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„
Поносни смо што смо је поштен рад 
наше редакције потврђен од стране 
Министарства културе Србије који је 
донио одлуку да овај пројекат подржи

Будимо паметни, 
а не сујетни!
Када је Српско коло угледало свјетлост дана, у децембру прошле 
године, упркос бројним ограничењима, којих смо и сами били 
свјесни, добили смо доста похвала и ријечи охрабења. 
Србија, заиста, до тада није имала лист који је писан ијекавским 
изговором и који се у потпуности бави грађанима Србије који 
су рођени или чије је поријекло ван граница данашње Србије. 
Како је интерес читалаца за Српско коло сваким даном бивао 
све већи, постали смо предмет разних прича „рекла – казала”. 
Угледавши модерно дизајниран часопис, који је пун ауторских 
текстова, творци неких „чартер-пројеката” (памфлети који 
излазе кад се скупе какви-такви текстови) почели су да шире 
причу како је Српско коло лист чији живот  је осуђен на период  
трајања изборне кампање. 
Драги читаоци, пред вама је шести број Српског кола и свједоци 
сте да свуда гдје живе наши људи покушавамо бити присутни. 
Ако се и поткраду грешке, сигурно нису плод лоше намјере, 
већ често потребе да број страница повећамо или да се убрза 
периодика излажења. Као и у сваком послу, тако и у овом, 
ниједан успјешан пројекат не може да настане преко ноћи.

Истине ради, морамо подсјетити да је први број Српског кола 
изашао 15. децембра 2015. године, када се није могло ни 
претпоставити да ће избори бити расписани. Сам зачетак 
идеје, као и бројне припремне радње, које су неопходне да би 
се створио један овакав лист, зачете су много мјесеци прије 
тог датума. 
Дакле, наша намјера од почетка је била да створимо квалитетан 
часопис на дуге стазе, који ће се на прави начин бавити 
проблемима Срба у региону.  
На радост редакције, а надамо се и свих наших читацала, 
тврдње твораца „чартер-пројеката” нису се обистиниле. Избори 
су прошли,  а послије њих појавио се, ево и други број Српског 
кола. Поносни смо што смо је професионалан, поштен и ко-
ректан рад наше редакције потврђен од стране Министар-
ства културе Републике Србије, које је донијело одлуку да под-
ржи овај пројекат.   
На страницама овог листа имали смо довољно примјера из 
којих смо се могли увјерити да је разједињеност и неслога 
најчешће већи проблем од свих објективних потешкоћа на 
које наилазимо. 
Докле год сујета буде испред памети, лоше нам се пише. Ако 
смо ту лекцију научили онда је јасно да Српско коло има намјеру 
да буде доступно свима. Зато пружамо руку сарадње онима 
који су добронамјерни, уз наду да ће се и остали временом 
дозвати памети.   

ЗАВРШЕНО ПРОЉЕЋНО ЗАСЈЕДАЊЕ СВЕТОГ АРХИЈЕРЕЈСКОГ САБОРА СРПСКЕ ЦРКВЕ

Дијаспора добила владике

Без радних мјеста, адекватне љекарске помо-
ћи, али и других основних потреба, опста-

нак Срба повратника у Кантону 10 све је тежи.
Представници повратничких општина, 

охрабрени донаторском конференцијом за 
Сребреницу, још прошле јесени званичном Бео-
граду и Бањалуци упутили су молбу за помоћ. 
У одговорима Влада Србије и РС истакнуто је 
да је за одржавање поменуте конференција не-
опходна политичка сагласност надлежних ин-
ситуција у Федерацији БиХ.  

Српско коло подстакло је ову акцију и од 
влада Унскосанског и Ливањског кантона  сти-
гао је допис са позитивним одговором. (Срп-
ско коло број 4) 

Почетком маја премијер Владе ФБиХ Фа-
дил Новалић у Дрвару се састао са челници-
ма четири повратничке општине у БиХ (Др-
вар, Гламоч, Графово и Босански Петровац) 
и рекао је да је Влада прихватила оне задатке 
који се односе на њене обавезе у вези с дона-
торском конференцијом: 

– Ми подржавамо иницијативу, и то врло 
племениту иницијативу. Видимо то као један 
од могућих извора за побољшање овдашње 
ситуације – рекао је Новалић.

Иако се у Сарајеву инсистирало на званич-
ној писменој форми, до закључења овог бро-
ја Српског кола није стигао званичан одговор. 
У кратком разговору портпаролка Федералне 
Владе Асја Касумовић Ченгић казала нам је „да 
нема потребе да је више зовемо јер ћемо одго-
вор добити у брзом року, након сједнице Владе”. 

Мада је Влада у међувремену засиједала, 
одговор није стигао, а слична ситуација је и 
са молбом која је упућена и Савјету мини-
стара БиХ, односно ресорном Министарству 
за људска права и избјеглице, на чијем челу 
је министарка Семиха Боровац. 

Стевица Лукач, начелник општине Др-
вар, потврдио нам је да је састанак са пре-
мијером Новалићем протекао у веома ко-
ректној атмосфери и вјерује да ће ово пита-
ње бити ријешено.  

