле-
кић.) Такво стање је вјероватно оне-
расположило према Мркаљу и ар-
химандрита Рајачића, упркос на-
стојањима владике Миоковића да 
изглади односе између гомирских 
калуђера, те је ђакон Јулијан одлу-
ком конзисторије (врховни цркве-
ни суд у владичанству) лишен чи-
на и отпуштен из манастира (30. 
јуна 1813). 

У ПОТРАЗИ ЗА СМИРЕЊЕМ 
Али као да Мркаљу неће ни на 

другим мјестима бити дугог опстан-
ка. Истјеран из Гомирја, према шту-
рим подацима о његовим „прикљу-
ченијима“, отићи ће у Турску (тре-
ба можда разумјети: у Србију или 
у Босну), радити као учитељ у Кар-
ловцу, Глини, Бовићу код Вргинмо-
ста, Шапцу, Земуну. Не појављује се 
ни у писмима својих савременика. 
Као да се за њега једино интересује 
Јернеј Копитар у преписци с Вуком. 
У јавност ће поново изићи неоче-
кивано, одбраном дебелог јер у Но-
винама србским, 1817, бр. 41 („Па-
линодија либо обрана дебелога ъ“). 
Мркаљевом повратку слову којему 
је „распорио сало“ супротставио се 
Вук оштром аргументацијом, чуде-
ћи се како је послије Сала могао до-
ћи до таквих мисли, да сада правда 

писање и изговор и дебелог јер (ъ) и 
јери (ы). Можда ипак не треба схва-
тити да том одбраном аутор пориче 
свој пријашњи спис, колико би мо-
гао бити вид отпора сталним прити-
сцима, и из књижевних (Милован 
Видаковић, нпр. жали што се неко 
усудио да из наше азбуке избаци 16 
слова, без којих се не може српски 
писати) и из клерикалних кругова 
(митрополит Стратимировић). (За-
нимљива је сумња Луке Милова-
нова, саборца у реформи српског 
писма, у праве Мркаљеве намјере: 
„да није како ниједна вјера наумио 
тиме већма одкрити непотребност 
дебелога јера“, пише Вуку.) 

По свједочењу савременика јед-
но вријеме је био учитељ у Дубров-
нику, а одатле је дошао у Шибеник, 
у канцеларију владике Венедикта 
Краљевића, којег ће савременици 
сумњичити за подршку унијаће-
њу православних вјерника. На то 
су са више страна почеле да дола-
зе „поругателне“ пјесме о Краље-
вићу, од којих је једну Мркаљ, на 
владичин захтјев, превео на итали-
јански, а кријући преписао, „и на-
ми ју тајно показивао и читао, но 
и веома се радовао за ову пјесму, 
и благосиљајући похваљивао је со-
чинитеља“, свједочи Кирил Цвјет-
ковић, у то доба шибенски парох, 
у својој потоњој Аутобиографији). 
По Цвјетковићу, упуштао се у пре-
пирку с унијатима, говорећи му да 
ће бранити своју цркву и закон ко-
лико више може, учећи свакога „да 
постојан и тврд у вјери буде и сво-
ју чест и завичај, који се ни за ка-
кво благо купити не може, да чува 
и брани“. Природу његовог живо-
та у Далмацији потврђује и једно 
писмо Герасима Зелића Вуку (За-
дар, 9. јули 1820), казујући како 
га је Мркаљ увјерио да Вуков Рјеч-
ник садржи прави српски језик, па 
додаје да „сиромах не има среће: 
каконо што и многи високог уче-
нија људи мало је имаду“. Посли-
је Далмације налазимо Саву у Зе-
муну (1822), у звању или својству 
приватног учитеља. 

Изгледа да тих година покушава 
да добије мјесто у неком фрушко-
горском манастиру (Јазак), те да 
је боравио у банатском манастиру 
Сенђурађ, а у родни крај се враћа 
јула 1825, већ поремећеног душев-
ног здравља. У молби конзистори-
ји из тог времена, тражећи потвр-

ду о ослобађању од војне обавезе, 
говори и о својим невољама у Го-
мирју (в. Лекић-Опачић, 59), и о 
свом тешком материјалном поло-
жају. Међутим, из конзисторије су 
у потврди написали да је из мана-
стира прогнан „ради својих безчи-
ниј“ (недјела), што му је само мо-
гло погоршати изгледе да добије 
мјесто у икаквој служби. 

ЗАТВОР, БОЛНИЦА, ЛУДНИЦА
Очајно материјално стање је по-

горшало Мркаљево психичко стање 
и он у једној прилици (средином но-
вембра 1825) нападне ножем настав-
ника цртања, којему је држао лекције 
из латинског. Одмах је затворен у ма-
гистрату (општина), па предат слуњ-
ској регименти, гдје је (због отпора) 
испребијан љесковим штапом, око-
ван у тешко гвожђе и отпремљен у 
затвор у Глини, а одатле у карловач-
ку болницу. О томе свједочи писмо 
Самуила Илића Вуку Караџићу („Г. 
Мркаљ, сирома, није господин, сје-
ди у Шпитаљу и данас као будала за-
творен“, 23. децембра 1827). Од 1825. 
до 1829. Мркаљ је везан за болнич-
ки кревет у Карловцу, а потом је от-
премљен у бечку душевну болницу, 
лудницу (Narrenhaus). Међутим, и у 
тим околностима он пише, „побеђен 
и остављен од свега света“, једну од 
најлуциднијих својих пјесама, која 
је уврштена у све новије антологије 
српске поезије. 

zzСАСТАВЉЕНО КАД У  
ГОРЊОКАРЛОВАЧКУ БОЛОВА-
ОНИЦУ ДОСПЕДОХ ПОБЕЂЕН И 
ОСТАВЉЕН ОД СВЕГА СВЕТА

Јао! Јао! Јао триста пута!
Пала нам је, пала коцка љута;
Море зала ов’ је свет!
Лед и ватра, зрак, и гром, и вода,
Звери, змије, гад од разна рода,
Често век нам чине клет!
Зло је мучно садашње поднети,
Зло нас бивше пече у памети,
Будуће већ једе нас.
Дневне туге рађају сне худне,
А сни ноћни растуже нас будне.
Јесмо л’ без зла који час?

Човек, страва човеку, ах! већа,
Гони правду, што је свију срећа,
Гони мир из света сав.
Вук не ломи реч ни веру своју;
Топ и картач не привезу к боју
Анаконда, рис и лав.

Из времена боравка у карловач-
кој болници потичу и извјештаји 
двојице љекара, који су на захтјев 
крајишке команде посматрали (и 
лијечили) болесника (1826, 1828). 
Из њихових извјештаја може се на-
слутити и генеза Мркаљеве боле-
сти, и елементи његове породич-
не биографије, и природа његовог 
карактера и личности. Резултат ви-
соке стручности, ови извјештаји су, 
по суду Гојка Николиша и Владете 
Јеротића, наших истакнутих струч-
њака у области медицинских и пси-
хијатријских наука, на линији која 
ће један од врхунаца имати у Сиг-
мунду Фројду, у 20. вијеку. Ту се по-
миње и запостављеност у породи-
ци (недостатак мајчине љубави), и 
велики порив ка стицању знања, и 
осјећај супериорности у односу на 
околину, и осјећај неповјерења (или 
страха), и фикс-идеја о непреста-
ном прогањању, до неуредног жи-
вота усљед потпуне оскудице.

У преписци између генерала Ра-
дивојевића и митрополита Страти-
мировића има и биографских по-
датака о несретном Мркаљу (мје-
ста боравка и учитељевања; сукоб 
са калуђерима у манастирима Сен-
ђурађ и Јазак, одлучно митрополи-
тово одбијање да се „оболели лаик 
Сава Мркаљ“ прихвати и његује у 
неком манастиру.

Покушао је пјесник Лукијан Му-
шицки, тада администратор горњо-
карловачке епархије, с резиденци-
јом у Плашком, да приволи врхов-
ну црквену власт да под одређеним 
околностима прими Мркаља у ко-
ји сремски манастир ради лијечења 
(под условом „да га нико у намасти-
ру не задиркује, да му не упада у реч 
нити да га у чем побија, кад се он пу-
сти у књижевне диспутације и крити-
ке, у филипике и панегирике, у иро-
није и сарказме, но да му се у свему 
повлађује“). Но, ни нови апели гене-
ралкоманде из Загреба Стратимиро-
вићу нису добили повољан одговор. 

Читајући извјештаје војних ље-
кара, као и дописе генералкоман-
де, стиче се утисак да су крајишке 
војне власти имале више разумије-
вања за Мркаља и његов опоравак 
него врх српске цркве, укључујући 
и Лукијана Мушицког, који је по-
казао највише разумијевања за бо-
лесника, али тешко да је могао што 
учинити против воље митрополита 
Стратимировића.

 У том периоду, по премјештању 
у бечку душевну болницу (неизвје-
сно када, по претпоставци Гордане 
Илић Марковић, не прије 1830. го-
дине), Мркаља је посјетио Вук Ка-
раџић. 

То је једини зрак свјетлости у за-
тамњеном простору његовог живо-
та. „Јављам да ми је много лакше: 
крв тешким и дугим страдањима 
узнемирена већ умири се, говори-
ти могу, и чујем бољма, и надам се 
да ћу ових дана из постеље устати 
моћи“, пише Вуку, молећи га да му 
дође, „барем још једном“ и да му да-
рује још коју књигу: „Бог ће Вам, ако 
ђе Бога јест, наплатити.“ 

У краткој биљешци, опет за Ву-
ка, питао се зашто више није учи-
нио на пољу српске књижевности, 
и сам одговарао: „Прељута жељезна 
судбина и страшно гоненије, силно 
гоненије, које би најтврђе градове и 
читаве земље освојити могло, не до-
пустише ми напредовати.“ У другој 
биљешци, уз похвале Вуку, пише ка-
ко би радо говорио с њим о српском 
језику, „јербо је увијек моја жеља би-
ла научити управ Српски и мисли-
ти и говорити и писати; каконо ви 
у вашим књигама знате“. 

Додаће, као да подсјећа на фи-
лозофске основе свога Сала дебе-
лога јера: „Језикословија не ваља 
да је сва повијест; него треба да је 
и философија колико бити може.“ 
Вук му је дао своје издање књи-
ге њиховог заједничког пријатеља 
из младих дана, Луке Милованова 
(Опит наставлења к србској слич-
норечности и слогомјерју или про-
содији, Беч, 1833). 

Мркаљ је, у предсмртне дане, чи-
та с критичким и полемичким при-
мједбама. Све до 2010. године није 
се знало кад је преминуо, док Гор-
дана Илић Марковић, тада лектор 
нашег језика на славистици у Бе-
чу, није утврдила да се то догодило 
23. августа 1833. године. Пронашла 
је запис љекара, у погребном про-
токолу града Беча, који у њеном у 
преводу гласи: „Сава Мркаљ, грани-
чар, неожењен, грчке религије, ро-
ђен у Сјен(и)чаку у Хрватској, при-
спео из Карловца, умро <24. авгу-
ста 1833.> од болести плућа у 48-ој 
години живота у Општој болници у 
Бечу.“ (Ово, 24. августа, заправо је 
датум биљешке, која се односи на 
умрле претходног дана.) 

Више од мјесец дана касније, Се-
вастијан Илић, тада игуман мана-
стира Гомирје, вјероватно одгова-
рајући на вијест из Вуковог несачу-
ваног писма, написаће: „Хвала Богу 
што се смиловао на покојнога Мр-
каља, те га је себи узео. Ја ћу, што 
будем знао о њему, док ми мало дје-
ла допусте, пописати, па Вама, ако 
оћете, послати“ (2. октобра 1833). 

Није познато да ли је Севастијан 
Илић писао што Вуку, како је обе-
ћао. Међутим, код Вука је већ био 
драгоцјен дио Мркаљеве књижевне 
заоставштине, свакако преузет за 
вријеме њихових сусрета у бечкој 
душевној болници. Та ће заостав-
штина у јавност доспјети тек 1959. 
године (објавиће је Владан Недић, 
професор Београдског универзи-
тета). Требало је дакле скоро вијек 
и по да знаменити филолог уђе у 
историју српске књижевности као 
аутор антологијских пјесама и лу-
цидних записа о природи књижев-
ности.  НАСТАВИЋЕ СЕ

 » Манастир Гомирје
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ОДРЖАНИ 5. ЗМИЈАЊСКИ ДАНИ КУЛТУРЕ 
Пети по реду Змијањ-

ски дани културе у ор-
ганизацији Завичајног 

удружења Змијање одржани 
су 19. септембра у Каћу, ма-
лом мјесту надомак Новог 
Сада, гдје највећи број ста-
новника и потиче са просто-
ра Змијања и подручја пла-
нине Мањаче, између Бања-
луке и Мркоњић Града. Mа-
нифестација je традиционал-
но одржана испред Етно ку-
ће Змијање.

У име домаћина присут-
не је поздравио и пожелио 
добродошлицу предсједник 
Удружења Ђорђе Пантелић.

НИКОЛИЋ: МАЈКУ НЕ 
МОЖЕМО ЗАБОРАВИТИ

Затим се обратио почасни 
предсједник Томислав Нико-
лић, који је био један од по-
кретача оснивања Удружења 
и великог броја реализова-
них активности и пројеката.

– Можемо све заборави-
ти, али мајку и родни праг 
не можемо. Позивам све 
Змијањце да дођу, да доне-
су тамбуру, опанак, звоно, 
било шта што је са Змијања 
и да покажемо то и остави-
мо у аманет нашим насљед-
ницима. Ријетки су људи по-
пут Драгана Дивјака, који је 
приредио изложбу са див-
ним фотографијама старим 
и по 50 година са Међеђег 
Брда и ширег Подгрмеча и 
изложио их овдје у аутен-
тичној змијањској Етно ку-
ћи. Хвала му на томе – рекао 
је Николић, подсјећајући да 
је у родном крају мало Срба 
и да су за то на неки начин 
криви сви који нису узели 
држављанство и отишли да 
гласају у Федерацији БиХ, 
и да ако већ воле свој крај, 

треба да буду свјесни њега 
и да га воле и помажу му.

– Ова манифестација је 
круна нашег тринаестогоди-
шњег рада Удружења. Све је 
почело 2005. године када сам 
отишао у село Соколово, у 
општини Кључ, за славу Цр-
кве пресвете Богородице. За-
текао сам одваљена врата цр-
кве, а унутра говеда и свиње. 
Ту се раније окупљао велики 
број људи. И сам сам крштен 
у тој цркви и то ме емотив-
но веома потресло. Обећао 
сам да ћу наћи начина да цр-
ква добије врата и прозоре и 
тако је и било. Овдје у Каћу 
2006. године окупили смо се 
ми Змијањци и основали смо 

Удружење, затим смо скупи-
ли средства и врло брзо црква 
у Соколову добила је и но-
ви кров – испричао је поно-
сно Николић, додајући да је 
иницијативом међу Змијањ-
цима широм Србије и ино-
странства скупљан новац за 
изградњу Етно куће у Каћу у 
чије темеље је уграђен камен 
из Соколова, а подршку у из-
градњи дало је и Представ-
ништво Републике Српске у 
Србији, Град Бањалука, Ши-
пово и Град Нови Сад.

– Нашом иницијативом 
урађен је и пут дуг 18 кило-
метара од Павића до Соколо-
ва уз помоћ Општине Кључ 
и Града Бањалуке. Затим смо 

уз подршку наших људи ура-
дили мост на ријеци Козици 
у селу Грачаница на Змијању, 
а у селу Плавшићи обнови-
ли смо бунар. Наш циљ је да 
помажемо колико можемо 
да наш завичај оживи – за-
кључио је Николић.

ЗМИЈАЊСКИ ВЕЗ НА 
УНЕСКОВОЈ ЛИСТИ

Змијањске дане културе по-
држао је и директор Покра-
јинског фонда за пружање по-
моћи расељеним, избјеглим и 
прогнаним лицима Душко Ћу-
тило, који је обраћајући се на 
манифестацији похвалио рад 
овог Удружења и честитао им 
на бројности чланова.

– Ово Удружење заиста се 
труди да на прави начин по-
каже како његује своју тради-
цију, културу и обичаје. Ова 
кућа је њихових руку дјело 
и показатељ колико се труде 
да пренесу на младе своју бо-
гату културну баштину. Зми-
јањски вез, златна нит ткана 
кроз вијекове уткана је у Уне-
скову књигу нематеријалних 
добара и треба да сте поно-
сни – поручио је Ћутило Зми-
јањцима у Каћу.

У Данима културе, ко-
ји трају пет дана, уз култур-
но-умјетнички програм иде 
и ликовно саборовање гдје 
се унутар Етно куће излаже 
фундус слика са мотивима 

родног краја, а учествују сли-
кари са Косова, из Бањалуке, 
Рашке и других крајева.

СЛИКАР ОПЧИЊЕН 
МОТИВИМА ЗАВИЧАЈА

На улазу у двориште Куће 
дочекала нас је богата изложба 
слика сликара Душана Конди-
ћа. Кондић је родом из Сан-
ског Моста, из села Подови, 
одрастао у Банату, а од 1970. 
године живи у Каћу. Показао 
нам је своје слике које углав-
ном приказују пејзаже и мо-
тиве Мањаче и родног краја.

– Ликовном умјетношћу 
бавим се од дјетињства, а по-
сљедњих 10 година углавном 
су то слике родног краја, брд-
ски и планински пејзажи, ка-
мење, ријеке, потоци, дрве-
ће… Ту је ријека Сана и Ко-
зица на чијем сам ушћу ро-
ђен. Ја сликам оно што зами-
слим, и не размишљам да ли 
ћу продати ту слику. Кад ми 
дође инспирација, морам је 
се ријешити. Слику рађе по-
клоним него продам јефти-
но – подијелио је Кондић сво-
је искрене мисли са екипом 
Српског кола, додајући да иде 
на многе ликовне колоније, 
доста излаже, а има жељу да 
своју изложбу направи и у 
Бањалуци.

У културно-умјетничком 
дијелу програма наступили 
су први ансамбл и ветера-
ни КУД-а Свети Сава из Ка-
ћа, талентовани и истакну-
ти диплар Милан Вашалић, 
рецитовали су пјесници Ми-
лан Ненадић и Боро Капета-
новић, који је за ову прили-
ку специјално дошао из Ба-
њалуке, а програм је води-
ла чланица Удружења Вуј-
ка Квргић.

ВЕСНА ВУКОВИЋ

 » Ђорђе Пантелић, Томислав Николић,  Душко Ћутило, Милан Вашалић, Милан Ненадић и Боро Капетановић

У НАСЕЉУ МАЛА БОСНА ОДРЖАНA КОТЛИЋИЈАДА

РАВНОГОРЦИ ПОБЈЕДНИЦИ ПРВОГ КОТЛИЋА МАЛЕ БОСНЕ
У порти Храма Светих Сирмијских 

Мученика, јединог у Србији који 
носи то име, у Сремској Митровици 
је у суботу 30. септембра одржано 
такмичење у кувању котлића на ко-
ме су се осим домаћих екипа такми-
чиле екипе из Ноћаја, Лаћарка, Чал-
ме и Кузмина. Након што је свеште-
ник Бранислав Дивљак дао благослов, 
одржан је и пригодни културни про-
грам. Из мањих и већих котлова бла-
ги вјетар тога дана ширио је мирисе 
јела којима је било тешко одољети. 