ГРИГОРИЈЕ ОДБИО ДА БУДЕ МИТРОПОЛИТ?!

Свети архијерејски сабор није изабрао митрополита 
дабробосанског, већ је одлучено да његово преосвештенство 
владика захумско-херцеговачки и приморски Григорије 
остане администратор Митрополије дабробосанске још 
годину дана, сазнаје Срна. Његова светост патријарх српски 
Иринеј предложио је владику Григорија за митрополита 
дабробосанског, што је Сабор једногласно прихватио. Међутим, 
владика Григорије то није прихватио, јер има своју епархију и 
предлагао је да буде изабран неко други. Након тога одлучено је 
да епископ Григорије буде администратор још годину.

Српску православну цркву у Ка-
нади убудуће ће предводити 
владика Митрофан (Кодић), а 

на челу Митрополије аустралијске би-
ће архиђакон Силуан (Мракић), који 
ће бити нови владика СПЦ.

Ово је у сриједу, посљедњег дана 
засиједања, одлучио Свети архијереј-
ски сабор СПЦ. Владике окупљене на 
„црквеној скупштини” донијеле су и 
одлуку о томе да епископа источно-
америчког Митрофана замијени са-
дашњи владика аустралијско-новозе-
ландски Иринеј (Добријевић).

Упркос многобројним најавама, 
па и званично поднијетој иниција-
тиви, питање повратка владике Фи-

ларета у Милешевску епархију није 
разматрано. Патријарх Иринеј, који 
предсједава највишим црквеним тије-
лом, овај приједлог није ни уврстио у 
дневни ред овогодишњег засиједања.

Једна од најважнијих одлука ово-
годишњег сабора тиче се нових чла-
нова Светог синода. У овом тијелу ви-
ше неће бити митрополит црногорско-
-приморски Амфилохије и владика ша-
бачки Лаврентије. Њих ће у „црквеној 
влади” замијенити епископ далматин-
ски Фотије и епископ тимочки Јустин. 
Редовном замјеном половине од укуп-
ног броја чланова, како се тумачи у цр-
квеним круговима, Синод ће добити на 
енергији у управљању Црквом.

РАЗРИЈЕШЕН ВЛАДИКА ЈОВАН

Владика Јован (Пурић) трајно је разријешен управе над нишком 
епархијом, како је одлучио Сабор СПЦ. Овом епископијом до 
попуне руководиће владика рашко-призренски Теодосије. 
– Сабор је усвојио молбу епископа нишког Јована и разријешио 
га дужности даљег управљања Епархијом нишком, као и 
дужности епархијског архијереја – саопштено је из Српске 
патријаршије.
Владика Јован, како кажу у сједишту СПЦ, стављен је на 
располагање Светом архијерејском сабору, који може да одлучи 
о његовом новом задужењу у Цркви.

НИКОЛУ ТЕСЛУ ДОСТОЈНО САХРАНИТИ 
Сабор очекује да процес реституције 
неправедно одузете црквене имовине у 
Србији буде убрзан и у потпуности окончан. 
Сабор поново апелује на надлежне органе 
државе Србије да Цркви буду враћене 
матичне књиге, одузете још 1946. године, 
наводно ради преписивања. Исто тако, Сабор, 
по ко зна који пут, понавља свој став да 
посмртни остаци српског и свјетског великана 
Николе Тесле не заслужују да буду музејски 
експонат, него да буду достојно сахрањени 
на одговарајућем мјесту поред Храма Светог 
Саве на Врачару, као што су и Вук и Доситеј 
сахрањени пред Саборном црквом у Београду.

ИСПРЕД ВРТИЋА У ЗАГРЕБУ
 „СРПСКО ПОРОДИЧНО 
СТАБЛО“ СА ОБJЕШЕ-
НИМ ЉУДИМА

Наљепница на којој је слика др-
вета са објешеним људима, фо-
тографисана на стубу пред јед-
ним вртићем у Загребу, узбуни-
ла кориснике друштвених мре-
жа, не само морбидним садр-
жајем, него и поруком мржње, 
јер је прати натпис „српско по-
родично стабло”.
На слици се види стабло са ко-
јега висе објешена трупа, а уз 
њу је дописано „српско поро-
дично стабло”.
Фотографија је изазвала низ ко-
ментара на Твитеру, те је ретви-
тована око 150 пута. 
– Фотографија је настала пред 
једним вртићем у Загребу. Сни-
мио ју је мој пријатељ и послао 
ми је мејлом. Он је Србин рођен 
у Хрватској, а од дјетињства жи-
ви у Калифорнији. Посјетио ме 
је у Србији, а потом је отишао у 
Хрватску на пар дана. Покушао 
је и да скине ту наљепницу – ка-
же за Блиц Лили Линч, америч-
ка новинарка, која тренутно жи-
ви у Србији.
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CHИ ЗВАНИЧНО: ВЛАДИ У САРАЈЕВУ УПУЋЕНА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОНАТОРСКУ КОНФЕРЕНЦИЈУ

Федерални премијер Фадил Новалић 
посјетио Дрвар и обећао помоћ!



ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

Славомир Гвозденовић је 
без сумње најактивнији  
Србин у Румунији. Више 

година био је предсједник та-
мошњег Савеза Срба, наш на-
род представља и у румунској 
Скупштини, својевремено је 
изабран за првог предсједни-
ка Скупштине дијаспоре и Ср-
ба у региону. Члан је Савеза 
писаца Румуније, Удружења 
књижевника Србије, Удруже-
ња књижевника Српске, Књи-
жевног друштва Косова и Ме-
тохије, Друштва књижевни-
ка Војводине, Матице српске.

У вријеме НАТО агресије 
на нашу земљу организовао је 
заједно са сарадницима из Са-
веза Срба у Румунији један од 
највећих митинга солидарно-
сти у Источној Европи. 

Све набројане активности 
потпуно су оправдале злат-
ну медаљу за заслуге, коју му 
је на Дан државности Србије 
уручио предсједник Томислав 
Николић. 

– У својој каријери добијао 
сам више признања и награ-
да, али ова долази из матич-
не Србије и остаће на срцу до 
краја  живота.

У историји српског народа Румуни-
ја је увијек заузимала посебно мје-
сто. Можете ли да направите пара-
лелу између некадашњег и сада-
шњег живота Срба у Румунији? 
– Ако бисмо направили па-

ралелу између времена вели-
ких дипломата, војсковођа, по-
литичара, добротвора, који су 
крстарили овим просторима 
на релацији Темишвар–Буку-
решт (и шире), могли бисмо 
са жалошћу констатовати ви-
ше чињеница, од којих је пора-
жавајућа она која нас немило-
срдно упозорава да је број Ср-
ба у данашњој Румунији више 
него преполовљен. И још ми 
се чини да је племенитих, го-
сподских примјера било тада 
више него сад. И да се у огле-
далу српско-румунских односа 
могу јасније (и љепше) видјети 
примјери добросусједства, при-
јатељства, српско-румунских 
политичких алијанси. Данас је 
свијет постао много суровији, 
окренути смо  искључиво себи, 
ситне смо душе у односу на  на-
ше славне претке..

Какав је статус СПЦ у Румунији и ко-
лико су наши људи у Румунији привр-
жени цркви? 
– Српска православна цр-

ква у Румунији поново је сте-
кла статус епархије,  али има 
доста неријешених пробле-
ма, прије свега око поврат-
ка имовине. Случај Макри-
ног дома познат је свим пред-
сједницима, свим владама и 
свим парламентима и у Ру-
мунији и у Србији. То је јед-
на од највриједнијих зграда у 
Темишвару, а отета нам је и 
за њу се наша црква суди 25 
година (чудно?), да буде вра-
ћена држави, па да Румунија 
затим примијени Закон о ре-
ституцији. Има ли игдје још 
таквог примјера?! Очекујемо 
већу и конкретнију помоћ од  
матице и више разумијевања 
од Румуније, чији смо лојал-
ни грађани. 

Да ли су наша деца у прилици да на-
уче ћирилицу и српски језик и колико 
однос према језику зависи од родите-
ља, а колико од самог образовања? 
– Данас је највећи проблем 

Срба у Румунији образовање 
на матерњем језику. Дјеца мо-
гу учити српски, али скоро да 
нема ко, јер сваком се генера-
цијом од свог матерњег срп-
ског удаљујемо, све је теже 
чувати српске школе. Нека-
да смо их имали шездесетак 
и 8-9000 српских ђака. Данас 
имамо свега 6 српских четво-
рогодишњих школа, са свега 
тридесетак ђака и са по јед-
ним учитељем, и Српску гим-
назију Доситеј Обрадовић у 

Темишвару  (1–12 разред) са 
212 ђака. Уз то још око 500 
српске дјеце учи у румунским 
школама српски језик као ма-
терњи. Недовољно је то, на-
жалост, а кривица је једнако 
и румунске државе и нас срп-
ских родитеља и наставника. 
Што се нас Срба тиче, по пра-
вилу узимамо туђе за боље,  а 
најчешће није тако... 

 » Чини се да читаву вечност чекамо да 
се Срби сложе. Били сте на челу Скуп-
штине дијаспоре и Срба у региону. Са 

каквим сте се све проблемима суочи-
ли на тој функцији? 
– Скупштина дијаспоре и 

Срба у региону, чији сам први 
изабрани предсједник био, би-
ла је лијепа и племенита иде-
ја. Нажалост, мало шта је ура-
ђено од очекиваног, а могли 
смо да будемо примјер у ре-
гиону и Европи, бар по нече-
му. Једном годишње окупља-
ње у Београду „расијаних” Ср-
ба није било довољно, стручни 
одбори нису заживјели како 
смо мислили, није узета до-
вољно у обзир специфичност 
српских заједница из окруже-
ња и са разних континената 
и, што је најгоре, уз ријетке 
људе, пријатеље, други се у 
Београду нису много потруди-
ли да будемо једна примјерна 
породица. А могло је, штета. 