УЧЕСТВОВАЛА 21 ЕКИПА
Код српске тробојке и иконе оку-

пила се 21 екипа. На „домаћем” тере-
ну такмичио се Влдимир Ерак, пред-
сједник мјесне заједнице, који се иста-
као и у бацању камена са рамена за-
узевши прво мјесто. Док кување није 
било готово, на столу су се нашли су-
вомеснати домаћи производи и слат-
ке ђаконије: ораснице и пите од јабу-
ка, што је уз помоћ домаћица Мале 
Босне послужио отац Далибор Чолић. 

И помоћник градоначелника 
Сремске Митровице, иначе станов-
ник Мале Босне, Бранко Јаковљевић 
узео је кутлачу у руке.

– Први пут организујемо овакву 
манифестацију. Организатори су 
Удружење Мостови на Дрини и Мје-
сна заједница Слободан Бајић Паја, по-
знатија као Млада Босна. Циљ је да се 
културно уздигне овај дио града и  да 

се промовише традиција српског на-
рода – каже Бранко, који је становник 
Мале Босне.

Такође, „малобосанци” желе да 
његују колективно памћење да оно 
што је у ранија времена забрањива-
но или у најмању руку било непо-
жељно да се обзнањује. Једнако као 
и Гаревице код Бихаћа, као Стари 
Брод на ријеци Дрини и многа дру-
га незнана или мало знана српска 
стратишта, само се по кућама и у 
кругу породице говорило о страда-
њима током НДХ у чијем је саста-
ву Сремска Митровица била током 
Другог свјетског рата. Јаковљевић 
истиче да је на споменику умјесто 
апстракције која замагљује ствар – 
да је споменик посвећен жртвама 
фашизма – написано јасно: „Жр-
твама усташког терора.” 

– Сремска Митровица тада је има-
ла 16.000 становника. Злочиначка 
дружина Виктора Томића убила је 
уз тадашње православно гробље 9.000 
људи, махом Срба. Ту је данас Спо-
мен-гробље, један лијеп комплекс. 
Тим људима, који су доживјели стра-
шан терор, одали смо ових дана по-
част – рекао нам је Јаковљевић. 

МЛАДО ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ
Предсједник Удружења Мостови 

на Дрини Витомир Вулин каже да 
је дјелују од априла ове године и да 
се практично још увијек формира-

њу. За сада имају гусларе и женску 
пјевачку групу. Такмичење у кува-
њу котлића је тек друга манифеста-
ција коју су организовали, али биће 
тога још много. 

– Наша мјесна заједница има око 
4.500 људи који су поријеклом из Сем-
берије, Крајине, посебно Змијања. За-
то смо тражили и нашли адекватан на-
зив за наше удружење које за сада има 
50 чланова – каже Вулин, који додаје 
да ће када се скупи довољно новца за 
народне ношње његовати и традици-
оналне игре. Он је добро упознат са 
рјешавањем стамбеног питања избје-
глица и каже да је то у посљедњих не-
колико година тако добро ријешено 
да је у Покрајини остало још само пет 
породица без свог крова над главом, 
а разлог је што нису узеле српско др-
жављанство. 

Око котлића жамор, шале и ве-
дрина. На лијепом травњаку црквене 
порте одржана су такмичења у бацању 
камен а са рамена, скоку у даљ из мје-
ста, бацању чепова, надвачењу штапа 
и обарања руку. Симпатије свих у пу-
блици биле су на страни једине дјевој-
ке, такмичара Наташе Стевић, која се 
окушала у бацању камена са рамена 
и добацила 6,2 метара, само два ме-
тра мање од побједника. Побједник у 
кувању је екипа Равногорци, други су 
Краљевина, а трећи Кузмин. Водитељ 
приграма био је Никола Илић.  

 Д. БАШОВИЋ

 » Предсједник удружења  Витомор Вулин са побједницима котлићијаде

 » Владимир Ерак, Витомор Вулин и Бранко Јаковљевић

ФО
ТО

: М
. Ш

АП
ИЋ

 

ФО
ТО

: Д
. Б

АШ
ОВ

ИЋ
 



ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА САБОРОВАЊЕ  21СРПСКО КОЛО септембар 2018. 20  САБОРОВАЊЕ

СРЕМСКА СВЕТИЊА НАКОН 272 ГОДИНЕ ОД ГРАДЊЕ ДОБИЈА НОВО РУХО

У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ ПРОСЛАВЉЕН 
ПРАЗНИК РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
Светом архијерејском литур-

гијом и резањем колача, оби-
љежена је 21. септембра сла-

ва Рођења пресвете Богородице у 
Сремској Каменици. Један од нај-
већих хришћанских празника ко-
ји се у народу још назива и Мала 
Госпојина, у Сремској Каменици 
почео је свечаним бденијем и кон-
цертом хорова Свети цар Давид и 
Сион, вече уочи славе.

Свету литургију, у присуству ве-
ликог броја вјерног народа и го-
стију, предводио је епископ срем-
ски Василије уз саслужење великог 
броја свештеника Епархије срем-
ске. Кум овогодишње славе био је 
Дамир Манчић, а Игор Мировић, 
предсједник покрајинске Владе, са 
задовољством је прихватио обавезу 
да то буде наредне године. 

ЦРКВА КАО ИНСПИРАЦИЈА
Послије свете архијерејске ли-

тургије, на којој је вјерни народ 
приступио причешћу, око храма 
је кренула литија, а након тога, вла-
дика сремски Василије је преломио 
славски колач.

Храм Рођења пресвете Богоро-
дице у Сремској Каменици грађен 
је у периоду од 1737. до 1758. годи-
не и налази се под заштитом државе 
као споменик културе у категори-
ји непокретних културних добара 
од великог значаја. Обраћајући се 
вјерницима након литургије, вла-
дика Василије говорио је о животу 
Свете Дјеве Марије, али и о исто-
рији овог храма, једног од много-
бројних подигнутих у њену част.

– Ова црква посвећена Рођењу 
пресвете Богородице слави своју 272 
годину. Можете замислити колико је 
литургија овдје испојано, колико је 
молитви Богу и пресветој Богороди-
ци упућено, колико је овдје суза про-
ливено и радости доживљено. Многи 
пјесници и многи писци просто су се 
надахњивали и инспирисали пјевају-
ћи пјесме Пресветој Богородици, по-
чевши од Светог Јована Дамастина, 
па до данас – рекао је владика Васи-
лије, наглашавајући да ова светиња 
сада добија ново рухо и свој прео-
бражај захваљујући Влади Војводи-
не, предсједнику Игору Мировићу и 
његовим сарадницима. 

Владика је истакао да је зграда 
која се налази у порти цркве била 
прва српска народна школа коју је 
између осталих похађао и Јован 
Јовановић Змај и да се она треба 
преуредити у музеј. Како би овај 
дан што свечаније био прослављен, 
епископ сремски Василије руко-
положио је тек свршеног студента 
Богословског факултета Слобода-
на Кузмановића, распоређеног на 
службу у Батајници.

О историјату цркве говорио је и 
протојереј-ставрофор Гавро Мила-
новић, архијерејски намјесник по-
дунавски, нагласивши да је прије 
272 године, када је слављена прва 
слава храма, у Сремској Каменици 
било двије хиљаде људи, седам све-
штеника и један ђакон.

ВЈЕРОНАУКУ У ШКОЛАМА  
ПОДИЋИ НА ВИШИ НИВО

 – Овај свети храм само је посље-
дица њихових дјела која су имали, 
а то је била брига за вјерски живот, 
повјереног им народа, то је била 
брига за државу, брига за духовни 
статус својега народа. Они су ову 

цркву држали у туђој земљи, али 
њиховим трудом и молитвама, и 
оним којим смо их ми препозна-
ли, данас живимо у својој држави 
и овај велик празник славимо са 
својим народом. Ништа мање ни-
је ни дјело које ми данас чинимо и 
зато, у име парохије, позивам вас 

све да најприје чинимо добро на-
шој дјеци. Да не запоставимо на-
ше ученике на вјеронауци јер они 
су данас оскудни у томе. Морамо 
сви заједно смоћи снаге да на ви-
ши степен поштовања и уважавања 
подигнемо вјеронауку у школама – 
закључио је отац Гавро.

Он се захвалио куму славе Да-
миру Манчићу ријечима: 

– Једном кум, вазда кум – исти-
чући да његово кумство не преста-
је, него остаје стално. 

Поздравио је и новог кума Игора 
Мировића, истичући „да је у разго-
вору са њим доживио лијепе и при-
јатне тренутке, његово дубоко разу-
мијевање како за нашу националну 
и вјерску прошлост, тако и за нашу 
стварност, за духовне потребе срп-
ског народа у Сремској Каменици 
и њиховог светог храма”.

Дамир Манчић је, како обичају 
налажу, парчетом славског колача 
кумство предао Игору Мировићу. 
На крају свечаности заслужнима за 
обнову ове цркве додијељене су гра-
мате, а између осталих њих су доби-
ли кумови славе, Влада Војводине и 
Град Нови Сад. ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

 » Испред Храма славски колач су преломили Владика Василије, кум Дамир Манчић,  
прота Гавра Милановић, премијер АП Војводина Игор Мировић и вјерни народ  

 » Владика Василије и свештеници Гавра Милановић и Жељко Кусић

ПОКЛОН ЗА ЈУБИЛЕЈ ОЦУ ГАВРУ МИЛАНОВИЋУ

Јереј Жељко Кусић, парох друге сремско-
каменичке парохије, за 35 година службо-
вања у Српској православној цркви предао 
је пригодан поклон протојереј-ставрофо-
ру Гаври Милановићу пожеливши му добро 
здравље и наставак радног вијека.
Награда је стигла у праве руке јер је само 
у посљедњих 15 година Сремска Камени-
ца добила још двије цркве, што, како је сам 
отац Гавро рекао, „свједочи да овдашњи љу-
ди у Сремској Каменици личе на људе при-
је 272 године по својој вјери, по својој љуба-
ви и по својој оданости Богу, нацији и држа-
ви”. Парох протојереј-ставрофор Гавро Ми-
лановић рођен је 20. јуна 1960. године у Ба-
њалуци. Основну школу завршио је у Пото-
чанима, општина Прњавор, а Богословију у 
Сремским Карловцима. Епископ бањалуч-
ки Јефрем рукоположио га је у чин ђакона, 

на Вранијем брду 18. септембра, а у чин пре-
звитера, у манастиру Гомионици, 21. сеп-
тембра 1983. године. Од 1983. до 1992. годи-
не служио је као парох у мјесту Дабар (оп-
штина Сански Мост). Такође, обављао је ду-
жност архијерејског намјесника, у Епархији 
бихаћко-петровачкој од 1993. до 1995. годи-
не. У парохији у Босанском Грахову био је од 
1992. до 1995. године, а од 1995. до 2000. го-
дине у Сремској Митровици, одакле прелази 
у Сремску Каменицу. Чином протојереја од-
ликовао га је владика бихаћко-петровачки 
Хризостом 27. септембра 1993. године, а на-
прсни крст додијелио му је владика сремски 
Василије, 16. октобра 2011. године. Дужност 
архијерејског намјесника подунавског повје-
рена му је од 15. августа 2013. године. Оже-
њен је Смиљком и отац је Александре, Ми-
лице, Владимира (свештеника) и Љубомира.

Прослављена Мала Госпојина у личком селу Дољани поред Оточца
Личко село Дољани поред Оточца само је још 

једно од повратничких села у Хрватској која 
немају ни најосновнијих услова за живот. Иако 
се налазе само десетак километара од Оточца 
и нешто више од граница Националног парка 
Плитвичка језера, Дољани немају сигнала за 
мобилне телефоне, фиксне линије раде само 
путем антена, а о интернету овдје нико више 
ни не размишља. Цеста према Дољанима је у 
катастрофалном стању и препуна рупа, а во-
довод или градски превоз за шездесетак ста-
новника овог села је мисаона именица за коју 
се треба борити и тек изборити.

СЕЛО БЕЗ ИНТЕРНЕТА ПРИВУКЛО ТВ ЕКИПЕ 
Захваљујући групи неколико ентузијаста 

из овог села расутих по цијелом свијету, До-
љане је посјетила и национална телевизија 
Нова ТВ, а прича о селу без основних усло-
ва за живот обишла је свијет. И управо док 
су се новинари ове телевизије питали има 
ли наде за ово село и људе у њему, почеле су 
припреме за прославу Мале Госпојине, ко-
ја је покренута прошле године након много 
година паузе. За само неколико дана интер-
нетом је почео кружити плакат са којег су 
Вера Матовић, Милорад Гагић и оркестар 
Неше Вукаса позивали на још једну просла-
ву Мале Госпојине и обнову традиције, и то 
у селу у којем нема најосновнијих услова за 
живот. Након тога свима је постало јасно да 
ови људи неће тако лако одустати и да ће се 
борити да њихово село поново заузме мјесто 
које им припада.

Трагом те приче у поподневним сатима 

крећемо путем Дољана. Већ на самом улазу 
у село дочекује нас неколико девастираних 
кућа и жбуње око цесте. Девастирана шко-
ла без прозора и врата у којој су стасале ге-
нерације Дољанчана говори нам да смо на 
правом путу. Поред зидина цркве чија је из-
градња кренула осамдесетих година, а никад 
није завршена, дочекује нас велики шатор, 
а према најавама програм је већ почео. Са 
сваким минутом шатор је постајао све пуни-
ји, а колоне аутомобила свих регистрациј-
ских ознака полако су пристизале у Дољане.

Дани иду, вријеме брзо лети, сестро моја да 
ми те видјети..., у извођењу Вере Матовић и 
Милорада Гагића креће познати дует без којег је 
тешко замислити било које завичајно дружење. 

Шатор постаје све пунији, а емоције све 
израженије код ових људи који су дошли са 
свих крајева да би за Малу Госпојину били 
поново у свом родном селу, које је дало број-
не великане данашњег времена...

– Има ли овдје неко са Бусија? – запита 

се Милорад Гагић, те запјева пјесму коју је 
сам написао: 

Да је мени крумпјера из Лике, личке ба-
се и варенике...

Емоције постају све јаче, дуго се чекао овај 
тренутак да се у полупустом родном селу оку-
пе земљаци и запјевају заједно, да се подсјете 
свих мука кроз ових више од двадесетак годи-
на, прашњавих колона и путева који су их од-
вели на све стране свијета.

Ђе си земо, ђе си роде, куда ли те пути во-
де, како ти је фамилија, мучи ли те ностал-
гија..., зачу се накратко из ћошка рефрен ко-
ји је обиљежио колоне и страдања, бол и тугу, 
али и вјеру за боље сутра у завичају.

Пјесма по пјесма, коло по коло у које се 
ухватише сви, од најстаријег до најмлађег 
доведе нас до вечерњих сати када се у ша-
тору према свим процјенама окупило око 
500 људи. Организатори су то искористили 
за пригодно обраћање и најаву нових акци-
ја за оживљавање свог села.

– Више не може овако. Са овог мјеста шаље-
мо поруку да ћемо се борити све јаче и све же-
шће. Како је могуће да у 21. вијеку једно село 
од 60 људи нема пута ни телефонског сигнала? 
– запита се Душан Мандић, што је већина при-
сутних дочекала са громогласним аплаузом.

ВЛАСТ НЕЗАИНТЕРЕСОВАНА
Порука је пренесена, а питање је хоће ли 

допријети до некога пошто на скупу од го-
тово 500 људи не затичемо никога од пред-
ставника Града Оточца, али ни од представ-
ника српске заједнице у Лици.

У Дољанима затичемо и Николу из Му-
шковаца код Обровца те Душана из Били-
шана. Готово у исти глас нам говоре како су 
дошли подржати оживљавање народних оби-
чаја и традиције.

Један од суорганизатора окупљања је и Бо-
ривој Узелац, који је запослен дуго година на 
Телевизији Војводина у Новом Саду. Не кри-
је задовољство што је захваљујући доброј ре-
клами овогодишња Мала Госпојина одлично 
посјећена, те изражава задовољство нашим 
присуством пошто овом селу недостаје мало 
медијске пажње и посвећености.

Како било да било, у Дољанима се сви на-
дају бољим данима и коначном покретању 
рјешавања проблема који их тиште већ де-
ценијама. Мала Госпојина успјешно је оби-
љежена. Сад је на реду хватање у коштац са 
пуно озбиљнијим проблемима. Након што 
смо видјели ентузијазам и енергију ових љу-
ди, не сумњамо у успјех и позитиван исход.

МИРОСЛАВ МАШИЋ
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У Цркви Св. Марка у Београду слу-
жен је парастос за 88 српских циви-
ла побијених 1993. године у злочи-

начкој акцији хрватске војске и полиције 
Медачки џеп, након чега су се окупљени 
упутили ка парку Tашмајдан и спомени-
ку страдалима у ратовима од 1990–2000. 
године. Присутнима се обратио Драган 
Пјевач, предсједник Координације срп-
ских удружења породица несталих, поги-
нулих и убијених лица са простора бив-
ше Југославије

– У 6.00 часова ујутро, 9. септембра 
1993. године, преко пет хиљада припад-
ника хрватске војске и полиције, напа-
ло је три села Почитељ, Читлук и Диво-
село која су се налазила под заштитом 
УНПРОФОР-а. У тој акцији, на најсви-
репији начин убијено је 88 људи. Међу 
страдалима је било 46 војника, 6 мили-
ционера и 36 цивила, од којих 26 стари-
јих од 60 година, а треба истаћи да се 
међу њима нашло и 17 жена. Заробље-
ни војници и цивили су мучени и убије-
ни на најмонструознији начин виђен у 
протеклим ратовима на овим подручји-
ма – рекао је Драган Пјевач, предсједник 
Координације српских удружења поро-
дица несталих, погинулих и убијених ли-
ца са простора бивше Југославије, чија 
се мајка такође налазила међу жртвама 
ове злочиначке акције.  

ПЈЕВАЧ: ХАШКЕ НЕПРАВДЕ
– Из пресуде Хрватског жупанијског 

суда утврђено је да су међу жртвама про-
нађене старице заклане у подрумима, ли-
ца запаљена у својим кућама, људи вјеша-
ни за дрво и гађани ножевима, а по изјави 
свједока, једног тамошњег доктора, једна 
жена је набијена на колац – рекао је Пје-
вач који је истакао заслуге Саве Штрпца, 
што су најмонструознији злочини доку-
ментовани и достављени Хашком суду. 

– Хашки суд је ту документацију ка-
сније уступио хрватским судовима, еви-
дентно не желећи да се пред Међународ-
ним судом било ко од хрватских војних 
или цивилних налогодаваца ове злогла-
сне акције осуди због злочина над Србима 

у Хрватској. Првооптужени Рахим Аде-
ми, одлуком хрватског суда ослобођен је 
оптужбе. Другооптужени Норац добио је 
шест година затвора, како је речено, због 
нечињења у спријечавању злочина. Исти 
тај Норац који је квалификован за акцију 
Медачки џеп као главнокомандујући, још 
раније је у Госпићу био један од главних 
егзекутора убиства преко 100 највиђени-
јих Срба из овог града. Норац је за врије-
ме, и по одслужељу казне, завршио фа-
култет, оженио се, направио кућу и по-
стао почасни грађанин осам градова у 
Хрватској, што најбоље говори о каквој 
правној држави се ради. Између осталог, 
због тога Срби одлазе из тих крајева Ли-
ке и више их на овим подручјима готово 
и нема – закључио је Пјевач, додајући да 
српска страна никада не треба да дозволи 
да превлада мржња, јер то "нити је хри-
шћански, нити својствено нашем народу".

Окупљенима се обратио и пензиони-
сани протојереј-ставрофор Михајло Ар-

наут. Он је рођен у Врлици у Книнској 
крајини, био је свештеник и на Корду-
ну, да би потом 34 године службовао у 
Цркви Светог Марка.

НАША ЈЕ СНАГА У МОЛИТВАМА
– Морамо да се сјећамо овог и других 

тешких злочина, да се сјећамо великих 
мука, туге и плача родбине за погинулим 
и несталим, као и стања које је послије 
тога настало. Међутим, наша снага биће 
велика уколико призовемо Божју благо-
дат и да нас он подржи срећне у моли-
тви, на првом мјесту са љубављу једног 
према другима – рекао је, у својој бесје-
ди, отац Михајло.

 Парастосу су, између осталих, прису-
ствовали Веран Матић, специјални иза-
сланик предсједника Србије Алексан-
дра Вучића,  предсједник Одбора за ди-
јаспору и Србе у региону Мидораг Линта 
и директор ДИЦ Веритас Саво Штрбац.

ТЕКСТ И ФОТО: ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ХРВАТИ ПОНОСНИ НА ЗЛОЧИН
Док су породице побијених 
и несталих у Медачком џепу 
присуствовале парастосу у Цркви 
Светог Марка у Београду, у Госпићу 
је поводом истог овог догађаја, 
одржана свечана академија и смотра 
наоружања, тако да се свако из свог 
угла подсјетио на овај крвави пир.
Свечаној академији присуствовао је и 
министар одбране Дамир Крстичевић 
и велики број других званичника 
РХ, града и жупаније, а међу њима и 
једини осуђени за овај злочин Мирко 
Норац. На питање једног од новинара 
о „мрљама“ Медачког џепа и да ли 
је мјесто Норцу на овој академији, 
Крстичевић је одговорио: „На акцију 
Медачки џеп морамо бити поносни, 
а што се тиче Мирка Норца, био 
је рат, био је заповједник Зборног 
подручја Госпић и због онога што се 
ту догодило носи свој криж, а мени је 
драго што је данас овдје с нама“.

Породице жртава хрватске 
злочиначке акције Медачки 
џеп и данас чекају правду

 » Драган ПјевачПАРАСТОС НА СРПСКОМ ВОЈНИЧКОМ 
ГРОБЉУ АЛЕЈА У ВУКОВАРУ

На српском војничком гробљу Алеја у Вуковару, 8. сеп-
тембра 2018. године, одржан је парастос и помен за све 
жртве рата у овом граду.
И овогодишњи парастос на Алеји уприличили су Вијеће 
српске националне мањине Града Вуковара и Српска 
православна Црквена општина вуковарска.
У присуству чланова породица пострадалих, бројних су-
грађана и представника друштвеног живота Вуковара 
началствовао је, архијерејски намјесник вуковарски, па-
рох Прве парохије вуковарске Саша Кузмановић уз са-
служење пароха негославачког Драгомира Живанића, 
боровонасељског Слободана Блажића, сотинског Мила-
дина Спасојевића, сремсколазачког Саве Симића и па-
роха Друге парохије вуковарске Вукашина Цветојевића.
Након молитве, прота Кузмановић одржао је поучну бе-
сједу, говорећи о животу и смрти и њиховом поимању 
у животу хришћана, а у име Вијећа српске националне 
мањине присутнима се обратила и предсједница Вије-
ћа Мирјана Орешчанин.
– И ове године окупили смо се на овом мјесту да одамо 
почаст и да се сјетимо наших мртвих. Наша је обаве-
за да овдје долазимо, да будемо уз чланове породица 
наших пострадалих мјештана и да не дозволимо да се 
они забораве – рекла је Орешчанин.
Након парастоса вијенце испод централног крста у Алеји 
положили су представници Удружења породица несталих 
и убијених српских цивила Против заборава, представни-
ци Вијећа српске националне мањине Вуковара, Зајед-
ничког вијећа општина, Самосталне демократске српске 
странке и Демократског савеза Срба. СРБИ.ХР

ПАРАСТОС ЗА ПОГИНУЛЕ 
БОРОВЧАНЕ У РАТУ ДЕВЕДЕСЕТИХ

Вијеће српске националне мањине општине Борово ор-
ганизовало је 15. септембра Дан сjећања на своје, у по-
сљедњем рату, пострадале мјештане. Испред споменика 
подигнутог за 74 погинулих Бороваца парастос су служи-
ли боровски свештеници Чедо Лукић, Миленко Гребић и 
Драган Сердар.
– Након оснивања мањинских вијећа у Хрватској ВСНМ 
општине Борово преузело је организацију парастоса по-
гинулим мјештанима Борова. То је и наша дужност и наша 
обавеза и у сваком случају треба бар једном годишње да 
се присјетимо онога што се дешавало и без наше воље и 
без наше кривице него стицајем околности које су се де-
шавале током распада бивше Југославије. Тешко је све то 
говорити, правдати и објашњавати у друштву које је тим 
ратним збивањима још увијек оптерећено. Нама, који смо 
рођени након Другог свјетског рата и који смо о том рату 
слушали разне приче можда је тек сада јасно зашто је то 
тако онда било. За све нас било би добро да се окренемо 
будућности и да економски оснажимо овај наш простор, а 
оних који су трагично изгубили животе у овом посљедњем 
рату треба да се сјећамо и да им одамо дужно поштовање 
– рекао је за наш портал предсједник боровског ВСНМ-а 
Душан Латас уочи почетка парастоса.
Они који су некога изгубили никада не могу да нађу мир
Овогодишњи парастос у Борову одржан је у сјенци на-
јава вуковарског градоначелника да ће 13. октобра би-
ти одржан протест због „ћутања институција о злочи-
нима“ у рату 1991. чиме се поново отварају теме које ни 
послије 27 година нису закључене.
– За мене је то нормално. Сви они који су изгубили не-
кога свога током било ког рата никада не могу да на-
ђу мир. Међутим, исто тако мислим да не треба толико 
тога да буде у јавном простору. Сви ми можемо да жа-
лимо, да будемо и за и против, али чињеница је да се у 
нашем јавном простору та тема потеже као посљедица 
неких других дешавања, а то је тема о којој се на такав 
начин не може дискутовати и која се на тај начин не мо-
же рјешавати – рекао је Латас.
Породице, пријатељи, комшије и представници институ-
ција у мјесту у молитви су се присјетили својих погинулих, 
а вијенце на спомен-обиљежје подигнуто 2011. године, по-
ложиле су делегације Вијећа српске националне мањине 
општине Борово и породица погинулих, Општине Боро-
во, Заједничког вијећа општина, Самосталне демократске 
српске странке, Вијећа српске националне мањине гра-
да Вуковара, Удружења породица несталих “Против забо-
рава” из Вуковара, Удружења антифашистичких бораца и 
антифашиста општине Борово, Добровољног ватрогасног 
друштва Борово и Удружења “Плави Дунав”. СРБИ.ХР

КОМАНДАНТ УНПРОФОРА: НЕМА ЗНАКОВА ЖИВОТА

Какво је било стварно стање на терену  најбоље илуструје извјештај 
команданта УНПРОФОР-а за сектор Југ, генерала Жана Кота.
– Нисам нашао знакова живота у неколико села кроз која смо данас 
прошли. Разарање је потпуно, систематско и намјерно – изјавио је 
Кот, након што су припадници УНПРОФОР-а у директној борби ушли 
на ово подручје, јер се хрватске снаге упркос договору на највишем 
нивоу нису хтјеле повући са окупираног терена. Хрватска војска пре-
дала је 52 тијела убијених, а по запосједању ове територије војници 
УН су извукли још 18 тијела, од којих је већина била измасакрира-
на (одсјечени поједини дијелови тијела) или запаљена (живи баца-
ни у ватру). Два леша извукли су припадници СВК, а једно тијело је 
пронађено у априлу 1994. године. У мају 2000. године, истражитељи 
Хашког трибунала проналазе 11 лешева скривених у септичкој јами 
у некад српском дијелу Госпића, од којих је шест идентификовано 
ДНК-а методом. Сва три села су опљачкана, а затим сравњена са зе-
мљом по систему „спржене земље“.

ЛИНТА: ПРЕСУДЕ ВРИЈЕЂАЈУ ЖРТВЕ

Предсједник Одбора Скупштине Србије за дијаспору и 
Србе у региону Миодраг Линта, обраћајући се новинари-
ма, нагласио је да то што постоји само једна правосна-
жна пресуда за овај злочин представља најбољи доказ 
да је хрватско правосуђе етнички мотивисано, а пресуде 
које доноси више су у функцији вријеђања и понижава-
ња српских жртава и њихових породица него правде.

ШТРБАЦ: ОПУСТЈЕЛА СЕЛА

Саво Штрбац, који је својевремено организовао преузи-
мање посмртних остатака 52 убијених Срба рекао је да 
се након 25 година још 11 људи води као нестало. Штр-
бац је истакао да су села Дивосело, Читлук и Почитељ  
данас потпуно етнички очишћена и, уз изузетак троје 
стараца који још тамо живе, потпуно пуста. 
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КРАЈИШНИЦИ СЕ ОКУПИЛИ У БЕОГРАДСКОМ НАСЕЉУ ЖЕЛЕЗНИК ДА СЕ ПЈЕСМОМ ПОДСЈЕТЕ РОДНОГ КРАЈА

Одржан 7. фестивал Завичају, у срцу те носим
Крајишници са свих страна дошли су 

у Железник, гдје им је домаћин КУД 
Петрова гора – Кордун из Београда пред-
ставио српско фолклорно благо настало 
на тлу Крајине и Србије. 

Према ријечима предсједника овог 
КУД-а Стеве Бекића навршило се 23 го-
дине од трагедије коју је доживио српски 
народ избјегао пред звјерским походима 
хрватске војске названим Олуја, Бљесак 
и Маестрал. 

НИСУ НАМ ОТЕЛИ ИДЕНТИТЕТ
Минутом ћутања учесници и публи-

ка 7. фестивала Завичају, у срцу те носим 
одали су пошту пострадалима. 

– Протјеравши нас са огњишта нису 
нам могли уништити духовни идентитет. 
Има једна изрека: „Све ми можеш узети, 
али душу и пјесму не можеш. Она иде са 
мном гдје год се налазим”. То нас чини 
народом међу осталим народима свије-
та и по томе смо препознатљиви – рекао 
је Бекић и нагласио да је задатак КУД-а 
Петрова гора чување српског идентите-
та и српских коријена.

– Народ који нема своју културу, тра-
дицију и обичаје престаје бити народ јер 
се може претворити у било који други на-
род или вјеру. Долазећи у нашу матицу 
Србију донијели смо свој културни иден-
титет и обогатили културно насљеђе срп-
ског народа у цјелини – додао је Бекић.

Водитељ програма био је Димитри-
је Големовић, етномузиколог и редовни 
професор на Музичком факултету. 

– Не треба човјек да пјева да би ужи-

вао у пјесми. Пјесма лијечи, она прено-
си покољењима шта су наши стари до-
живјели, шта су осјећали – рекао је Го-
лемовић и додао да је пјесма старија и 
важнија од говора: 

– Уз пјесму се друговало, уз пјесму се 
удварало, плакало, пјесма је помагала и 
олакшавала муке. 

Пјесмом Дај ми, Боже, добра коња вра-
на вече је отворио домаћин КУД-а Петро-
ва гора – Кордун. 

– Некима је ова ојкача чудна, дјелује 
као неко завијање, али је на једног вели-
ког румунског музиколога дјеловала та-
ко да је рекао: „Ова пјесма је од када је 
свијет стваран.” Код нас је пјесма озбиљ-
на ствар, као и све остало. Значи, пјева, 
чупа, као да му је посљедње у животу – 
рекао је професор Големовић.

Потом је Драган Поштић уз тамбу-
ру отпјевао Ој, Крајино, крвава хаљино. 
Женска пјевачка група КУД-а Петрова 

гора – Кордун извела је пјесме Вечерас је 
у мом селу прело и Невјера. Потом је му-
шка пјевачка група извела Дрино водо, 
жубора ти твога. 

ПЈЕСМА ЈЕ ОЛАКШАВАЛА МУКЕ
Големовић је истакао јединствен на-

чин пјевања ојкача карактеристичан за 
Банију, Кордун и сјеверозападну Босну. 
Тамо је сачуван старински начин пјева-
ња, коме се поријекло и не назире.

Ученице етно одсјека из Музичке шко-
ле Стеван Мокрањац из Београда су от-
пјевале Расти, расти, мој зелени боре и 
грокталицу из Челарева Мој драгане, по-
криј кућу циглом. Њих је довео етномузи-
колог ове школе Бранко Тадић. 

Наступили су и Завичајно удружење Ба-
нијаца из Београда, КУД Вук Стефановић 
Караџић из Чонопље, пјевачка група Удру-
жења грађана Никола Тесла из Крагујев-
ца, КУД Завичај Банија из Шапца, изворна 
група Петрова гора из Кљајићева, те пје-
вачка група Зора из Крагујевца. КУД Со-
ко из Инђије послао је у Железник своју 
изворну групу Кордун. Дјевојчица, чији 
су родитељи са Кордуна, Исидора Јефтић 
(11) рецитовала је своју поезију из збир-
ке Исидорин свет. Она је члан Удружења 
Срба из Хрватске Никола Тесла, са сједи-
штем у Крагујевцу. 

Послије званичног дијела програма, 
дружење у Железнику наставило се уз 
коло, плес и пјесму.  Д. БАШОВИЋ

ИЗБЈЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ У ОЏАЦИМА 
НЕЗАДОВОЉНЕ ОТКУПНОМ ЦИЈЕНОМ СТАНОВА 
На иницијативу становника избјеглич-

ког насеља у мјесту Оџаци, дана 1. 
октобра ове године одржан је састанак у 
сали Општинског вијећа општине Оџа-
ци на тему откупа избјегличких станова. 
Састанку су присуствовали предсједни-
ца oпштине Оџаци мр Латинка Васиљ-
ковић са својим сарадницима, представ-
ници Пореске управе, пет представника 
избјегличког насеља: Славко Сурла, Бо-
сиљка Узелац, Верица Војновић, Јадранка 
Кртинић, Јово Мунижаба, а умјесто на-
родног посланика Миодрага Линте, који 
је био оправдано спријечен због обавеза 
у Скупштини, његови сарадници Миле 
Шапић и Милан Гомирац. На састанак 
су били позвани и представници Коме-
саријата за избјеглице и миграције, који 
су оправдали свој изостанак. 

УСЕЛИЛИ СЕ ПРИЈЕ 20 ГОДИНА
Teма састанка били су проблеми из-

бjеглих и прогнаних лица смjештених на 
територији те општине који се односе на 
високе понуђене цијене откупа станова у 
којима сада живе. На подручју општине 
Оџаци налазе се два избјегличка насеља 
и то: насеље у улици Милице Српкиње са 
пет зграда по четири стана и насеље Срп-

ски Милетић са шеснаест кућа са окућ-
ницом, по систему градње кључ у руке. 
Зграде и куће су изграђене донаторским 
средствима Развојне банке Савјета Евро-
пе крајем 1997. и током прве половине 
1998. године. У реализацији овог пројек-
та локална самоуправа у Оџацима обез-
биједила је земљиште за градњу, грађе-
винске дозволе, сагласност за прикључак 
на водоводну и електромрежу. 

Комесаријат за избјеглице и миграци-
је је у то вријеме јасно поручио станари-
ма наведена два насеља да ће након шест 
мјесеци становања стећи право да отку-
пе станове без камате и на одређени број 
рата. Од тада до данас прошло је више 
од 20 година, а питање откупа стамбе-
них јединица још увијек није ријешено. 

У септембру ове године станари су, 
од стране Комесаријата за избјеглице и 
миграције, коначно добили обавјеште-
ње о откупу, али су били разочарани и 
незадовољни због предвиђене високе 
откупне цијене. Поред високе цијене 
откупа, избјегла и прогнана лица имају 
и низ других проблема становања ко-
ји се односе на лош квалитет градње 
објеката. У зградама у којима стану-
ју прокишњавају кровови, појавила се 

влага по подовима, зидови су попуца-
ли а столарија је трула јер је, такође, 
била лошег квалитета. 

ПРЕДСЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ  
ПОДРЖАЛА СУГРАЂАНЕ

На рјешавању питања откупа, односно 
значајног умањена цијене, поред држав-
них институција, добру вољу да помогне 
показала је власт у Општини Оџаци на 
челу са предсједницом Латинком Васиљ-
ковић, што потврђује и одржан састанак. 
Такође, закључено је да се у кратком вре-
менском периоду испитају могућности 
значајног смањења откупне цијене и про-
нађе начин како то учинити, те да се по-
новно одржи састанак на којем ће пред-
ставницима избјегличких породица бити 
изнијета конкретна рјешења. Након за-
вршеног састанка изасланици народног 
посланика Миодрага Линте Миле Ша-
пић и Милан Гомирац обишли су оба 
избјегличка насеља, гдје су разговарали 
са избјеглим и прогнаним породицама 
које ту станују. Став народног послани-
ка Миодрага Линте јесте да избјегличке 
породице треба да добију у власништво 
станове бесплатно или по минималној 
откупној цијени. 

 » Стево Бекић: Без културе и традиције народ престаје бити народ

 » Предсједница општине Оџаци Латинка Васиљковић (у средини) са сарадницима и учесницима састанка 

Село Равно на Купресу по-
четком деведесетих годи-

на прошлог вијека имало је 
650 становника, да би у по-
слијератном периоду остало 
тек са неколико породица ко-
је су своје уточиште нашли 
у својим домовима чекају-
ћи старост. 

Родила се велика жеља да 
село оживи па је ове годи-
не на Светог Илију уприли-
чен народни скуп који је оку-
пио више од 500 људи. Након 
славске литургије уприли-
чена је трпеза љубави, а на-

кон 27 година уприличена су 
спортска надметања. 

У бацању камена са ра-
мена најбољи је био Душан 
Курељушић из Новог Селa, 
испред домаћег такмичара 
Мирка Периза. 