У којој мјери Србија промовише и по-
маже очување српске културе у Теми-
швару, Букурешту, Араду...? 
– Та је помоћ симболична 

и више је морална, а много 
мање материјална. Очекива-
ли смо и очекујемо више. То 
су и у тежим околностима по 
Србију могли и генерал Не-
дић и његова влада. Али из-
гледа да нас се Србија сјети 
само када је у дубоким нево-
љама. Како иначе објаснити 
то да Србија Министарство 
дијаспоре и   Срба у региону 
претвара у обичну Канцела-
рију, а затим ће и то преина-
чити у Управу за коју не зна-

мо ни данас да ли  постоји и 
ко је води. Али шта је ту је, ми 
Србију волимо и чекамо. По 
овом питању могло би се да-
ти више конкретних примје-
ра, али овдје нас још увијек 
гледају као сироте рођаке, а 
то нас дубоко вријеђа. 

Дјелује да Србија лута у тражењу на-
ционалне стратегије. Шта сматрате 
највећом препреком за остваривање 
српског националног програма? 
– Нажалост, Србија се у 

тражењу националне страте-
гије још увијек није  снашла, 
а ко буде припремио и предо-
чио национални програм  ко-
ји ће обухватити једнако Ср-
бију и Србе у ближем и даљем 
расијању уписаће себе у нову 
српску историју. Дај, Боже, да 
гријешим, али се бојим да ће 
се још доста чекати на један 
овакав програм. И као човјек 
и као Србин вјерујем да ћемо 
то ипак дочекати. Добро је и 
треба хватати корак са Евро-
пом и у Европи, али у силним 
европским институцијама, де-
мократским дабоме, (!?), на 
том путу не смијемо изгуби-
ти име, језик, вјеру и културу. 

 » Уписани сте у многе антологије српске 
књижевности и стручњаци вас убрајају 
у најзначајније пјеснике. Да ли спрема-
те неко ново дјело и како бисте описали 
улогу пјесника у данашњем времену? 
– Драго ми је што Савез Ср-

ба у Румунији даје примјер ор-
ганизованости и активности у 
цјелокупном српском расеја-
њу. То се мора нечим заслужи-
ти, а ја вјерујем да је овај наш 
напаћени, а поносан и досто-
јанствен народ, то заслужио. 
Остао је усправан и послије 
правог информбировско-ко-
мунистичког геноцида над Ср-
бима у Румунији. И послије 
1.100 Срба – политичких за-
твореника и 3.000 депортова-
них у румунску полупустињу 
Бараган, нисмо поклекли. Све 
је то у темељима мог писања 
и тога се не бих одрекао ни 
за живу главу. Књижевност је 
прије свих умјетности најви-
ше хуманистичка. Тога сам 
остао свјестан цијелог  живо-
та и у свакој мојој књизи има 
и тог хуманог и нашег људ-

ског српског. Драго  ми је ако у 
Србији цијене моју књигу, јер 
сам је цијелог живота писао 
загледан преко Дунава у ма-
тицу, онако како ме је мој дјед 
учио (моја прва школа!) гово-
рећи редовно: „Свако јутро 
кад се дигнем (устанем), док 
се умивам, гледам у Сербију.” 
Хвала том науку и том гледа-
њу, то ме је одржало. Много је 
књига, и мојих и Срба у Руму-
нији, које бих могао навести 
за примјер тог гледања, али 
ми је, као сваком аутору, те-
шко издвојити једну. 

Зауставио бих се ипак на 
ову посљедњу Обраћање Бео-
граду. То је збир свих мојих гле-
дања у Србију, а угледни прија-
тељи писци, затим пријатељи 
из Народне скупштине Срби-
је и Скупштине Града Београ-
да приредили су у Свечаној са-
ли незаборавно представља-
ње књиге.  Посебно желим да 
подвучем, имао сам прилику 
да се обратим Србији. И да, 
од узбуђења и среће... запла-
чем. Што се тиче нових књи-
га, припремам за ову годину 
избор своје  поезије, на срп-
ском, румунском, енглеском 
и француском језику. Уз то са 
колегом и пријатељем Лући-
јаном Алексиуом припремам 
чак четири књига превода срп-
ске поезије за Румунску ака-
демију: Миодрага Павловића, 
Васка Попе, Ивана В. Лалића, 
Љубомира Симовића, а Гојка 
Ђога за Темишвар. У припре-
ми је и нова збирка пјесама за 
новосадску Адресу. 

 » Стиче се утисак да се у Србији све ма-
ње чита. Да ли је ситуација у Румуни-
ји повољнија? 
– Нажалост, и у Румуни-

ји се све мање чита, а све је 
више оних који примитивно 
понављају „шта ће ми књи-
га”. Као пјесник, али прије 
свега као човјек хуманиста, 
сматрам да нам је КЊИГА 
ПОТРЕБНА,  јер њоме мо-
жемо бити само мудрији, бо-
љи и племенитији. И данас, 
уз оволику технику,  књига 
је вриједан дар и, понављам,  
ПОТРЕБНА ЈЕ. 
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СЛАВОМИР ГВОЗДЕНОВИЋ, ПОСЛАНИК САВЕЗА СРБА У РУМУНИЈИ У ПАРЛАМЕНТУ РУМУНИЈЕ, О ПРОБЛЕМИМА НАШЕ ДИЈАСПОРЕ     

Србија још увијек лута у трагању за  
правом националном стратегијом!

ПИСАЦ КОЈИ ЧУВА СРПСКИ ЈЕЗИК И ТРАДИЦИЈУ

Славомир Гвозденовић рођен је 1953. у Белобрешки. На 
Букурешком универзитету завршио је студије српског језика и 
(југословенских) књижевности,  а 2000. године докторирао је на 
поезији Васка Попе. Предаје српску књижевност на Западном 
универзитету у Темишвару. Од 1985. до данас уређује часопис 
Књижевни живот. Објавио је више од 30 књига поезије на 
српском језику, а пет књига је преведено на румунски језик. У 
Београду је 1988. године штампана његова књига Подвлачење 
црте, за коју је добио Награду Бранко Миљковић, али су га 
румунске власти спријечиле да присуствује уручивању овог 
књижевног признања. Почетком 1989. постаје, по позиву, 
почасни члан Удружења књижевника Србије. Децембра 1989. 
отворено проговара о стању Срба у Румунији, а 29. децембра 
исте године један је од иницијатора оснивања Савеза Срба у 
Румунији. У истом периоду основао је Темишварску подружницу 
УКС, једну од  прве двије у Европи. Од 1992. до данас посланик је 
Срба у Парламенту Румуније. За првог предсједника Скупштине 
дијаспоре и Срба у  региону изабран је 2010. године. Историја, 
култура и традиција Срба у Румунији чине темељ његових 
књига, од којих посебно истичемо три: Корњача силази на Дунав, 
Колико Косова у мени и Обраћање Београду. 
Током свог чланства у Парламенту Румуније покренуо је и неколико 
закона који се првенствено тичу Срба са данашњег простора 
Румуније: од обештећења Срба политичких затвореника (њих 
више од 1.100) и прогнаних у Бараган (међу којима је било и око 
3.000 Срба), до недавног пројекта Дана о закону о Српском језику 
у Румунији. За свој друштвени и књижевни рад добио је значајна 
признања и награде у Румунији и Србији. . 

МИТИНГ СОЛИДАРНОСТИ: НЕ ДАЈТЕ СЕ,  СРБИ!

Кад год је пукла пушка у Србији, од Карађорђа до данашњих 
несрећа, Срби са ових простора устајали су увијек и стајали на 
страну своје матице и увијек су сачували чист свој људски и српски 
образ. Али највриједније што су нам наши преци у аманет оставили 
јесте наш градитељски и чуварни дух. Ваљда је зато Темишвар 
и данас крцат српским симболима. Није могло другачије бити 
ни деведесетих година, када је скоро половина српског живља у 
Румунији изговорила у центру Темишвара, на Тргу уједињења (али 
и у Букурешту) једно људско НЕ највећој послијератној срамоти и 
агресији свјетских сила на један народ, који је кроз своју историју 
умио увијек да брани и своју (и туђу!) слободу, и достојанство, 
и право на живот. То је ваљда та висока етика српског народа 
кроз своју нимало лаку историју. Нисмо ни ми, Срби из Румуније, 
могли а да не поступимо у духу те етике, која показује право лице 
српскога народа. О томе сам проговорио и у Румунском парламенту 
у Букурешту пред својим колегама посланицима, пред тадашњим 
румунским предсједником и пред лицемјером од Тонија Блера. 
Наш је народ такав да ту своју слогу и неко јединство показује 
најочитије приликом тих великих невоља. А како нас други у томе 
виде, можда најбоље може илустровати податак, опет из румунског 
парламента, када су ми прилазили посланици и с лијева и с десна 
и шапутали (уз ријетке изузетке, гласно нису смјели): „Не дајте се 
Срби, ми то не смијемо.”

 » Онај ко буде припремио национални 
програм који ће обухватити једнако Србију 
и Србе у расијању уписаће себе у историју. 
Бојим се да ћемо тај тренутак дуго чекати
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НАДАМО СЕ АУТО-ПУТУ ТЕМИШВАР–БЕОГРАД

Недавно је Гвозденовић био учесник састанка који је премијер 
Вучић организовао са представницима дијаспоре. 
– Веома је важно да се повремено састанемо, да чујемо једни 
друге. Дај,  Боже, да се матици деси пола од онога што јој желе 
дјеца расијана свијетом.   Бићемо сви срећни. Подсјетићу да су 
након 25 година отворена два гранична прелаза између Србије 
и Румуније. Премијер је показао да има слуха за проблеме Срба 
у региону, па сам пренио очекивања Срба из Румуније да се 
припреми пројекат за ауто-пут, који ће повезати Темишвар са 
Београдом. За нас је то од животне важности. Поред отворена 
два гранична прелаза, очекујемо да се отвори и трећи: 
Соколовац – Врачев гај. Соколовац је родно мјесто Звездиног 
шампиона Миодрага Белодедића, коме сам био годину дана  
професор српског језика. Значи, важно је да нас Србија и на овај 
начин окупља око себе и сигурно ћу увијек понављати још једну 
ствар: Од свих партија ми имамо само једну: то је Србија.