Мирослав Милишић из 
Новог Села био је бољи од 
домаћег такмичара Алексан-
дра Дурана. У малом фудба-
лу екипе из Новог Села 7. Мо-
торизована и Себези биле су 
најбоље, док је треће мјесто 
освојила екипа из Доњег Рав-
ног.  П. ЛУГОЊА

СЕЛО РАВНО ЗАБЛИСТАЛО НА ДАН СВЕТОГ ИЛИЈЕ 

Свети Илија на Купресу

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ НА ЧУКАРИЦИ 

Трагом ока Миливоја 
Мише Рупића

Поводом Дана Европске ба-
штине у Галерији Старт 

06 Културног центра Чукари-
ца представљена је изложба 
Миливоја Мише Рупића под 
називом Трагом ока.

Ово је трећа самостална 
изложба овог умјетника ко-
ји својством аматерског фо-
тографа жели да овјековјечи, 
забиљежи, подсјети и укаже 
на ствари и збивања око себе.

На седамдесет приказа-
них фотографија Рупић је 
приказао своје трагове који 
су настали у протеклих го-
дину дана путујући Србијом, 
Републиком Српском и Цр-
ном Гором.

На почетку програма, ко-
ји је у име Културног центра 
Чукарица отворила Нада Та-
насијевић, аутор се захвалио 
свима који су дошли на ову 
изложбу.

– Ова изложба која је отво-
рена поводом Дана европске 
баштине садржи фотографи-
је које представљају српску 
баштину – рекао је Рупић, 
указујући на фотографије са 
мотивима косидбе, опанака, 
шајкача, мостова...

Част да отвори ову изло-
жбу припала је академској 
сликарки мр Ирини Черњав-
ски-Шантрић.

– Изложба фотографија 
која је пред нама, са пуно из-
двојених тема, виђена оком и 
објективом аутора, доказ је да 
слика говори више од хиља-
ду ријечи. Све што није мо-

гао или није успио да заби-
љежи стихом, Рупић је биље-
жио фотоапаратом – рекла је 
Черњавски-Шантрић, додају-
ћи да се не слаже са аутором 
који каже да се фотографи-
јом бави аматерски.

– Није ријеч о аматерској, 
већ о ангажованој попули-
стичкој фотографији, која је 
заиста документована и би-
љежи тренутке једног време-
на, што у ширем контексту 
свега онога што нас окружује 
има већи значај од умјетнич-
ке фотографије, која је често 
за већину људи неразумљива 
или уоквирена у свијет самог 
аутора – истакла је Черњав-
ски-Шантрић, примјетивши 
да је Рупић обратио пажњу 
на све оно што је лијепо, али 
и оно што је ружно, а могло 
би да буде лијепо.

– Својим фотографијама 
Миша подсјећа шта треба да 
сачувамо и поправимо. У то-
ме се састоје управо његова 
животна питања јер он је чо-
вјек који није само фотограф, 
него и поета и велики зашти-
тар културе и умјетности – 
рекла је Черњавски-Шантрић 
и прогласила изложбу отво-
реном.

У склопу програма глу-
мац Миодраг Ракочевић, у 
години у којој се обиљежава 
150 година од рођења Алекса 
Шантића, казивао је стихове 
овог великог српског пјесни-
ка уз клавирску пратњу Јеле-
не Красић.
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УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА КРАЈИНЕ ЗОРА ИЗ КРАГУЈЕВЦА НА ДОСТОЈАН НАЧИН ОБИЉЕЖИЛО 15 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

ОДРЖАНИ ДАНИ КРАЈИНЕ У ШУМАДИЈИ
Културно-умјетичка ма-

нифестација Дани Кра-
јине у Шумадији одр-

жана је 22.септембра у све-
чаној сали Природно-мате-
матичког факултета у Кра-
гујевцу у организацији Удру-
жења грађана Крајине Зора, 
а под покровитељством Гра-
да Крагујевца.

За бројне посјетиоце, Кра-
гујевчане и Крајишнике, ор-
ганизатори су приредили бо-
гат концерт народних пјеса-
ма и игара Крајине, Шума-
дије и Косова и Метохије, а 
осим тога приређена је изло-
жба слика крајишких сли-
кара, изложба и дегустација 
старих традиционалних је-
ла из ових крајева, као и ет-
но изложба.

ШУМАДИЈО ВОЛИМО ТЕ, ОЈ 
КРАЈИНО У СРЦУ НОСИМО ТЕ

Удружење грађана Краји-
не Зора из Крагујевца, које 
ове године слави 15 година 
постојања својим активно-
стимa настоји да сачува од 

заборава традицију и обичаје 
који потичу са овог подручја. 
Овом манифестацијом има-
ју циљ да допринесу очувању 
културног идентитета грађа-
на Крајине, као и упознавање 
грађана Шумадије са тради-

цијом, културом и обичаји-
ма Срба из Кордуна, Баније, 
Лике, Далмације, Славоније, 
Босанске Крајине као и Ко-
сова и Метохије, речено је 
на отварању манифестације. 
Иако стотинама километара 
удаљени од свог родног мје-
ста у овом удружењу многи 
протјерани Крајишници ко-
ји живе у Крагујевцу прона-
шли су дио себе. 

ПОДРШКА ГРАДА 
КРАГУЈЕВЦА

Како је рекао потпред-
сједник Удружења Петко Јов-
чић, у складу са слоганом ма-
нифестације Шумадијо воли-
мо те, Ој Крајино, у срцу но-
симо те, Крајишници у Шу-
мадији морају наставити да 
његују и преносе своје обича-

је и културу на младе, дјецу 
и унуке, да се не заборави. 

– Заиста велику подршку 
дао нам је Град Крагујевац и 
имамо у плану да ову мани-
фестацију уврстимо у Окто-
барске дане Крагујевца – по-
ручио је Јовчић.

ЉУБАВ ПРЕМА ЗАВИЧАЈУ 
ОКУПИЛА ЕНТУЗИЈАСТЕ

Предсједница Удруже-
ња Мирјана Груборовић из 
оправданих разлога није при-
суствовала манифестацији, 
а умјесто ње један од осни-
вача и бивших предсједника 
Удружења Петар Корица на 
почетку се обратио присут-
нима подсјетивши на врије-
ме његовог оснивања.

– Потреба за оснивањем 
Удружења свих нас који смо 

рођени на просторима Кра-
јине и свих оних који потичу 
одатле јавила се као тежња да 
се сачува сав културни и наци-
онални идентитет као посеб-
не вриједности оних који су на 
тим просторима живјели. Та 
жеља у оквиру овог удруже-
ња нам се остварила. Идеја за 
оснивањем удружења настала 
је још осамдесетих година, али 
тек 2003. године када се оку-
пио већи број ентузијаста по-
пут Николе Поповића првог 
предсједника, затим Мила-
на Љубовића, Јована Ђапана, 
Небојше Поповића, Душана 
Тањга, Николе Чанка, Шупи-
ца Симе, покојног Стеве Об-
рића, Мирка Тањга и Милана 
Блануше, али и многих других 
ова идеја је заживјела – иста-
као је Корица. ВЕСНА ВУКОВИЋ

ДНЕВНИК ЈЕДНОГ БИЦИКЛИСТЕ – КРАГУЈЕВЧАНИН КРАЈИШКИХ КОРИЈЕНА ЉУБИША ШЉИВИЋ У МИСИЈИ ХУМАНОСТИ

ПУТУЈЕ ЕВРОПОМ НА БИЦИКЛУ И СПАСАВА ЖИВОТЕ
Да је Крагујевац град хуманости и искрене 

солидарности, потврдио је 25–годишњи 
младић Љубиша Шљивић, који је у Крагује-
вац дошао 1995. године у Олуји из родне РС 
Крајине. Он је бициклом за 52 дана прешао 
више од 5 хиљада километара од Крагујевца 
до Лисабона у хуманој мисији да обезбиједи 
средства за неопходну операцију двогодишње 
Милице Крстић, која од рођења болује од ка-
таракте лијевог ока. 

– Кренуо сам са другом Ведраном Васићем 
из Сребренице 14. јула, а 15. септембра смо се 

вратили. На улици смо упознавали људе који су 
уплаћивали новац на Милицин рачун, а ја сам 
преко моје Фејсбук странице Дневник једног би-
циклисте објавио да ћу сваком ко уплати пре-
ко 500 динара донијети шкољку са путовања и 
тако је и било. У Лисабону смо имали пријем и 
код амбасадора Србије. Два дана пред крај пута 
добили смо информацију да је новац потребан 
за операцију прикупљен, дјевојчица је добила 
датум за операцију и вјероватно ће прогледати 
и на лијево око – рекао је поносно Шљивић, ко-
ји је на овој манифестацији учествовао као пје-

сник-рецитатор, а осим тога апсолвент је Еко-
номског факултета у Крагујевцу.

Љубиши Шљивићу оваква хумана мисија 
није прва, а како је рекао ни посљедња. Он је 
прошле године бициклом, који му је велика 
страст, прешао дугачак пут до Шпаније, како 
би јавности скренуо пажњу на тешке услове 
живота баке Живане Ђоловић и њених уну-
ка. И успио је у томе. С обзиром да ће пост-
оперативни трошкови Милице Крстић бити 
високи, позивамо све људе добре воље да по-
могну слањем поруке 427 на 3030.

БОГАТ ПРОГРАМ ЗА ЈУБИЛЕЈ 

У овогодишњем културно-умјетничком програму Дана 
Крајине у Шумадији наступили су мушка и женска пјевачка 
група УГК Зора Крагујевац, КУД Ћирило и Методије из 
Бусија, КУД Крајина из Београда, КУД Петрова гора – Кордун 
из Београда, КУД Славонија Београд, КУД Сана Стара 
Пазова, ЖПГ Банија Београд, МПГ Плитвице Београд, ЖПГ 
Расковник Крагујевац, АФА Светозар Марковић Крагујевац, 
Гусларско друштво Карађорђе Крагујевац, Гуслар УГК 
Зора Огњен Андрић, ЖПГ Ганип Пожаревац, Жељко Кукић, 
Тенор Војислав Спасић, Катарина Богдановић,писци Мирко 
Демић, Љубица Жикић, Александар Васиљевић и Љубиша 
Шљивић. Водитељка програма била је Нада Царевић из 
Удружења грађана Крајине Зора.

 » Петко Јовчић

 » Петар Корица

 » Нада Царевић

У Музеју Херцеговине отворена изложба Година Саве Мркаља
У организацији Српског удруже-

ња Ћирилица Требиње и Музе-
ја Херцеговине 25.септембра 2018. 
године отворена је изложба Година 
Саве Мркаља, поводом обиљежава-
ња јубилеја – 235 година од рођења 
и 185 година од смрти једног од пи-
онира српске лингвистике.

Изложбу је у Музеју Херцего-
вине отворио проф. др Душко Пе-
вуља, са Филолошког факултета у 
Бањалуци.

– Саво Мркаљ је један од најзна-
менитијих Срба у српској култури. 
Он је на један необјашњив начин за-
постављен. Реформатор наше ћири-
лице, а та његова реформа се више 
од два вијека приписује Вуку Сте-
фановићу Kараџићу. То је необја-
шњив парадокс који прати судбину 
Саве Мркаља – каже професор Пе-
вуља и додаје да је ова изложба од-
лична прилика да се људи упозна-
ју и да се скине неправда са Мрка-
љевог лика и дјела.

– Најтачније је то дефинисао 
књижевни историчар Јован Дере-
тић, који је рекао: „Мркаљева ре-
форма је тријумфовала, али не као 
његова, већ као Вукова” – каже он.

Драган Kрошњар, предсједник 
Kрајишког културног центра Све-

ти Сава из Бањалуке каже да Вука 
славимо и треба да га славимо али 
да нам треба бити основна задаћа да 
се приближимо значају и важности 
Саве Мркаља.

– Указао сам на историјски кон-
текст у коме је Мркаљ стварао јер 

је то ипак један од најтежих перио-
да у историји српског народа. Про-
мовишемо у српству и даље значај-
не догађаје и људе и зато смо овдје 
– каже Kрошњар.

Према ријечима Весне Андрић, 
предсједника Српског удружења Ћи-
рилица Требиње, када је српски је-
зик у питању, Сава Мркаљ је незао-
билазна фигура.

– Ми у Удружењу одавно имамо 
жељу да урадимо нешто чиме ћемо 
нагласити величину Мркаља у на-
шем језику и књижевности. Мркаљ 
је прије Вука осмислио и објавио на-
чело: „Пиши као што говориш.” Он 
је сасјекао азбуку која се дотле кори-
стила, 20 слова је просто избацио из 
азбуке и направио оно што ми данас 
користимо. Вук је унио неке мање 
измјене послије тога. Ова година је 
заиста велики јубилеј и отуда идеја 
да се ова изложба одржи у Требињу 
– каже Андрић. 

 С. П. / РАДИО ТРЕБИЊЕ

ИЗЛОЖБА И НА ЗВЕЗДАРИ

 У Библиотеци Бранко Миљковић 
на Звездари у Београду 10. сеп-
тембра отворена је изложба о Са-
ви Мркаљу, реформатору српске 
ћирилице и српског језика. О зна-
чају Мркаљевог филолошког ра-
да и његовом утицају на рад Ву-
ка Караџића говорио је лингви-
ста др Владо Ђукановић. Нови-
нар Данко Перић је, говорећи о 
његовом животу, истакао да је 
био један од најпросвећенијих 
Срба свога времена. Мркаљеве 
пјесме казивао је глумац Лепо-
мир Ивковић. 
Изложба садржи 30 паноа поређа-
них азбучним редом и прати Мр-
каљев живот и рад и утицај на ра-
звој српског језика, књижевности 
и умјетности од његових савреме-
ника до данашњег дана. Настала 
је у сарадњи са Историјским архи-
вом из Панчева и Удружењем Кра-
јишника. Аутор изложбе је проф. 
Милица Грбић. С. ДАНЧУО

 » Весна Андрић, Драган Kрошњар, др Душко Певуља 
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У ВРБАСУ ОДРЖАН ЈУБИЛАРНИ 40. ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРНИХ ТРАДИЦИЈА ВОЈВОДИНЕ ВРБАС – 2018.

Панонски вашар – сабор свих фолклорних традиција у Војводини 
Фестивал фолклорних тра-

диција Војводине под на-
зивом Панонски вашар, којем 
је већ дужи низ година дома-
ћин Општина Врбас, одржао 
се 22. септембра 2018. године 
у Центру за физичку културу. 
Организатор овог фестивала 
су Савез умјетничког ствара-
лаштва аматера Војводине 
и Културни центар Врбаса.

Овогодишње 40. издање 
Фестивала отворила је замје-
ница предјседника Општине 
Врбас Миљана Штулић.

– Значај овог фестивала, 
фолклорних традиција у Вој-
водини је да чува традицију, 
обичаје, културу народа, тј. 
свих заједница који живе на 
територији покрајине Војво-
дине – рекла је Штулић. 

Заорила се пјесма динар-
ска, бачка, банатска, срем-
ска, ромска, словачка , ру-
синска, шокачка, буњевач-
ка, мађарска из букета пре-
дивних народних ношњи које 
говоре седам језика о креа-

тивности наших бака, мајки, 
вриједних руку жена које су 
сву љубав и тугу уткале у ша-
ре ношњи. 

Заиграло је коло уз тради-
ционалне инструменте, већ 
заборављене, а оно најври-
једније и најљепше је пјесма 
игра и обичаји које су при-
хватила дјеца.

У такмичарском дијелу 
програма фестивала који је 
трајао два дана укупно је виђе-
но 60 кореографија и извође-
ња, од чега су 22 тачке у окви-
ру фестивала дјечијег извор-
ног стваралаштва – рекао је 
секретар Савеза умјетничког 
стваралаштва аматера Војво-
дине Саво Мучибабић.

Првог дана Фестивала на 
програму је било 20 компо-
зиција, извођења и кореогра-
фија. Свако културно-умјет-
ничко друштво припремило 
је одређену кореографију ко-
ја је карактеристична за њи-
хов крај. 

Другог дана Фестивала по-
ред 28 група које су учество-

вале у такмичењу, одржан је 
и фестивал дјечијег изворног 
стваралаштва. Дјеца и њихо-
во извођење које су посјети-
оци овогодишњег 40. Фести-
вала фолклорних традиција 
Војводине имали прилике да 
гледају представљају насљед-
нике старијих чувара културе, 
традиције и народних обичаја.

Посјетиоци су имали при-
лике да погледају изложбе 
домаће радиности, старих 
јела, народних ношњи и ин-
струмената.

Млади истраживачи би-
љежили су и сусретали се са 
извођачима уз помоћ профе-
сора, етнографа и етномузи-
колога. Сам догађај сними-
ла је екипа ТВ Нови Сад, уз 
скромно присуство публике 
и преосталих медија. 

– Хвала домаћину – Кул-
турном центру Врбас, неу-
морним пратиоцима нашег 
рада Слободанки Рац, коре-
ографу и Драгици Панић ет-
номузикологу, селекторима 
зонских смотри Дајани Ко-
стић, Даниру Шиповац и Де-
јану Трифуновић. Савјети, 
пропоруке нас подстичу да 
идемо даље што значи и на 
Републичку смотру ако смо 
дио културне цјеловитости 
у Србији – поручила је Мил-
ка Боснић, руководилац КУД 
Вук Караџић из Чонопље. 

У КЉАЈИЋЕВУ ОДРЖАНИ 9. ДАНИ ВЕСЕЛЕ МАШИНЕ 

Кордунаши се 
по шљивовици 
препознају
На деветој манифестацији Да-

ни веселе машине, одржаној 
9. септембра 2018. године 

Удружење виноградара и воћара 
Висови из Кљајићева окупило је 
поклонике добре капљице – раки-
је шљивовице. Ова манифестација 
на најбољи начин промовише тра-
диционално печење ракије у бакар-
ним казанима. Мјесто великог до-
гађаја и овог пута је било Бурдуше-
во брдо, које се налази на Телечкој 
висоравни изнад Кљајићева. Овдје 
гравитира већина воћњака, па је 
право мјесто за изазове мајстора 
веселих машина.

Окупили су се такмичари из 
Кљајићева, Стапара, Црвенке, Ле-
нија, Сомбора, Станишића.

И ДАМЕ ПЕКУ РАКИЈУ
Посебну драж овој манифеста-

цији дало је учешће двије женске 
екипе. Удружење Рубац из Кљаји-
ћева и удружење Удахни живот из 
Станишића.

Ту је и домаћа екипа момака 
удружење Висови из Кљајићева ко-
ју предводи Бранко Шоштарић Шо-
ле, а међу осталим присутни су још 
чланови удружења воћара и вино-
градара из Меленаца, Новог Бечеја, 
Сивца, Куле, Црвенке, Бајше, Ста-
ре Моравице, Фекетића, Сомбора, 

Орловата, Чуруга, Иђоша, Стапара 
укупно 15 удружења.