НЕДОСТАЈУ ЛЕКЦИЈЕ О СРБИМА У РАСЕЈАЊУ 

Подсетио бих само,  са ових наших простора су и Доситеј и највећи 
добротвор српскога народа Сава Текелија и толика темишварска и 
арадска господа  која су листом стала уз Србију у њеном препороду 
и модернизацији. Зар још треба подсетити колико је српских 
великана,  од Вука до Милоша Црњанског,  боравило школовало 
се, службовало на овим просторима. И зар још треба подсетити да 
је први урбаниста Београда био Србин из наше Старе Молдаве,  
Емилијан Јосимовић, који је пројектовао најлепшу српску улицу 
Кнез Михајлову и још пола Београда, а да је у тој Кнез Михајловој 
улици Темишварац  Димитрије Пантић Тирол (родом из Доситејевог 
Чакова) основао прво Београдско читалиште (прву библиотеку 
града Београда).  И примера би се могло навести пуно: од Друштва 
Српске словесности (потоње Академије)  до Матице српске у Новом 
Саду. И читава је историја „румунских“ Срба крцата оваквим или 
сличним примјерима. Зато би у уџбенике српске историје требало 
укључити бар по једно поглавље посвећено Србима у расејању. 
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Поштовани земљаци, даме и господо,

Савез  Срба из региона покренуо је 15.  децембра 2015. годи-
не у евидентирање отете, уништене, оштећене, неадекватно 
обновљене,  неадекватно размјењене и неадекватно прода-
те имовине избјеглих и прогнаних лица који живе расејани 
широм свијета и осталих оштећених грађана која се налази 
у Хрватској, Босни и Херцеговини и Словенији.  

Евиденција je  продужена до 31. децембра 2016. године. 

Први циљ акције Савеза Срба из региона јесте да се извр-
ши, у што већој мјери, евиденција отете, уништене, опште-
ћене, неадекватно обновљене,  неадекватно размјењене и 
неадекватно продате имовине путем попуњавања обрасца.  
Образац за евидентирање имовине налази се на сајту на-
шег Савеза Срба из региона   (www.ssr.org.rs ). 

Образац је могуће попунити само на сајту наше организа-
ције електронским путем тј. није га могуће штампати и руч-
но попуњавати. Након што лице попуни образац потребно 
је на крају обрасца само да кликне на ријеч Пошаљи и обра-
зац ће бити послан у нашу базу. Један образац односи се 
на домаћинство које је постојало прије ратних сукоба и 
може га попунити носилац или било ко од чланова тада-
шњег домаћинства (отац, мајка, син, кћерка, унук, уну-
ка, блиски рођак и др.)

Други циљ акције Савеза Срба из региона јесте да, након 
завршетка евиденције имовине, ангажује угледне стручњаке 
који ће извршити анализу прикупљеног материјала и уради-
ти свеобухватан извјештај са прецизним подацима о систе-
матском кршењу људских права избјеглих и прогнаних ли-
ца и других оштећених грађана. Извјештај ће бити преведен 
на енглески језик а затим послат на адресе свих  значајних 
међународних организација, као што су Уједињене нације, 
Европска унија, ОСЦЕ, Савјет Европе и друге. Извјештај ће 
бити доступан и на нашем сајту. 

Савез Срба из региона ће тражити, прије свега од Европ-
ске уније тј. од њених институција: Европског парламента, 
Европског савјета, Савјета министара и Европске комиси-
је да изврши притисак на Хрватску, Босну и Херцеговину и 
Словенију да поштују Европску конвенцију за заштиту људ-
ских права и основних слобода; да Хрватска испуни преузе-
те обавезе потписивањем Уговора о приступању Европској 
унији крајем 2011. године и да Босна и Хецеговина  испуни 
Анекс 7 Дејтонског мировног споразума који се односи на 
повратак имовине избјеглих и расељених лица. 

Једини попис имовине избјеглих и прогнаних лица урађен 
је још 1996. године а Извјештај тек 2001. године. Нажалост, 
у претходне двије деценије  нису предузете никакве мјере и 
активности да се међународне организације и међународна 
јавност упозна са подацима о систематском кршењу људских 
права избјеглих и прогнаних лица  који су наведени у Извје-
штају из 2001. године.  

Наш је став да није могуће успоставити односе међусобног 
поштовања и повјерења међу државама насталим на просто-
ру бивше Југославије без проналажења правичног и трајног 
рјешења овог питања.  

Главни разлог због чега Савез Срба из региона креће у 
евиденцију отете, уништене, оштећене, неадекватно об-
новљене, неадекватно размјењене и неадекватно продате 
имовине избјеглих и прогнаних лица и осталих оштеће-
них грађана која се налази у Хрватској, Босни и Херце-
говини и Словенији јесте јер су подаци из пописа имови-
не из 1996. године застарјели и у једном дијелу промје-
њени. Наиме, један мањи дио наших земљака и оштеће-
них грађана је повратио, продао или размјенио имови-
ну, другом дијелу су обновљене куће и др. Дакле, пода-
ци из пописа имовине из 1996. године не могу да се шаљу 
међународним организацијама и међународној јавности 
јер нису тачни и поуздани.

За више информација о нашој акцији и начину попуњава-
ња обрасца можете се обратити путем емаила info@ssr.org.rs  
или назвати на слиједеће телефоне: 011 3820 250 (канцела-
рија у Београду), 021 6613 600 (канцеларија у Новом Саду) и 
на број мобилног телефона 064 1162 109.  Такође, у случају 
да су потребна додатна појашњења можете и мене позвати 
на мој број мобилног телефона 063 76 86 837. 