Након монтирања казана, пуње-
ња комом и водом у табарке (ка-
це) сви су упознати са правилима. 
Бранко Шоштарић дао je знак да 
почне паљење ватре под котлом. 
Задимило се Бурдушево брдо, а сви 
окупљени су се кадили у диму док 
се ватра под казанима није разго-
рјела.

Ком од шљива дало је удруже-
ње, обезбијеђена су дрва за ложе-
ње а на такмичарима је остало да 
покажу умијеће у печењу ракије. 
Мајстори овог заната добро знају 
да није једноставно то урадити из 
првог (хладног) котла, јер послије 
поправке нема. Потребно је пажљи-
во ложити и пратити ватру, мијеша-
ти, провјеравати јачину.

Искусни жири добро препознаје 
нит доброг пића и ракију оцјењује 
на лицу мјеста.

НАЈВЕЋИ БРОЈ КАЗАНА 
НА ЈЕДНОМ МЈЕСТУ

Упућене су и поздравне ријечи 
домаћина, изведен је и скромни 
културни програм у коме је уче-
ствовао фрулаш Илија Мркаљ и на-
далеко познати хармоникаш Бране 
Поповић као и неизоставни Драган-
че из Иђоша са бачварском хим-

ном изведеном на дрвеном буре-
ту. Припремљена је и томбола са 
богатим наградама.

Више од 200 такмичара и гости-
ју и људи из Кљајићева и околине 
дошли су да виде највећи број ка-
зана на једном мјесту, који раде у 
пуном погону.

У пријатној домаћинској атмо-
сфери размјењивана су искуства. 
За припрему доброг менија пече-
них кобасица у лепињи побринуо 
се Слободан Вулетић, овчији па-
прикаш са купусом припремио 
је Ђоко Драгојевић. Жене порије-
клом са Кордуна спремале су ко-
лаче уштипке, тзв. жличњаке. Пића 
није недостајало, точила се добра 
ракија са претходне манифестаци-
је 2017, вина са Телечке висорав-
ни. У природи испод велике брајде 

винове лозе, у окружењу воћњака, 
овим дружењем свако је нашао не-
што, што му годи.

Домаћини су се посебно захва-
лили спонзорима: Никица Јурас, 
Мисал, Боро Арсенић Напредак, 
Стапар, Родољуб Мишковић Ау-
тобарања, Сомбор, Миодраг Линта 
предсједник Савеза Срба из региона, 
продавница Оља из Кљајићева, Ту-
ристичка организација Града Сом-
бора, Тепкос д.о.о., из Чонопље, као 
и сви чланови удружења који су 
учествовали у организацији.

ЖЕСТОКА КОНКУРЕНЦИЈА 
И ЗА ЗЛАТНИ ДЕСТИЛАТ

У оквиру ове манифестације 
одржан је по шести пут Златни де-
стилат ракије шљивовице.

То су ракије печене 2017. године 

и старије, а укупно је било 70 узо-
рака. Прво мјесто освојио је Зоран 
Варађанин из Бајмока, друго мјесто 
Саво Катић са Ленија и треће мје-
сто Перо Марган из Панчева. Сви 
су награђени са умјетничким сли-
кама као и припадајућим медаља-
ма и дипломама.

Било је доста гостију који су до-
шли да виде уживо овуманифеста-
цију, међу њима су били и они ко-
ји су је медијски попратили: Боро 
Отић емисијом Претказање, Мићо 
Миљеновић емисијом Пријатељ ва-
шег имања на РТВ Среће Сомбор,  
новинари Српског кола и други.

Најтежи задатак припао је су-
дијском тиму којим је руководио 
Никица Шајатовић, а помагали су 
му Душан Покрајац, Георги Лаза-
ров и Мирољуб Бјелетић. Требало 
је оцијенити ко је од 15 такмичар-
ских казана извукао најбољу есен-
цију. По оцјени жирија, прво мје-
сто припало је Драгољубу Павло-
вићу и Удружењу воћара Стапар, 
друго мјесто је освојио Саво Катић 
са помоћником Мићом Шушњаром 
и треће мјесто Мићо Малобабић 
са помоћником Стевом Мргићом 
из Кљајићева.

Првопласирани су добили на дар 
умјетничке слике као и медаљу са 
дипломом. Велики труд организа-
тора се исплатио, јер задовољство 
такмичара, гостију и активних уче-
сника, дају подстрек за сљедећу го-
дину и јубиларне 10. Дане веселе ма-
шине у Кљајићеву.  М. ШАПИЋ

ПОРОДИЧНА ТРАДИЦИЈА МАЛОБАБИЋА
Мићо Малобабић један је од сталних учесника 
манифестације.
– Родом сам са Кордуна из мјеста Катиновац (код Топуског). У 
Београд сам стигао давне 1974. године, а затим сам направио 
кућу у Кљајићеву. Радио сам у фабрици акумулатора Трепча у 
Сомбору, сада сам пензионер. Овдје сам са сином, два унука 
и помоћником. Дошао сам са својим котлом да се такмичим 
у печењу ракије шљивовице и да освојим једну од награда. 
Припало ми је треће мјесто и јако сам задовољан, не само 
са пласманом већ са овим масовним дружењем мајстора у 
печењу шљивовице – рекао је Малобабић и додао да га ово 
дружење подсјећа на родни Кордун.
– Имам свој котао за печење. Услужно дајем другима, да у 
њему пеку сами себи ракију. Ја за ту услугу узимам једну литру 
по котлу – прича Мићо и уз осмијех наздравља „живјели”.

 » НАЈБОЉЕ:  Прва награда Зоран Варађанин, домаћин Бранко Шоштарић,  друга награда Саво Катић и преузета награда за Пера Маргана

 » СА КОЉЕНА НА КОЉЕНО: Мићо Малобабић (десно)  са потомцима

 » КУД ВУК КАРАЏИЋ ЧОНОПЉА: Изворна група која његује и чува традицију Срба са Кордуна
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ЗАХТЈЕВИ ХРВАТСКИХ ВЕТЕРАНА ДА 
СЕ ПУПОВАЦ ИЗЈАСНИ О РАТУ, ОЛУЈИ... 
НАСТАВАК УСТАШИЗАЦИЈЕ ХРВАТСКЕ

Предсједник Савеза Срба 
из региона Миодраг Линта 
оцјењује наставком уста-
шизације Хрватске захтје-
ве хрватских ветерана да 
се српски посланик Мило-
рад Пуповац јавно изјасни 
о тзв. Домовинском рату, 
Декларацији о домовин-
ском рату, Олуји, али и по-
литици Србије у новије вријеме. Хрватски ветерани у су-
штини траже од Милорада Пуповца да јавно каже безочне 
и врхунске лаже да је тзв. Домовински рат био одбрамбени 
и ослободилачки рат, да је Олуја била ослободилачка ак-
ција а да Србија живи заробљена у прошлости. Историјска 
је чињеница да је Хрватска водила агресивни и освајачки 
рат, односно да је извршила агресију на Југославију, ЈНА 
и српски народ и да је Олуја злочиначка акција која пред-
ставља завршни чин етничког чишћења Срба. Деклара-
ција о тзв. Домовинском рату коју је усвојио Хрватски са-
бор 2000. године је непријатељски акт јер у њој стоји ап-
сурдна теза да су Србија, ЈНА и крајишки Срби извршили 
агресију на Хрватску.
Линта истиче да Србија води мирољубиву политику и да 
се залаже за стални дијалог с Хрватском с циљем рје-
шавања свих отворених питања. Међу отвореним пита-
њима посебно су важна она која се тичу протјераних Ср-
ба и преосталих Срба у Хрватској: повратак отетих имо-
винских, стечених и статусних права Србима, накнада 
штете за уништену и отету имовину, рјешавање питања 
несталих лица. Такође, једнако важно питање односи се 
и на кажњавање бројних ратних злочина над српским 
цивилима и ратним заробљеницима и престанак хап-
шења Срба на основу хрватских потјерница. 

РАТНИ ЗЛОЧИНАЦ МЕРЧЕП У БАЊИ –  
ЈОШ ЈЕДНА ПОТВРДА ДА ЈЕ  
ХРВАТСКА УСТАШКА ДРЖАВА

- Одлука хрватског Министарства правосуђа и Мини-
старства бранитеља да осуђени ратни злочинац Томи-
слав Мерчеп дане проводи у бањи умјесто у затвору још 
једна у низу бројних потврда да је Хрватска у суштини 
усташка држава, оцјењује предсједник Савеза Срба из 
региона Миодраг Линта. 
- Томиславу Мерчепу и већини припадника Хрватске 
војске и полиције идоли су, током агресије Туђмановог 
режима на Југославију, ЈНА и крајишке Србе, били при-
падници злогласне Црне легије из времена НДХ на челу 
са Јуром Францетићем и Рафаелом Бобаном. Мерчеп је 
иначе осуђен на свега 7 година затвора због бруталних 
злочина над српским цивилима и ратним заробљени-
цима на кутинском, загребачком и пакрачком подручју 
што представља дубоко вријеђање и понижавање срп-
ских жртава и њихових породица. Важно је нагласити 
да није осуђен за бројне тешке злочине над вуковар-
ским Србима прије и током рата 1991. године што јасно 
говори о карактеру хрватског правосуђа.
Линта наводи да је Туђманов режим у највећој мјери 
остварио циљеве усташког покрета на челу са Антом 
Павелићем а то је рушење Југославије и стварање ет-
нички чисте хрватске државе. Због тога се Мерчеп, Го-
товина, Маркач, Норац и многи други хрватски злочин-
ци, који су активно радили на остварењу циљева уста-
шког покрета сматрају херојима и угледним члановима 
друштва. У Хрватској статус хероја имају само они при-
падници хрватске војске и полиције који су се посебно 
доказали у чињењу бруталних злочина према српским 
цивилима и ратним заробљеницима.

Нема оптужнице за убиство  
81 цивила у селу Бравнице 
Предсједник Савеза Срба из региона 

Миодраг Линта подсјећа да је 13. 
септембра 1995. године Хрватска 

војска у злочиначкој акцији Маестрал 
починила стравичан масакр над срп-
ским цивилима код села Бравнице, на 
три киломентра од Јајца. Припадници 
Хрватске војске сачекали су у засједи 
српску избјегличку колону, у којој је би-
ло највише жена, дјеце и стараца, и по-
чели их немилосрдно убијати. Радило 
се о потпуно ненаоружаним цивилима 
који нису пружали никакав отпор и који 
су се повлачили из правца Доњег Ваку-
фа ка Бања Луци. У једном дану је уби-

јен 81 српски цивил, међу којима чак 
осморо дјеце. Најмлађа жртва је био 
дјечак од три године, а најстарија жр-
тва је имала преко 80 година. На овом 
мјесту не постоји спомен обиљежје ко-
је би свједочило о стравичном масакру 
над српским цивилима.

Линта наводи да се за поменути зло-
чин сумњиче актуелни министар одбра-
не Хрватске Дамир Крстичевић и већи 
број хрватских официра и војника пре-
ма пријави коју је Републички центар 
за истраживање ратних злочина из Ба-
њалуке предао Тужилаштву БиХ. На-
жалост, у овом случају, као и у многим 

другим када су у питању убијени Ср-
би, Тужилаштво БиХ није подигло оп-
тужницу. То је само један у низу дока-
за да је правосуђе БиХ етнички моти-
висано и да нема намјеру да процесу-
ира злочине над српским цивилима и 
ратним заробљеницима. 

Линта тражи да Тужилаштво за рат-
не злочине упути званичан захтјев Ту-
жилаштву БиХ и затражи информаци-
ју због чега још увијек нису подигнуте 
оптужнице против осумњичених лица 
за један од најбестијалнијих и најстра-
шнијих злочина почињених на просто-
ру бивше Југославије.

 » Гојко Шушак и Анте Готовина са заповједницима операције Маестрал у Јајцу, 13. септембра 1995. године

ТУЖИЛАШТВО БИХ НЕ ТЕРЕТИ ПРИПАДНИКЕ ХРВАТСКЕ ВОЈСКЕ КОЈИ СУ МАСАКРИРАЛИ ИЗВЈЕГЛИЧКУ КОЛОНУ

27 ГОДИНА ОД ХЕРОЈСКЕ ПОГИБИЈЕ СРПСКОГ ОФИЦИРА КОЈИ ЈЕ ОТИШАО У ЛЕГЕНДУ  

СРПСКИ НАРОД НИКАДА НЕЋЕ ЗАБОРАВИТИ 
ПРВОГ ХЕРОЈА РС - МАЈОРА МИЛАНА ТЕПИЋА 
Навршило се 27 година од 

херојске погибије мајора 
Милана Тепића из села Ком-
пленца подно Козаре и вој-
ника Стојадина Мирковића 
из Горње Лесковице код Ва-
љева - рекао је предсједник 
Савеза Срба из региона Мио-
драг Линта.  Центар збива-
ња херојске погибије мајора 
Тепића и војника Миркови-
ћа била је касарна „Божидар 
Аџијa” у Бјеловару гдје се у 
непосредној близини касар-
не, налазило војно склади-
ште  „Беденик”. Док је траја-
ла борба са хрватским пара-
војним снагама мајор Тепић 
је пред својим војницима из-

рекао чувену реченицу која 
је постала примјер херојства 
и патриотизма: „Једанпут љу-
ди дају ријеч, она остаје или 

се погази. Ја сам дао ријеч да 
ћу да браним ову земљу ако 
јој буде тешко“.

Након што је већи број не-

пријатељских снага ушао у 
војно складиште мајор Тепић 
је 29. септембра 1991. године 
170 тона експлозивних сред-
става дигао у ваздух. Он је 
свјесно жртвовао свој живот 
да не дозволи непријатељу 
да дође до оружја и муници-
је којим би убијао његове са-
борце и недужан српски на-
род. Милан Тепић је својим 
херојским чином  отишао у 
легенду и постао посљедњи 
одликовани херој СФРЈ и пр-
ви херој Републике Српске.  
Српски народ неће никада 
заборавити хероја Тепића и 
војнике који су своје животе 
положили на олтар отаџбине.

Обновљено суђење Насеру Орићу биће чиста 
фарса и у функцији предизборне кампање

- Oбновљено суђење бив-
шем команданту Армије БиХ 
у Сребреници Насеру Орићу 
и његовом ратном помоћнику 
Сабахудину Мухићу биће чи-
ста фарса и у функцији пред-
изборне кампање и хомого-
низације бошњачког бирачког 
тијела пред предстојеће опште 
изборе у БиХ- изјавио је пред-
сједник Савеза Срба из региона 
Миодраг Линта.  

- Јасно је да ће ратни 
злочинац Насер Орић и овај 
пут бити ослобођен и да ће 
га велик број Бошњака и да-
ље сматрати својим херојем. 
Другачији исход обновљеног 
суђења се не може ни очеки-

вати и због чињенице да је 
политички суд звани Хашки 
трибунал још 2008. године 
ослободио Орића за злочи-
не почињене над Србима у 
Сребреници.

Линта истиче да је сама 
оптужница против Орића и 
Мухића, која је подигнута 
прије три године, смијешна 
и апсурдна јер се њих двојица 
терете да су починили уби-

ство свега три заробљеника 
српске националности. Обо-
јица су прошле године осло-
бођени пресудом првостепе-
ног суда да нису одговорни 
чак ни за убиство наведена 
три српска заробљеника. До-
бро је познато да је Орић ко-
мандовао 28. дивизијом Ар-
мије БиХ чији су припадни-
ци у средњем Подрињу уби-
ли преко 3000 Срба. Судски 
процес против Орића и Му-
хића још једном потврђује да 
је правосуђе БиХ пристрасно 
и у функцији амнестирања 
бошњачких команданата за 
ратне злочине против Срба и 
игнорисања српских жртава.

НАЈАВА ТУЖБЕ ТОМПСОНА НАСТАВАК 
ШИРЕЊА НЕТРПЕЉИВОСТИ ПРЕМА СРБИМА     

Најава тужбе групе хрватских десничара на челу са про-
усташким пјевачем Марком Перковићем Томпсоном 
против потпредсједника Српског народног вијећа Са-
ше Милошевића и уреднице српског недјељника „Но-
вости“ Тамаре Опачић наставак је ширења нетрпељи-
вости према Србима- рекао је предсједник Савеза Срба 
из региона Миодраг Линта. 
- Хрватске десничаре је посебно засметао Билтен СНВ-а 
„Историјски ревизионизам, говор мржње и насиље према 
Србима“ у коме је наведен велики број примјера мржње и 
насиља према Србима и промоције злочиначке усташке 
идеологије. Линта истиче да је крајњи циљ проусташких 
снага да се рехабилитује злочиначка НДХ као права хрват-
ска држава, да се преостали Срби иселе и асимилују, као 
и да се затре сваки траг вишевјековног постојања Срба 
на подручју данашње Хрватске. Свако ко критикује злочи-
начку усташку идеологију, манифестације усташтва, јавну 
употребу кољачког поздрава „За дом спремни“, србомр-
зачке емисије и текстове и слично, назива се агресором 
на Хрватску и реметилачким фактором.
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СРАМОТНА ПРОВОКАЦИЈА ФУДБАЛСКЕ ЕКИПЕ ХРВАТСКЕ АМБАСАДЕ У БЕОГРАДУ 

Хрватске дипломате играле 
су на хуманитарном турниру 
за дјецу у црним дресовима 
на којима је писало „Земун”

– Oдлука амбасаде Хрват-
ске у Београду да на хума-
нитарном турниру у малом 
фудбалу под називом Ди-
пломате за дјецу наступи у 
црним дресовима на којима 
је на грудима писало Земун 
представља величање наци-
фашистичке НДХ – оцјењу-
је предсједник Савеза Срба 
из региона Миодраг Линта.

Хрватске дипломате и 
запослени у хрватским ди-
пломатским представни-
штвима у Србији су овом 
дрском провокацијом ду-
боко увриједиле стотине хи-
љада свирепо убијених Ср-
ба, Јевреја и Рома током 
Другог свјетског рата, њи-
хове потомке, као и српски 
народ, јеврејски и ромски 
народ.

Добро је познато да је ге-
ноцидна творевина НДХ или 
велика Хрватска, обухвата-
ла, између осталог, и Земун. 
Линта тражи да Министар-
ство спољних послова упути 
најоштрији протест Загребу 

због чињенице да су хрватске 
дипломате у Београду вели-
чали злогласну НДХ у којој 
је извршен геноцид над Ср-
бима, Јеврејима и Ромима.

Хуманитарни турнир у 
малом фудбалу одржан је у 
суботу 15. септембра 2018. 

године на Ади Циганлији с 
циљем прикупљања помоћи 
за Прихватилиште за дјецу. 

Организатори су били 
амбасада Пољске и Сло-
вачке у Београду, а осим 
њих на турниру је учество-
вало још 14 екипа: амбаса-

де Финске, Хрватске, Грчке, 
Италије, Канаде, Украјине, 
Велике Британије, Русије, 
САД, Француске, Њемачке, 
затим Делегације Европске 
уније у Србији, као и еки-
пе МУП-а и Министарства 
спорта и омладине.

 » ПРОМОЦИЈА УСТАШТВА: Шта би радили да нису дипломате

ТУЂМАНОВ РЕЖИМ НАПАО JE МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТУ ДРЖАВУ ЈУГОСЛАВИЈУ, ЈНА И СРБЕ У ХРВАТСКОЈ

ИЗЈАВА ХРВАТСКЕ ВЛАДЕ ДА ЈЕ ХРВАТСКА 
БИЛА НАПАДНУТА ЈЕ НАЈВЕЋА БЕСМИСЛИЦА
Предсједник Савеза Срба 

из региона Миодраг Лин-
та оцјењује као највећу бесми-
слицу изјаву Владе Хрватске 

да је историјска чињеница да 
је Хрватска почетком деведе-
сетих година била нападнута 
и да је била жртва агресије ве-

ликосрпског Милошевићевог 
режима. Историјска је чиње-
ница да је проусташки Туђма-
нов режим напао међународ-

но признату државу Југосла-
вију, ЈНА и Србе у Хрватској. 
Такође, велика је бесмислица 
да је хрватска војска поразила 
Милошевићев режим и осло-
бодила окупирану територију.

Линта истиче да се Хр-
ватска војска највише иста-
кла у убијању српских ци-
вила и ратних заробљеника, 
протјеривању српског наро-
да и систематском пљачкању, 
паљењу и уништавању срп-
ске имовине и комуналне 
инфраструктуре. Он посеб-
но истиче непобитну исти-
ну да је на подручју Краји-
не вијековима већински жи-
вио српски народ и да он није 
никако могао да окупира са-
мог себе. Хрватска војска ни-
је донијела слободу већ смрт, 
разарање и несрећу српском 
народу.

ТУЖИЛАШТВO ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ ДА ПОКРЕНЕ 
ИСТРАГУ ЗА ЗЛОЧИН НА КОРАНСКОМ МОСТУ
Предсједник Савеза Срба из региона 

Миодраг Линта оцјењује да брутал-
но убиство 13 крајишких Срба на Коран-
ском мосту у Карловцу, које се десило 
на данашњи дан прије 27 година, јесте 
један од најсвирепијих злочина на по-
четку разбијања Југославије. Припад-
ници хрватске полиције и паравојних 
снага су 21. септембра 1991. године на 
Коранском мосту убили 13 а тешко ра-
нили четири припадника резервног са-
става ЈНА углавном из кордунашког 

мјеста Крњак. Линта наводи да је хр-
ватско правосуђе за овај монструозни 
злочин, тек 2014. године, осудило само 
једног припадника хрватских паравој-
них снага – Михајла Храстова. Он је осу-
ђен на свега четири године затвора што 
представља дубоко вријеђање жртава и 
њихових породица. Ово је била 23-го-
дишња фарса од суђења што се могло 
и очекивати од етнички мотивисаног 
хрватског правосуђа. Против осталих 
убица није чак ни покренута истрага,  

иако је на суђењу утврђено да је на Ср-
бе пуцано из више оружја а дио њих је 
заклан ножем. Михајло Храстов је из 
затвора изашао 14 мјесеци раније а за 
награду што је убијао Србе овај ратни 
злочинац је од Владе Хрватске добио 
стамбени кредит.

Линта поново тражи од Тужилаштва 
за ратне злочине да покрене истрагу за 
злочин на Коранском мосту с циљем да 
и остале убице 13 крајишких Срба буду 
процесуиране.

КОЛИНДА ШИРИ ГОВОР МРЖЊЕ  
ПРЕМА СРБИМА У ВУКОВАРУ

– Хрватска предсједница Колинда Грабар-Китаровић 
својом изјавом да је недопустиво да починиоци ратних 
злочина слободно шетају улицама Вуковара шири го-
вор мржње и нетрпељивост према преосталим Србима 
у Вуковару и читавој Хрватској – oцјењује предсједник 
Савеза Срба из региона Миодраг Линта.
Главни разлог јесте чињеница што вуковарски градона-
челник Иван Пенава, Колинда Грабар-Китаровић и мно-
ги други Хрвати не могу да прежале што Срби из Вукова-
ра, односно са подручја источне Славоније, Барање и за-
падног Сријема нису протјерани у војној акцији а њихо-
ва имовина опљачкана, запаљена и уништена. Колинда 
Грабар-Китаровић и Иван Пенава добро знају да улицама 
Вуковара не шетају српски ратни злочинци, али им смета 
што у Вуковару и данас живи значајан број Срба. Због то-
га ширењем мржње настоје изазвати додатни страх и уз-
немиреност код преосталих Срба у Вуковару, с циљем да 
се иселе у Србију или у неку другу земљу.

НЕ СЛАЖЕМ СЕ СА ИЗЈАВОМ ВЕРАНА 
МАТИЋА ДА ЈЕ СУДБИНА НЕСТАЛИХ 
ПОСЉЕДЊЕ ПИТАЊЕ КОЈЕ ТРЕБА РЈЕШИТИ

– Не слажем се са изјавом специјалног изасланика пред-
сједника Србије за питања несталих Верана Матића да 
је судбина несталих посљедње питање које треба рје-
шити на простору бивше Југославије како би се ство-
рили предуслови за нормализацију односа и помире-
ње између Србије и Хрватске – изјавио је предсједник 
Савезa Срба из региона Миодраг Линта.
Тачно је да је питање несталих најважније хуманитарно и 
цивилизацијско питање и да га треба ријешити у што кра-
ћем временском року. Међутим, постоје бројна друга отво-
рена питања између Србије и Хрватске која се тичу сто-
тина хиљада протјераних Срба и других оштећених гра-
ђана Србије, без чијег рјешавања није могуће говорити о 
нормализацији односа између двије државе и помирењу 
између два народа. Линта истиче да су то питања отетих 
имовинских и стечених права (заостале пензије, радни 
стаж, пољопривредно земљиште, станови, куће, пословни 
простори, динарска и девизна штедња…), накнада штете 
за уништену и оштећену имовину, двоструких стандарда у 
суђењима за ратне злочине, хапшења Срба на основу хр-
ватских потјерница. Хрватска одбија стални дијалог да се 
кроз радне групе и комисије пронађу правична и трајна 
рјешења горе наведених питања. Један од темеља дија-
лога између двије државе треба да буде Бечки споразум 
о сукцесији, посебно Анекс Г у коме стоји да свим грађа-
нима и правним субјектима морају бити заштићена и вра-
ћена права која су имали на дан 31. 12. 1990. а сви угово-
ри склопљени за вријеме рата под притисцима и пријет-
њама морају бити проглашени ништавним.

ССР УРУЧИО ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА СЕДМOРО 
ДЈЕЦЕ ИЗБЈЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ ЉИЉАК

Представници Савеза Срба из региона, на чијем је че-
лу народни посланик Миодраг Линта, већ низ година 
посјећују вишечлану избјегличку породицу Љиљак ко-
ја живи у селу Велики Дубочај (општина Гроцка). Тако 
и ове године, непосредно пред полазак у нову школску 
2018/19 годину, наши представници предали су за сед-
моро дјеце поклоне у виду пакета школског прибора.
Дјеца Душке Љиљак су: Божана рођена 2004 године 
која полази у први разред средње школе, затим Зор-
ка (2005) у седми, Мирко и Бобана (2006) у шести, Сло-
бодана (2008) четврти, Тамара (2010) трећи а најмлађи 
Андрија рођен 2011 године који полази у први разред. 
На фотографији је шесторо дјеце. Најстарија Божана 
није била код куће.
Поред радости дјеце, своје задовољство ни овог пута 
нису крили, мајка Душка, бака Милица и дјед Мирко 
који са њима заједно живе. У претходном периоду овој 
породици Савез Срба из региона је, такође, донирао др-
во за огрјев, одјећу и обућу, новогодишње поклоне…
Мирко и Милица Љиљак са својом кћерком Душком су 
некада живјели у селу Боровац (општина Окучани) до 
1995. године када су у злочиначкој акцији Бљесак за-
једно са осталим српским становништвом протјерани 
са свог огњишта. Породица Љиљак је живјела једно 
вријеме у Илоку, затим у Банатском Новом селу, а сада 
су настанили у селу Велики Дубочај, (општина Гроцка).
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У НАСЕЉУ КОЛОНИЈА У БАНАТСКОМ СЕЛУ СЕЛЕУШ СВЕ ВЕЋА КОНКУРЕНЦИЈА У ВИТЕШКИМ НАДМЕТАЊИМА РЕЗУЛТАТИ

СКАКАЊЕ У ЏАКУ (ДЈЕЦА)
1. Катарина Берат
2. Андрија Шкулић
3. Анастасија Берат

СКАКАЊЕ У ЏАКУ (ОДРАСЛИ)
1. Александар Крајишник
2. Лисица Јован
3. Марко Косовац

КАМЕНА С РАМЕНА:
1. Шкондра Свето
2. Видачић Радован
3. Александар Крајишник

ТРЧАЊЕ ПО БРВНУ:
1. Јован Лисица
2. Јован Ћурувија
3. Драган Самолов

БОЈ НА БРВНУ:
1. Шкондра Свето
2. Александар Крајишник
3. Драгош Мијатовић

СКОК У ДАЉ:
1. Александар Крајишник
2. Данијел Поповић
3. Радован Видачић

СКОК У ВИС:
1. Видачић Радован
2. Данијел Поповић
3. Александар Крајишник

НАДВЛАЧЕЊЕ КЛИПА:
1. Почуча Драго
2. Мијатовић Драгош
3. Александар Крајишник

ПЕЊАЊЕ НА СТОЖИНУ:
1. Јован Ступар
2. Лисица Јован
3. Александар Крајишник

НАДВЛАЧЕЊЕ ЗА ЖЕНЕ:
1. Марија Прита Селеуш
2. Карловац

НАДВЛАЧЕЊЕ ЗА МУШКАРЦЕ
1. Велико Банатско Село
2. Средиште
3. Грмеч у срцу

Треће по реду такмичење 
у традиционалним кра-
јишким играма под на-

зивом Селеушки вишебој 2018 
одржано је 2. септембра у на-
сељу Колонија у банатском 
селу Селеуш (oпштина Али-
бунар), по коме манифеста-
ција и носи назив. Организа-
тор ових спортских игара је 
Удружење Селеушки вишебој 
уз подршку општине Алибу-
нар и бројних спонзора ко-
ји су препознали значај ове, 
већ традиционалне манифе-
стације.

Више стотина гледалаца 
уживало је у програму так-
мичења у древним спорт-
ским дисциплинама, а сто-
тињак такмичара надмета-
ло се у 10 дисциплина: тр-
чању у џаку, трчању по брв-
ну, бој на брвну, скок у вис, 
скок у даљ, бацању камена с 
рамена, надвлачењу конопца 
и клипа, пењање уз стожину 
и балотање.

КРАЈИШНИЦИ УДАХНУЛИ 
ЖИВОТ  АЛИБУНАРУ

Циљ манифестације је, 
како су рекли организато-
ри, да се подсјете старији, а 
науче млади како су се не-
када њихови преци надме-
тали и „мјерили“ своју снагу.

– Почели смо прије три 
године. Узор нам је био Кра-
јишки вишебој у Банатском 
Великом Селу, а такође угле-
дали смо се и на Невесињску 
олимпијаду. Циљ нам је да 
наставимо ову традицију, а с 
обзиром да нам се сваке го-
дине све више дјеце прикљу-
чује, ми их упућујемо, радо 
им преносимо наше вјешти-

не и све ово заиста добија ду-
бљи смисао. Дошле су нам 
екипе из разних крајева, из 
Ужица, Кикинде, Зрењанина, 
Вршца, Великог Банатског 
Села, Владимировца и Пан-
чева – рекао је предсједник 
Удружења Селеушки вишебој 
Милош Поткоњак.

Такмичарски програм 
отворили су предсједник Оп-
штине Алибунар Душан Да-
кић и начелница Јужнобант-
ског округа Данијела Лончар.

Предсједник Општине 
Алибунар Душан Дакић на-
гласио је да редовно подржа-
вају овакав вид манифеста-
ција и да ће тако и наставити.

– Вишебој има шири зна-
чај него што се на први по-
глед чини. Овдје се досели-
ло пуно људи из Крајине, ко-
ји су удахнули живот самом 
селу. Данас је овдје више дје-
це и општина се труди да по-
могне развој села и запошља-
вање људи – рекао је Дакић 
говорећи о насељу Колонија 
које је прве колонисте доби-
ло послије Првог свјетског 
рата. У ово банатско село до-
сељавали су се из Лике, Хер-
цеговине… 

Послије Другог свјетског 
рата дошао је други талас ко-
лонизације. Током деведе-
сетих година дио прогнаних 
Срба са својих огњишта из 
Хрватске уточиште је нашао 
у овом селу.

– Овдје су дочекани раши-
рених руку и топлим ријечи-
ма гдје и данас живе сложно 
са својим комшијама, чему је 
доказ и ова манифестација – 
навео је Дакић додајући да 
Општина Алибунар свакод-
невно ради на томе да рије-
ши проблеме својих грађана, 
а међу највећим је водоснаб-
дијевање.

УСКОРО ОТВАРАЊЕ 
ВЈЕТРОПАРКА

– У току је изградња ка-
нализације у мјесту Алибу-
нар и измјештање депони-
ја. Планирано је за неки дан 
отварање вјетропарка Али-
бунар који се састоји од  24 
турбине. Циљ нам је да запо-
слимо наше грађане и да их 
задржимо овдје – истакао је 
Дакић објаснивши да се ста-
новништво општине Алибу-
нар углавном бави ратарском 
производњом.

– Имамо и биоелектрану 
у селу Илинџа, која се бави 
производњом струје од ку-
куруза. Постоји и погон тек-
стилне индустрије који за-
пошљава око 350 радника, 
углавном жена, са тенден-
цијом ширења посла – по-
ручио је Дакић.

За најбоље организато-
ри су обезбиједили пехаре, 
медаље, али и новчане на-
граде. За треће мјесто у по-
јединачним дисциплинама 
награда је била 1.000 дина-
ра, за друго мјесто 2.000, а 
за прво 4.000 динара, док 
је за освојено треће мјесто 
у екипном такмичењу у на-
двлачењу конопца и за му-
шакарце и за жене награда 
била 2.000 динара, за друго 
3.000, а за прво мјесто фонд 
је био 10.000 динара.

РЕКОРДЕР ИЗ АПАТИНА 
СТИГАО ДО ДРУГОГ МЈЕСТА

Своје искуство са оваквих 
такмичења, за Српско коло 
испричао је тридесетједно-
годишњи Данијел Поповић, 
родом Личанин.

– Овдје сам први пут, ме-
ђутим често пратим овакве 
манифестације које ме под-
сјећају на некадашње Лич-
ке оке, народне игре које су 
се некада одржавале. Оваква 
дешавања су одлична, да се 
народ скупља, среће и дружи 
као некада  – рекао је Дани-
јел, који се од малена бавио 
атлетиком, па му је љубав 
према скоку у даљ и у вис из 
мјеста, остала до дан данас.

– Освојио сам друго мје-
сто у ове двије дисципли-
не, а иначе већ десет годи-
на сам рекордер на слич-
ном такмичењу у Апатину, 
гдје сам у вис из мјеста ско-
чио 1,6 метра – закључио је 
Данијел.

У културно-умјетничком 
дијелу програма наступили 
су фолклорни ансамбли До-
мова културе Карловац, Вла-
димировац и Алибунар, а на-
кон завршеног такмичарског 
дијела, гости, организатори, 
као и такмичари, наставили 
су добро дружење уз краји-
шку групу Мајкани.

 ВЕСНА ВУКОВИЋ

ЛОНЧАР: МЛАДЕ 
УЧИТИ ТРАДИЦИЈИ

Начелница Јужнобанатског 
управног округа Данијела 
Лончар подржава овакве ма-
нифестације.
– Ова јединствена манифеста-
ција на територији Јужног Ба-
ната окупила нас је, а воља, 
елан, заједничка идеја и же-
ља да сачувају своје вјештине 
и преносе их на покољења, оку-
пила је ове људе и радо се ода-
зивам позиву да присуствујем 
–  нагласила је Лончар.

ХУМАНИТАРНИ KАРАКТЕР МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Читава манифестација, међутим, има још један смисао.
– Све ово има донаторски карактер, са циљем да помогнемо 
селу колико можемо. Сав сакупљени новац од продаје пића, 
донација и спонзорстава уложићемо у уређење игралишта 
за дјецу, јер насеље Колонија нема ниједно такво игралиште 
а један дио даћемо за помоћ цркви. Прошле године сав 
сакупљени новац од манифестације дали смо за уређење 
тоалета у основној школи у Селеушу – додала је Зорана Братић, 
једна од најактивнијих у организацији ове манифестације.

 » Зорана Братић

 » Предсједник Општине Алибунар Душан Дакић

ОДРЖАН 3. СЕЛЕУШКИ 
ВИШЕБОЈ У АЛИБУНАРУ

ДАНИ КОЛОНИЗАЦИЈЕ У НОВОЈ ГАЈДОБРИ: Чувари херцеговачке традиције
У организацији Савјета МЗ 

Нова Гајдобра организо-
вана је друга по реду мани-
фестација Дани колонизаци-
је Нова Гајдобра 2018.

Идеја да се организује ова-
ква манифестација потекла 
је из тежње становника Но-
ве Гајдобре да очувају и ње-
гују традицију, обичаје својих 
предака, који су колонизаци-
јом крајем 40 година XX вије-
ека из разних крајева бивше 
државе, понајвише из Херце-
говине, населили Нову Гајдо-

бру. Првог дана у сарадњи са 
драмским студиом Арс либери 
организована је дјечја пред-
става и наградна лутрија ко-
ју је посјетило око 70 дјеце из 
овог мјеста. 

Други дан је био резерви-
сан за књижевно-гусларско 
вече гдје су учешће узела дје-
ца из Основне школе Алекса 
Шантић читајући стихове 
Дучића и Шантића и гусла-
ри из Удружења Његош из Вр-
баса. Такође, захваљујући Јо-
сипу Швецу и Ољи Нађ пре-

зентован је филм о Новој Гај-
добри и првим годинама ко-
лонизације. 

Никола Јаничић је прире-
дио изложбу старих слика на 
дату тему што је изазвало ве-
лику пажњу и интересовање 
грађана.

Треће вече плакете су дод-
дијељене Недељку Шушни-
ци из области умјетности, Ве-
сељку Тривуновићу – спорт, 
Ђорђу Гргуревићу – привреда, 
Данилу Лучићу – наука, РТВ 
Војводина за медијску про-

моцију, Фондацији Тијана Ју-
рић и оснивачу Игору Јурићу 
– област хуманитарног рада. 
Специјална захвалница уруче-
на је Алекси Пецељу из Сидне-
ја – Аустралија за промоцију 
овог мјеста. 