Радно вријеме  канцеларије у Београду (ул. Краљице 
Марије 47, код Вуковог споменика)  је уторком и четвртком 
од 9 до 16 часова а понедјељком, сриједом и петком од 14 до 
21 час. Радно вријеме канцеларије и Новом Саду (ул. Бу-
левар ослобођења 26, код бивше зграде лутрије Војводине) 
је понедјељком, сриједом и петком од 9 до 16 часова а утор-
ком и четвртком од 12 до 19 часова.  

С поштовањем,  
Предсједник Савеза Срба из региона 

Миодраг Линта

ПОЗИВ ПРЕДСЈЕДНИКА САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА МИОДРАГА ЛИНТЕ  
ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИМОВИНЕ ИЗБЈЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИХ ОШТЕЋЕНИХ 

ГРАЂАНА КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ХРВАТСКОЈ, БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И СЛОВЕНИЈИ
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ГРАЂАНИ ДРУГОГ РЕДА ЗАГРЕБ НИКАДА НИЈЕ ПОКАЗАО ИСКРЕНУ ПОЛИТИЧКУ ВОЉУ ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ПРОГНАНИХ СРБА 

Хрватска деценијама кочи враћање 
имовине и права протјераних Срба!

ФО
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ИЋ УВОДНА РИЈЕЧ ДОМАЋИНА СКУПА 
 
ЈОВАН КАБЛАР:  БЕЧКИ СПОРАЗУМ  
ЈЕ МРТВО СЛОВО НА ПАПИРУ
Бечки споразум о сукцесији потписан је у Бечу 29. јуна 2001. 
године између пет суверених и равноправних држава бив-
ше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. 
Потписан је са циљем да се међу државама сукцесорима 
утврди и одреди правилна расподјела права и обавеза бив-
ше заједничке државе. Ступање на снагу Споразума  било 
је условљено ратификацијом од стране свих држава сукце-
сора. Посљедња га је ратификовала Република Хрватска,  
3. марта 2004. године. Србија га је  ратификовала 2002. године.  
За имплементацију Споразума именован је Стални мјешови-
ти комитет у који су свака од држава сукцесора именовали по 
једног члана. Стални мјешовити комитет до сада се састао са-
мо четири пута. Када је у питању спровођење споразума, сук-
цесори су, без већих проблема долазили да рјешења, када је 
у питању имовина правних лица, мада није све ишло глатко. 
Међутим, по питању имовине физичких лица које третира: 
Анекс Ц (финансијска потраживања), Анекс Е (заостале неи-
сплаћене пензије) и Анекс Г (приватна својина и стечена пра-
ва) није било помака. 
Према информацији коју смо добили од нашег члана Сталног  
мјешовитог комитета проф.  др Родољуба Етинског, Хрватска 
страна купује вријеме и опструише договор.
Међу избјегличком популацијом дуже времена присутно 
је незадовољство, због  тога што је избјегличка имовина 
у држави поријекла узурпирана, замрзнута или униште-
на. Споразуми, договори, уговори и други билатерални и 
мултилатерални документи се не поштују и остају мртво 
слово на папиру. Исту судбину доживио је и Бечки спора-
зум о сукцесији. Ради тога Удружење пензионера из Хр-
ватске (УПИХ), уз подршку кровних организација избје-
гличких удружења из Хрватске, Коалиције и Асоцијације 
и Комесаријата за избјеглице и миграције, покренуло је 
иницијативу да се организује конференција, односно Ме-
ђународни научни скуп под називом: Отворена питања у 
примјени анекса „Г“ и “Е” споразума о питањима сукцесије 
СФРЈ  (Бечког споразума),  која се односе на приватну сво-
јину и стечена права. 

Удружење пензионе-
ра из Хрватске, уз по-
дршку избјегличких 

удружења из Хрватске и Ко-
месаријата за избјеглице и 
миграције Републике Србије 
организовало је међународ-
ни научни скуп под називом 
Отворена питања примјене 
Анкеса Г и Е споразума о сук-
цесији СФР Југославије који се 
односе на приватну својину и 
стечена права.

Замјеник предсједни-
ка скупштинског Oдбора за 
диjаспору и Србе у региону 
Mиодраг Линта нагласио jе 
да jе Србима у Хрватскоj од-
узето 40.000 станова, 800.000 
катастарских парцела пољо-
привредног земљишта, док 
50.000 пензионера потражу-
jе доспјеле, а неисплаћене 
пензиjе: 

– Хиљаде људи потражу-
jе девизну штедњу, десетине 
хиљада људи има проблема 
са радним стажом. Срушено 
jе више од 10.000 кућа коjе 
су биле ван подручjа ратног 
дјеловања – рекао jе Линта.

Oн каже да jе jош 1996. 
године СРJ урадила попис 
имовине протјераних Срба из 
Хрватске и да процјене гово-
ре да њена вриједност изно-
си око 30 милиjарди долара. 