Посљедњи дан  је имао 
еколошко-хуманитарни ка-
рактер, јер је у сарадњи са 
УГ Чепом до осмјеха пра-
вљен мозаик од чепова на 
спортским теренима гдје су 
учешће узела дјеца из Нове 
Гајдобре.  Н. Ј.
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ЛИЈЕПЕ ВИЈЕСТИ СА БАНИЈЕ ЛОПТА СЕ ПОНОВО КОТРЉА У ОКОЛИНИ ДВОРА НА УНИ

НОВО ФУДБАЛСКО ВАСКРЕСЕЊЕ РУЈЕВЦА 
ПИШЕ: МAРКО МЕНИЋАНИН

Фудбалски коријени у 
банијском селу Ру-
јевац протежу се до 

1977. године када је основан 
ППГ Рујевац, са много енту-
зијазма и љубави, на иници-
јативу свог идејног творца ин-
жењера шумарства Јована Ра-
дојчића, тада управника Шу-
марије у Рујевцу, који је уда-
рио темеље овог клуба, окру-
жен групом заљубљеника, 
међу којима су најактивнији 
били секретар Стево Тесла, 
Миле Комазец, Марко Јања-
нин, Срећко Човић, благајник 
Милан Радишић, Бранко Ва-
сиљевић Жујан, Мирко Ћор-
даш, Јоцо Прибичевић, Ни-
кола Арамбашић, Миле Јока 
Кавго и многи други. Клуб је 
добио име Прва партизанска 
гимназија, скраћено ППГ, јер 
се у Рујевцу, за вријеме Другог 
свјетског рата, организовао 
рад партизанске гимназије у 
којој је, између осталих, зна-
ња стицао и академик Свето-
зар Ливада. 

ПРВИ ТРЕНИНЗИ У  
ЦРКВЕНОМ ДВОРИШТУ

Први тренинзи органи-
зовали су се у дворишту Цр-
кве Светог Преображења Го-
сподњег, популарном Цинто-
ру, јер је паралелно са осни-
вањем клуба кренула и акци-
ја на проширењу и уређењу 
школског игралишта Основ-
не школе Мишо Драгишић, 
гдје су игране утакмице. Пр-
ви спонзори, били су Шума-
рија Рујевац, Аутопревоз Двор 
и Грађевинско предузеће Рад 
из Двора на Уни. Прве дресо-
ве обезбиједиле су у оно ври-
јеме познате фирме – Сана, 
из тадашњег Босанског Но-
вог (данас Нови Град) и По-
уње из Дивуше. Први тренер, 
који је и најдуже предводио 
црвено-бијеле, био је Душан 
Марић, а први тим био је са-
стављен углавном од дотада-
шњих играча старијег брата 
Јединства из Двора на Уни, 
клуба већ тада познатог и на 
регионалном нивоу.

Те давне 1977. године, ме-
ђу првима, дрес клуба носи-
ли су: капитен Недељко Ма-
рић, Раде Брдар, Здравко Ба-
бурак, Слободан Вујчић Лајко, 
Милан Шаша, Милош Кепчи-
ја Кебан, Драган Стојаковић 

Ћари, Миле Грабунџија Др-
жавни, Раде Зорић, Здравко 
Боројевић Квиско, Стево Ча-
вић, Владо Гагић Вили и дру-
ги. На утакмице се путовало 
комбијем и путничким вози-
лима, а у каснијем периоду и 
минибусом Шумарије Рујевац, 
за чијим воланом је најчешће 
био Перо Дупало Ревен.

НАЈБОЉИ ПЕРИОД  
ПОЧЕТКОМ ОСАМДЕСЕТИХ

Клуб се цијели предрат-
ни период такмичио у лига-
ма Сисачког подсавеза, а нај-
љепши фудбал, играо је у пе-
риоду од 1978. до 1983. го-
дине, када је имао и најјачу 
екипу на терену. Тај најбољи 
састав можда у цијелој исто-
рији клуба изгледао је овако: 
Раде Менићанин, Раде Лукач, 
Милан Иванковић Пишкор, 
Милан Рудеж (капитен), Јо-
со Грабаревић, Милан Вучи-
нић Вук, Маријан Менића-
нин, Раде Остојић Кец, Ран-
ко Остојић Кицан, Предраг 
Гагић Пеђа и Матија Блаже-
вић Кинџија. Свој допринос 
су давали и: Станко Прерадо-
вић Пиљо, Јовица Гагић, Иви-
ца Блажевић, Душко Дмитра-
шиновић, Чедо Самарџија, Зо-
ран Менићанин, Милорад Ђу-
рић Газда, Раде Тинтор Ћита, 
Бранко Жилић...

Послије тога, генерално, 
долази до смјене генераци-
је, а на терен су у периоду од 
1984. до 1990. године, углав-
ном, излазили: Ненад Трива-
новић Триља, Зоран Шкон-

дрић, Ненад Башић, Стево 
Милинковић Ћева, Станко 
Касап, Милан Драгељевић, 
Ђуро Васиљевић, Стево Ме-
нићанин, Стево Милић, Дра-
ган Остојић, Раде Васиљевић 
Баћо, Милорад Прерадовић, 
Мирко Маџарац Мишо, Па-
јо Милинковић, Владо Беко, 
Милан Јока Мијан, Раде Ма-
ливук, Раде Драча, Жељко 
Заставниковић, Зоран Тесла, 
Милан Вуле, Саша Јањанин, 
Милош Дупало, Дражен Па-
вичић, Ненад Стојаковић Ча-
паја, Предраг Цвијетић, Ни-
кола Тепшић, Љубиша Цвет-
ковић, Јово Тривановић, Ду-
шко Бабић, Адам Дупало... 
Тренери у овом периоду били 
су бивши капитен и одлични 
играч Јединства Хусеин Ба-
дић Бајка, који је прерано на-
страдао у саобраћајној несре-
ћи и Милош Кепчија Кебан.

РАТНО ОКРУЖЕЊЕ НИЈЕ  
ЗАУСТАВИЛО ФУДБАЛ

Иако у ратном окружењу 
клуб је само кратко, у другој 
половини 1991. године, пре-
кинуо рад, да би се захваљу-
јући Маријану Менићанину, 
који је био и тренер екипе, и 
групи сарадника активирао 
већ у априлу 1992. године и 
био један од првих клубова у 
тадашњем првенству. 

Клуб је и поред тешких 
услова доживио и својевср-
сну експанзију. Почео је и ве-
лики ривалитет на терену са 
комшијским Јединством, које 
је тада имало проблема због 

губитка игралишта које је ко-
ристио УНПРОФОР. Клуб је 
по први пут добио и спонзора, 
фирму Шамарица из Двора на 
Уни, тако да је носио у првен-
ству назив ППГ Шамарица.

Средином августа 1994. го-
дине, уз велику помоћ Шу-
марије Рујевац и тадашњег 
управника инжењера Стеве 
Менићанина и предузећа Ша-
марица на челу са директором 
инжењером Миланом Ћали-
ћем, довршена је изградња др-
вених трибина за око 500 гле-
далаца. Због ратних дешавања 
у клуб је пристигао и одређен 
број играча поријеклом са тог 
простора који су играли у Си-
ску, Загребу и другим мјести-
ма Хрватске, а имали су ква-
литет изнад ранга такмиче-
ња. Тако се десило да је „ма-
ли” ППГ побиједио у Петрињи 
далеко по рејтингу јачу Мла-
дост са 2:1, Гавриловић (2:0), 
Партизан из Костајнице... Ве-
лики ривал у првенственим 
окршајима био је Кордун из 
Крњака, али су се сва госто-
вања обавезно завршавала у 
Ресторану Савић, без обзира 
на резултат на терену.

У периоду од 1992. до 1995. 
године, клупске боје бранили 
су: Недељко Шестић, Славко 
Нишевић, Дејан Менићанин 
Ромарио, Мамула Момчило, 
Душан Келебуда, Стево Та-
таловић, Зоран Љубишић Јо-
це, Милан Менићанин, Дра-
го Дуганџија, Драгослав Ме-
нићанин, Маринко Деветак, 
Стево Стамболија, Дарко Ми-

личевић, Зоран Инђић, Рајко 
Крчмар, Ђуро Ђермановић, 
Предраг Рајић, Жељко Тадић, 
Милан Вујчић, Тривун Вуј-
чић, Жељко Прибичевић, Ма-
рио Марић, Ведран Вранеше-
вић, Горан Милаковић, Ђуро 
Шербула, Мирослав Маица, 
Бранко Остојић, Јован Кеп-
чија, Драган Бодловић...
 
ЖИВОТ КЛУБА У НОВОМ  
МИЛЕНИЈУМУ

Послије ратних збивања, 
клуб се активирао 2004. го-
дине, као први повратнички 
клуб у Хрватској, под име-
ном НК Рујевац и то захва-
љујући ентузијазму Мило-
рада Прерадовића, Перице 
Зоке Вујчића, Зорана Тесле, 
Драгана Смиљанића, Раде 
Гагића... У организацији За-
вичајног удружења Банија-
ца из Београда гостовао је 
у Старим Бановцима и оди-
грао утакмице са Дунавом и 
Бусијама. Играо је у саставу: 
Тесла, Милић, Борота, Ба-
шић, Остојић, Максимовић, 
Милинковић, Прерадовић, 
Капетановић, Кордић, Вуле, 
Г. Милић, М. Остојић, Теп-
шић, Ресановић, Кнежевић и 
Вујчић. Тренер екипе, био је 
Милорад Прерадовић.

У децембру 2007. године 
на Скупштини клуба, враћен 
је стари назив Прва парти-
занска гимназија, скраћено 
ППГ Рујевац, а клуб се тре-
нутно такмичи у 3. Жупаниј-
ској лиги. 

Два пута је улазио у Дру-

гу жупанијску лигу, а прошле 
сезоне се није такмичио, због 
недостатка играчког кадра. 
Излаз из лавиринта је про-
нађен захваљујући групи ен-
тузијаста.

– Поново смо на фудбал-
ској мапи, срце ми је пуно, да-
ћемо све од себе да клуб на-
стави да дише пуним плући-
ма. Оформили смо кадар од 
сопствених снага, на списку су 
22 играча, али проблем је што 
већина, због обавеза, не може 
редовно да тренира, нити да 
долази на утакмице. Рачуна-
мо и на четворицу момака из 
Темерина и Суботице, рође-
ни су у овом крају, па смо их 
регистровали да нам помог-
ну. Километри нису препре-
ка, када се нешто воли – ка-
же Перица Вујчић, предсјед-
ник клуба.

КАПИТЕН ИЗМЕЂУ  
ДРИБЛИНГА КОСИ ТРАВУ

Клупске просторије и те-
рен су сређени под конац, па 
Рујевчани могу да се похва-
ле инфраструктурним усло-
вима.

– Око организације много 
ми помажу Синиша Милин-
ковић и секретар Марко Теп-
шић, који води бригу о ком-
плетној администрацији. Мо-
рам да истакнем и капитена 
Јурицу Видића, није му те-
шко да коси терен, постави 
мреже прије утакмице и бу-
квално је моја продужена ру-
ка. Функционишемо као по-
родица, а као и у већини дру-
гих клубова, највећи проблем 
су финансије. Надам се да ће 
Банијци расути широм свије-
та препознати добру причу и 
помоћи нам да останемо на 
колосијеку. Имамо неколи-
ко гарнитура дресова, али не-
достају нам реквизити за тре-
нинге и лопте.

Међу играчима је и пар од-
личних студената, попут поу-
зданог голмана Ратка Прера-
довића, а у лиги са 10 клубова 
нису оптерећени пласманом.

– Момци су за примјер, 
милина је радити са њима. Ре-
зултати су нам у другом пла-
ну, битно је да се такмичимо и 
будемо добри домаћини. Пр-
ва сезона послије годину дана 
паузе је најтежа, али нећемо 
одустати. Поново смо удахну-
ли фудбалски живот Рујевцу 
– истакао је Перица Вујчић, 
предсједник ППГ Рујевац.

 » СЛИКА СЕЗОНА 1990/91: (горњи ред) Предраг Цвијетић, Стамболија Стево, Касап Станко, Кепчија Јован, Дупало Адам, Стамболија Стојша, Предадовић Милорад, Менићанин Маријан, 
 (доњи ред); Остојић Жељко, Бодловић Милан, Маливук Раде, Павичић Дражен, Менићанин Милан, Пушкар Миодраг, Шербула Ђуро

 » (Горњи  ред); Станислав Менићанин, Ратко Прерадовић, Крстивоје Нишевић, Јурица Видић, Арнел Граонић, Немања Вучићевић, Синиша Милинковић, Марко Тепшић,  
(доњи ред); Мирослав Ресановић, Бранислав Тепшић, Бранко Остојић, Мирослав Милаковић, Марко Менићанин, Никола Крстинић, Бранислав Милаковић, Љубомир Боројевић и Анте Видић
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Фестивал изворних пјесама и слава 
удружења Банија Суботица

РЈЕШЕЊЕ:Марс, имам, Лаба, утор, тета, таксират, одрони, И, јечам, СС, а, ариште, г, гелер, 
ав, шарак, Ед, Н, НР, Бранкица, Маљковић.

У организацији Завичајног удружења 
 из Суботице 22.септембра  одржан је 

први Фестивал изворних пјесама у ресторану 
Мадера у Суботици. Организација Фестивала 
чији је циљ очување банијске пјесме, обичаја, 
културе и традиције српског народа уопште, 
подржана је од Града Суботице. 

Госте је у име домаћина поздравио пред-
сједник Удружења Чедомир Пађен који је, за-
хваливши се свим присутнима изразио же-
љу да овај Фестивал постане традиција попут 
других манифестација које организује Удру-
жење Банија из Суботице.

Послије наступа  пјевачких група при-
ређена је богата вечера поводом обиљежа-
вања славе Удружења Мале Госпојине. Ко-
лач је преломио свештеник Драган Стокин 
из Храма Вазнесења Христовог у Суботици, 
а кум славе био је Драган Ћеран. У настав-
ку вечери бројни гости, међу којима су при-
суствовали  представници Града Суботице и 

других Удружења наставили су дружење и ве-
сеље уз народну музику у извођењу СУ бенда.

Према ријечима предсједника Управног 
одбора Удружења Жељка Тинтора, Завичајно 
удружење Банија из  Суботице од свог осни-
вања 2012.године, има за циљ да окупи све 
своје Банијце и друге земљаке на подручју 
Суботице и околине, да  заједно његују кул-
туру и традицију српског народа прогнаног 
са вјековних огњишта. 

На првом Фестивалу изворних пјесама на-
ступили су Мушка пјевачка група Завичајног 
удружења Банијаца из Београда, МПГ Краји-
на из Суботице, МПГ Пригревица из Пригреви-
це, ЖПГ Лика из Пригревице, МПГ Ђурђин из 
Ђурђина, МПГ Петрова Гора Кљајићево, ЖПГ 
Банија из Пригревице, МПГ Петар Кочић из 
Апатина, МПГ Завичајног удружења Банија из 
Суботице, млада солисткиња Виолета Радић и  
КУД Александрово из Суботице. 

 ВЕСНА ВУКОВИЋ

У КИСТАЊАМА ОДРЖАНА ЕТНО-РАДИОНИЦА ДУГА ИЗНАД КРКЕ

КИСТАЊСКИ ЗАЛАСЦИ СУНЦА
У тишини буковачког крша, у Кистањама, 

срцу Буковице, и ове године је, а надамо 
се да ће тако бити и убудуће, одржана ради-
оница ојкања и гроктења под називом Ду-
га изнад Крке. Ова културна манифестација 
међународног карактера од непроцјењивог 
је значаја за очување облика изворног пјева-
ња буковачког краја. Наставак је прве етно-
-радионице, одржане 2007. године у Жега-
ру, под називом Дуга изнад Зрмање, а касни-
је и у Кули Јанковића Дуга изнад Куле. Дуга 
је симбол разноликости и мира. Насушна је 
потреба за одржавањем ових и сличних ра-
дионица којима се баштине драгуљи наших 
традиционалних вриједности.

У прелијепом амбијенту кистањског засе-
ока Крнете, уз топло гостопримство домаћи-
на, активисте Просвјете и организатора и во-
дитеља радионице, господина Илије Крнете, 
ове године ојкало се и гроктило од јутра до 
мрака, уз повремену свирку буре с Велеби-
та, у времену од 16. до 19. августа. Двадесе-
так полазника радионице са наших балкан-
ских простора, затим Канаде и Пољске, под 
палицом врсних етномузиколога, проф. др 
Сање Ранковић из Београда, Јошка Ћалете 
из Загреба и Ивана Бркића из Задра, успје-
шно је савладало технику ојкачког пјевања 
и гроктења у Буковици.

Запажено је било и предавање Добриво-
ја Павлице из Новог Сада, на тему Лички ој-
кан и розгалица, уз извођење ових напјева са 
изворном личком групом Плитвице. Посеб-
но је све присутне задивио филмски, позори-
шни и драмски стваралац Енес Кишевић сво-
јом пригодном бесједом о Николи Тесли, уз 

буковачку вечеру. У сјећању полазника оста-
ће буковачка изворна јела и слатки залогаји 
млаког буковачког преснаца, уз чувено бу-
ковачко црно вино и жутину.

У жељи да Дуга изнад Крке заинтересује и 
млађу генерацију, посебно народ који у све 
већем броју долази у обилазак завичаја, ма-
нифестација има и додатак мултимедијског 
карактера. Ове године приказан је филм ау-
тора Милана Никодијевића из Новог Сада 
Заробљено време. Исто тако, у оквиру мани-
фестације, са основним циљем афирмације 
заборављених здравих буковачких јела, др 
Вељко Поповић припремао је варицу, а на-
ступиле су веома талентоване Леа и Софија 
Поповић са интернационалним музичким 
нумерама, тако да се пријатно вече претво-
рило у праву забаву.

Стечено знање и умијеће полазници ра-
дионице представили су на Преображење Го-
сподње успјешним наступом у центру Киста-
ња, испред православног Храма Светих Ћи-
рила и Методија из 1888. године који је мно-
гобројна публика наградила бурним аплау-
зом. Полазници су обишли древне манастире 
Крупу и Крку, Рошки слап и однијели цвије-
ће на гроб најстарије сестре Николе Тесле и 
њеног мужа Јове, који се налази у оближњем 
кистањском засеоку Безбрадице.

Радионицу Дуга изнад Крке подржало је 
Министарства културе Републике Хрватске 
и Министарство културе и информисања Ре-
публике Србије. Кистањски заласци сунца и 
мјештани општине Кистање жељно очекују 
неке нове полазнике радионице и наредних 
година.  ДОБРИВОЈЕ ПАВЛИЦА

Дружење Дивосељана у Београду
У Београду је 22. септембра 2018. године 

одржано завичајно дружење Дивосељана 
пригодом храмовне славе Дивосела – Мале 
Госпојине. То је дио традиције народа овога 
села од насељавања до данашњих дана. У на-
шем народу знало се рећи да је „обичај ста-
рији од села”, односно „боље је да нестане 
село него обичај”. Дивосељани, расељени по 
читавом свијету, наставили су славити славу 
села ма гдје се налазе.

На традиционалном дружењу у Београ-
ду окупило се педесетак Дивосељана и по-
томака, који су наставили традицију својих 
коријена. Присутне је поздравио предсјед-
ник Завичајног удружења Дивосело Предраг 
Јерковић са жељом да се ова традиционал-
на манифестација редовно одржава и да се 
завичај никада не заборавља. Присутнима 
се обратио проф. Миле Рајчевић, „проше-
тавши” по засеоцима Дивосела од Чардака 
у Госпићу до Читлука...

У поздравној бесједи истакао је да Диво-

село има славну антифашистичку прошлост 
села, богату историјску, културну и спортску 
традицију, село је интелектуалаца, спорти-
ста... Цитирао је Андрића: „Сваки је човјек 
дужан доживотно чинити добра дјела у сво-
ме родном мјесту, без обзира колико их је 
дотада урадио”, што ми Дивосељани овим 
дружењем чинимо и данас.

Дивосело је данас пусто, етнички очи-
шћено, започето 1941. године у вријеме 
НДХ, довршено у грађанском рату у Хр-
ватској 1991–1995. године. Сви историјски, 
антифашистички и културни споменици су 
порушени, стамбени и господарски објек-
ти, гробља оскрнављена, нема трагова жи-
вота. Данас, када човјек дође у Дивосело, 
има осјећај да је дошао у простор у коме 
је вријеме већ одавно стало. Село постоји 
само у топонимима.

Уз носталгична сјећања, завичајне пјесме, 
поносни на свој завичај, дружење је потраја-
ло до касних ноћних сати... МИЛЕ РАЈЧЕВИЋ

 » Наступ на Преображење у Кистањама
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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

ОДРЖАНО ТРЕЋЕ КРАЈИШКО ВЕЧЕ У БРЧКОМ

Покреће се акција обнове цркве 
Успења Пресвете Богородице у Јајцу
У организацији Завичајног 

Удружења Крајишника 
"Гора" из Брчког, 9.септем-
бра 2018. године одржано је 
треће по реду Крајишко ве-
че у овом граду.

Крајишко вече предста-
вља настојања да кроз оку-
пљање, дружење, пјесму и 
весеље присјетимо се неких 
ранијих времена, наших оби-
чаја и традиције, крајишких 
сијела и прела и да све то на 
овакав начин отргнемо од за-
борава. Завичајно Удружење 
Крајишника "Гора" из Брч-

ког, званично је регистрова-
но  у марту 2018.године, и 
окупља чланове који су ро-
дом из Крајине.

Удружење је у овом крат-
ком периоду од оснивања 
имало низ активности, од 
којих су најважније органи-
зовање хуманитарних  актив-
ности, путовања у Крајину и 
дружења у Брчком. 

Тренутно најважнија ак-
тивност Удружења јесте по-
кретање акције прикупљања 
средстава за обнову Цркве 
Успења Пресвете Богороди-

це у Јајцу, која је у протеклом 
рату, минирана и срушена 
до темеља. 

За ову прилику из Језера 
код Јајца,  је дошао протоје-
реј Миладин Самарџић који 
администрира парохијом у 
Јајцу и Доњем Вакуфу. 

Најзаслужнији за органи-
зацију и одржавање Краји-
шке вечери у Брчком јесте 
доктор Радивоје Ковач.  Ово 
је била прилика да се захва-
ли представницима власти 
Брчко Дистрикта који су за-
служни за финансијску подр-
шку, на челу са градоначел-
ником Синишом Милићем.

Након обраћања и прочи-
тане молитве од стране на-
длежног свештеника проте 
Жељка Ђурице услиједила 
је вечера. 

За пригодан програм у на-
ставку вечери заслужни су 
били Крајишка група Лазо и 
Гоци и Ружица Пејић Рушка.

Свим гостима и људима 
који су заслужни за органи-
зацију ове Крајишке вече-
ри, Удружење Крајишника 
"Гора" из Брчког остаје неи-
змјерно захвално.  Ж. Ђ.

 » Предсједник ЗУК Гора Младен Јоветић, градоначелник Брчког  
Синиша Милић и  др Радивоје Ковач

СКУП ЧЛАНОВА КУД ЖЕЉЕЗНИЧАР 
„ДУШКО ДАМЈАНОВИЋ“ ИЗ КНИНА
У Инђији су се 9. септембра 2018. године са-

стали чланови КУД-а Жељезничар „Душко 
Дамјановић“ из Книна да би евоцирали успо-
мене на некадашња времена. Пристигли су 
КУД-овци са разних страна свијета, од Амери-
ке до Исланда и из Книна, наравно. Разасуо их 
је вихор по свијету али километри и миље ни-
су били препрека да се окупе и поново сусрет-
ну. Био је то наступ КУД-а без публике, публи-
ка су били они сами, а и случајни пролазници 
који су са одушевљењем покушали судјелова-

ти у овом догађају. А репертоар као некад, од 
далматинских пјесама које је некад изводи-
ла њихова клапа „Фетара“ , па преко валцера 
до сплета кола и игара из свих крајева бивше 
домовине. Пјевали су и играли сви јер је то 
био њихов некадашњи начин живота. Нико 
није хтио напустити друштво, нико није хтио 
прекинути чаролију и некадашње лијепе ус-
помене. На срећу, пала је одлука да ова дру-
жења постану традиционална и да се сваке 
године одрже.  ГОРАН ЗЕЛИЋ

МОНОДРАМА КОЛОНА АНЂЕЛКА АНУШИЋА ПРОМОВИСАНА У БЕОГРАДУ

Колона као вјековна судбина Срба

У организацији Удружења књижевника 
Крајине одржана је промоција књиге Колона 

књижевника Анђелка Анушића 28. септембра 
у земунској Библиотеци Свети Сава. Издавач 
ове својеврсне монодраме је Дијак из Прибоја 
Мајевичког у Републици Српској, а књига 
говори о хрватској војно-полицијској операцији 
Олуја из августа 1995. године када је протјерано 
250.000 Срба из Републике Српске Крајине. 

На промоцију монодраме, која је прва 
и за сада једина о овој теми у овом жанру у 
савременој српској књижевности, говорили 
су осим аутора и књижевник Никола Корица, 
проф. др Душан Иванић, уводну ријеч дао је 
пјесник Милош Бајић, а рецензију књижевнице 
Славице Гароња-Радованац прочитала је 
предсједница скупштине Удружења Банијаца, 
потомака и пријатеља Баније Душанка 
Поповић.

СВИ СРПСКИ КОРИЈЕНИ СУ СА КОСМЕТА
Како је аутор навео, „ова Колона” заправо 

је она „олујашка” колона из 1995. године, са 
којом је дефинитивно нестала, расула се и 
разбаштинила античка и хришћанска Европа”. 

– Данас добар дио човјечанства у 
непрегледној колони „шибају бичеви оних 
истих који су били саучесници злочиначког 
хрватско-натовског олујашког погрома 
српског народа са западних обода Балканског 
полуострва. Моја јунакиња Милица говори 
у име десетина и стотина хиљада знаних 
и незнаних, преживјелих и утихнулих, 
заборављених и разбаштињених, уцвијељених 
и понижених из свога крајишког кољена, али и 
оног косовско-метохијског, можда понајвише. 
Јер, сви коријени српски су са Косова и 
Метохије – истакао је Анушић, објаснивши 
да је „његова Милица и по крајишком говору, 
жестоком и сатиричном, и по муци и несрећи 
српске заједнице, у чије име проговара, „млађа 
сестра Кочићевог Давида”, а по коријенима 
свог народног бића, традицији и вјери, која се 
отима однарођењу, „даља својта Матавуљевог 
Пилипенде”. Она носи „све карактеристике 
менталитета свог укупног народног корпуса, 
али и православног корпуса у свијету у 
цјелини”, додао је Анушић.

У рецензији књижевнице Славице Гароње-
Радованац, коју је прочитала Душанка Поповић, 
предсједница скупштине Завичајног удружења 
Банијаца, потомака и пријатеља Баније, 
поручила је да међу свим савременим српским 
књижевницима Анушић готово једини истрајно 
пише о највећем националном страдању једног 
народа у Европи у другој половини 20. вијека 
– егзодусу Срба из данашње Хрватске, 1995. 
године и да би ово дјело требало понудити и 
неком српском реномираном позоришту за 
извођење. 

– Ријеч колона има трагичну симболику у 
историји Срба, нарочито са територије Хрватске 
и БиХ, од колона у којима је нетрагом одвођено 
српско становништво у Другом свјетском рату, 
најчешће у Јасеновац и Јадовно, само зато 
што су припадали српском национу, до ове 
посљедње изгнаничке, у августу 1995. године 

– наводи се у рецензији књижевнице Гароња-
Радованац, која открива и крај монодраме.

– Свједочење о данима егзодуса у колони 
завршава се на граници са Србијом, на Рачи, гдје 
се хуморно, али и оштро сатирички, посматрају 
двосмислене политичке игре око сопственог 
народа, при чему врхунац представља одлука 
да се ова страдална колона пошаље на Косово.

БАЈКА О НАЈДУЖОЈ КРАЈИШКОЈ РИЈЕЦИ
Књижевник Никола Корица, који је и сам 

један од „колонаша” у свом приказу посвећеном 
Анушићевој монодрами, рекао је да је аутор 
пластично дочарао „колика је то заиста била 
снага, моћ, мада скрпљена и црпљена из чемер-
јада, бијеса и мучне патње ових бескућника које 
писац сврстава у једну породичну заједницу, 
истог имена и презимена, названу „Колонаши“.

– Анушић пише истиниту „бајку” коју је 
могао започети стиховима из Десанкине Крваве 
бајке: „Било је то једном” (не тако давно) „на 
брдовитом Балкану...”

 – Аутор говори о колони, најдужој крајишкој 
ријеци, којој су извори зарасли у траву, корито 
пресушило па остаде прича о трагици једног 
раскућеног, разочараног народа преточивши 
је у лик Милице, њене судбине... – нагласио 
је Корица. 

Проф. др Душан Иванић оцијенио је да је 
Колона судбина српског народа кроз вијекове.

– Зар Велика сеоба није била колона, зар 
пораз у Првом српском устанку кад се ишло у 
колонама преко Обреновца и Саве и Панчева 
и Дунава у аустријске земље није била Колона, 
зар 1941. година није била Колона када се ишло 
возовима или до Београда или се завршавало 
у Јасеновцу?! Анушић је нашао праву ријеч 
за облик страдања и облик живота, не једног 
покољења српског народа, него Бог зна коли-
ко покољења – закључио је Иванић.

– На крају преостаде реторичко питање: Ђе 
ћемо, ђе ћете, ђе ћеш (Милице) сад?!

Она разиграно одговара: 
– Питајте Колооону...!  ВЕСНА ВУКОВИЋ

БИЉЕШКА О ПИСЦУ
Анђелко Анушић, пјесник, приповједач, 
романописац, књижевни критичар, рођен 
је 1953. године у Градини, Сува Међа, 
БиХ. Радио је као новинар, објавио је 35 
књига, а приредио је и двије пјесничке 
антологије. Заступљен је у лектири у 
Републици Српској, девети разред основне 
школе, антологијама и прегледима 
српске савремене поезије и приповјетке. 
Његова поезија и проза превођени су на 
енглески, француски, руски, бугарски и 
македонски језик. Добитник је књижевних 
награда Печат вароши сремскокарловачке, 
Стражилово, наградȃ Сарајевских дана 
поезије, Светозар Ћоровић, Удружења 
књижевника Српске, Станко Ракита, Раде 
Томић, Константинова визија, награда 
Фондације Петар Кочић, Младен Ољача, 
Златна сова, Бранко Ћопић, Браћа Мицић итд.



Утакмицом ветерана Ба-
није и Кордуна, оди-
граној 15. септембра 

у насељу Угриновци код Бео-
града, дружењем и евоцира-
њем успомена на ранија вре-
мена више генерација НК Ба-
нија, обиљежено је 105 го-
дина од организованог игра-
ња фудбала у Глини. Глин-
ски фудбалски клуб, који је 
имао своје успоне и падове, 
током историје мијењао је 
више пута име – ГШК, Ба-
новац, Банија, а кроз њега је 
продефиловао велики број 
сјајних играча. 

На том путу дугом 105 
година клубом је руково-
дио велики број људи, ради-
ло много тренера, а највећу 
припадност црвено-плавој 
боји показивали су навија-
чи, у великом броју, прате-
ћи сваку утакмицу свог ти-
ма. Банијци су и овај пут, 
мада далеко од свог краја, 
на пригодан начин обиље-
жили значајан јубилеј, а на 
утакмицу и дружење дошао 
је велики број љубитеља нај-
важније споредне ствари на 
свијету, из свих крајева Ср-
бије и Републике Српске.

НАВИЈАЧИ СТИГЛИ ПРВИ
Прије почетка утакмице 

запазили смо групу навијача 
са обиљежјима клуба, капама, 
мајицама и српском заставом 
на којој је писало Банија.

– Дошло је нас двадесетак 
из Суботице да присуству-
јемо овој прослави – прича 

нам Драган Ћеран из Бојне, 
додајући да су били и прије 
пет година на утакмици када 
је прослављен вијек постоја-
ња Баније. 

Разговору се прикључује 
и Чедомир Пађен, предсjед-
ник Завичајног удружења Ба-
нија Суботица, наводећи да је 
на стогодишњицу постојања 
клуба из Суботице дошло чак 
њих три стотине.

– Удружење броји око 500 
чланова и сви смо са Баније, 
а заокупљени смо током чи-
таве године организацијом 
разних манифестација. Кру-
на тог дружења су Завичајни 
дани, који су од 5. до 11. сеп-
тембра одржани у Суботици, 
са преко 1.800 учесника из 
чак осам држава. Већина нас 
иде и у родну Глину, али то 
више није онај град какав је 
био. Од некадашњих 26.200, 

општина сада има једва 5-6 
хиљада становника – прича 
нам Пађен, некадашњи про-
фесор гимназије у Глини, док 
чекамо почетак утакмице.

КОРДУНАШИ УИГРАНИЈИ
У међувремену на терен 

излазе и фудбалери. Неки 
са вишком килограма, дру-
ги са мањком косе на гла-
ви, али видљиво расположе-
ни за утакмицу. Крајишни-
ци ни овај пут нису забора-
вили „свог” Горана Буњев-
чевића Буњу. Прије почетка 
утакмице сви присутни ми-
нутом ћутања одали су по-
част некадашњем репрезен-
тативцу и играчу Црвене зве-
зде и Тотенхема.

Већ након уводних трену-
така утакмице било је видљи-
во да ће Кордунаши добити 
овај сусрет. Знатно спремни-

ји и уигранији пулени трене-
ра Милорада Јовића, предво-
ђени Матијом Божићем, не-
кадашњим репрезентатив-
цем РСК, капитеном Дра-
ганом Карталијом, Мило-
радом Арловом и располо-
женим Сашом Радовићем, 
троструким стријелцем, би-
ли су боља екипа током чи-
таве утакмице што говори и 
крајњи резултат 7:2 у њихо-
ву корист.

Банијци су, према ријечи-
ма тренера Момира Вукиче-
вића, који је носио дрес глин-
ских црвено-плавих 1977–
1995. године, хендикепира-
ни тиме што се не састају та-
ко често као њихове комшије 
са Кордуна. На ово окупљање 
стигли су играчи и навијачи 
из Аранђеловца, Суботице и 
других мјеста широм Србије, 
што се дало видјети из неуи-

граности екипе, али да капи-
тен Драган Опачић, Дејан Су-
зић, такође некадашњи репре-
зентативац РСК, Милан Вуи-
чић и други репрезентативци 
Баније нису заборавили игра-
ти фудбал видјело се по њихо-
вим потезима. Уосталом, како 
рече Вукичевић, основни циљ 
и није био резултат, него оку-
пљање и обиљежавање јубиле-
ја вољеног клуба.

НЕМА БРИГЕ ЗА БУДУЋНОСТ
У неколико наврата гол-

ман Јовић сјајно је интерве-
нисао спасавајући своју мре-
жу. Својим одбранама иста-
као се и његов колега са су-
протне стране Трбојевић, па 
је окупљена публика у више 
наврата аплаузима поздра-
вљала њихове параде, али и 
добре потезе и голове игра-
ча обjе екипе. У стријелце се 

уписао и најмлађи учесник 
ове утакмице Милош Бог-
дановић из тима Баније, по-
тврђујући да Крајишници не 
треба да брину за своју фуд-
балску будућност.

По завршетку утакмице Ба-
нијци су дружење наставили у 
ресторану Банија лукс. Профе-
сор Миливој Војиновић, не-
кадашњи министар у Влади 
РСК, подсјетио нас је на нека 
љепша времена, када је овај 
клуб биљежио сјајне резулта-
те у Загребачкој и зони Сисак–
Карловац–Госпић. Највећим 
успјехом ипак сматра осва-
јање прве титуле шампиона 
РСК, када је Банија у конку-
ренцији Динаре из Книна, Ше-
овице из Пакраца, Шпарте из 
Белог Манастира 1993. године 
освојила прву титулу шампио-
на Републике Српске Крајине.
ТЕКСТ И ФОТО: ЖЕЉКО ЂЕКИЋ
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Стријелци Вуичић и Богдановић за 
Банију, а Радовић, три, Косановић два, 
Сучевић и Цревар, за репрезентацију 
Кордуна
Банија: Јовић, Вукичевић, Опачић, 
Вујасин, Вигњевић, Крковић, Врга, 
Вуjчић, Сузић, Бадрић и Богдановић 
(још су играли Бaлобан, Тинтор, 
Паспаљ, Љиљак, Лончар, Рудић, 
Вујасин, Миљевић и Богдановић М.
Кордун: Трбојевић, Цревар, Божић, 
Сучевић, Миливојевић, Арлов, 
Косановић, Маћешић, Шарић, 
Карталија и Дудуковић (још су играли 
Мартиновић, Вучинић, Радовић, Коркут 
и Линта)
Судија: Душан Бандур

ОПАЧИЋ: УКЉУЧИТИ МЛАЂЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
Професор Драган Опачић, некадашњи капитен Младости, 
чија каријера је трајала 1976–1995. године, и на овој 
утакмици извео је своју екипу на терен. Изразио је 
задовољство сусретом и обиљежавањем годишњице једног 
од најстаријих клубова на простору Крајине.
– Сматрам да резултат на оваквим утакмицама нема особиту 
важност и да је много битније да се репрезентација Баније 
након дужег времена поново окупила. Као професор физичког 
васпитања и као педагог знам шта значи бавити се спортом 
и сматрам да у ове наше сусрете треба да укључујемо млађе 
генерације. Не само због фудбала већ да бисмо на њих 
пренијели наша знања, да би наставили традицију и драж 
оваквих утакмица, а свакако и да бисмо им проширили 
сазнања о Банији, Кордуну, Крајини, постојбини њихових 
родитеља и предака – истакао је проф. Опачић.
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