– У Хрватскоj нема по-
литичке воље да се прона-
ђе правично и траjно рјеше-
ње ових проблема. Хрватска 
од завршетка рата води по-
литику цементирања етнич-
ког чишћења, са циљем да се 
што мањи броj Срба врати и 
оствари имовинска, стече-

на и друга права – нагласио 
jе Линта.

Академик Tибор Варади ка-
же да су овакви скупови прили-
ка да се покрену многа питања, 
као што су питање пензиjа, имо-
вине, и да фокусирање на одре-
ђене проблеме даjе више шансе 
да се они ријеше.

Oн jе додао да ништа не 
зависи од тога шта по том 
питању кажу стручњаци, 
већ рјешења тих проблема 
зависи искључиво од поли-
тичке воље.

Kомесар за избјеглице и 
миграције Владимир Цуцић 

подсјетио jе да Хрватска по-
риче питање станарских пра-
ва Срба, као и да постоjи оба-
веза да исплати доспјеле, а 
неисплаћене пензиjе. 

– У протекле двије године 
не само да се не реализуjе до-
говор из Беча, већ Хрватска  
пориче сва права. Србиjа jе 
испунила све своjе обавезе 
– закључио jе Цуцић.

Академик др Витомир 
Поповић, професор Прав-
ног факултета у Бањалуци, 
очекује да ће Европски суд 
за људска права заузети став 
који, по његовом мишљењу, 

треба да буде такав да се за-
почети процеси доврше. 

– Буде ли се примјењи-
вао принцип реципроците-
ти, процеси ће бити прекида-
ни у недоглед, све док се под 
притиском међународне за-
једнице не направи нови до-
говор између држава сукце-
сора. Чини се да је уласком 
Хрватске у ЕУ кључна шанса 
испуштена, јер прије учлање-
ња постојао је капацитет да 
се Хрватска условљава рјеша-
вањем ових питања. Гледају-
ћи примјере око ћирилице и 
разних других кршења људ-
ских права, бојим се да не-
мамо разлога за оптимизам. 

Академик др Радован Ву-
кадиновић, професор Пра-
вог факултeта у Крагујев-
цу, подсјетио је да је Спо-
разум о скуцесији потписан 
у складу са међународним 
правом и нема снагу декла-
ративног, већ обавезујућег 
карактера. 

– Увијек се помињу два 
додатна елемента: билате-
рарни споразуми и реци-
процитет. У пракси међуна-
родног права реципроцитет 
није услов за признавање 
директног дејства.   

Др Вукадиновић каже да 
многи који оспоравају овај 
споразум често као разлог 
наводе да је један од услова 
закључивање билатерарних 
споразума: 

– Склапање билатерарних 
споразума само је могућност 
која треба да допринесе ефи-
каснијем рјешавању пробле-
ма.    ТРИФКО ЋОРОВИЋ

Др Зечевић: Србија има основа да од Брисела затражи суспензију Загреба из ЕУ!
Веома конкретна рјеше-

ња понудио је др Слобо-
дан Зечевић из Института за 
европске студије у Београду. 

Он  сматра да регион не 
може напредовати уколико 
се не поштују потписани уго-
вори. Као примјер навео је 
Хрватску која неће директ-
ну примјену овог Споразума, 
а неће ни билатерарни спо-
разум, па се намеће питање 
како је уопште могуће у бу-
дућим односима Загреб при-
хватити као партнера. 

– Ако Хрватска није имала 
намјеру да поштује овај уго-

вор, поставља се питање за-
што га је уопште и потписала. 

Др Зечевић каже  да је Хр-
ватска свјесно избјегла ди-
ректну примјену овог угово-
ра, јер је имовина наших љу-
ди која се потражује у Хрват-
ској далеко већа од оне која 
је остала у Србији. 

– Сматрам да је наша ве-
лика предност што је Хрват-
ска чланица ЕУ. Наиме, ЕУ 
има свој правни поредак ко-
ји има одређене федералне 
карактеристике. Правни по-
редак ЕУ није декларативне 
природе. 

Како наводи др Слободан 
Зечевић у члану 2. Уговора 
о ЕУ прецизно су набројане 

фундаменталне вриједности 
на којима је заснована ЕУ, а 
међу њима су права нацио-

налних мањина, забрана дис-
криминације... 

– За непоштовање овог 
Уговора предвиђене су санк-
ције. Од 2014. године уведе-
на је и комисија која поступ-
но даје препоруке. У  случају 
да опоменута земља не при-
мијени  препоруке, ризику-
је суспензију чланства ЕУ. То 
није само  стављање неке зе-
мље на стуб срама, већ ели-
минација из свих институ-
ција ЕУ, а то повлачи за со-
бом ускраћивање свих бене-
фита, помоћи, финансијских 
средстава...

Др Зечевић сматра да би 
управо овој Комисији треба-
ло да се обрати Србија:  

– Наравно да нико не же-
ли да Хрватска буде суспен-
дована, јер ако њима  буде 
лоше, ни нама неће бити до-
бро. Међутим, ово је једи-
ни начин да их натјерамо да 
имовину схвате као светињу 
која мора да се врати. У Ср-
бији се враћа отета имови-
на из времена након Другог 
свјетског рата, мада је про-
шло 60–70 година, док се Хр-
ватска поиграва са основним 
људским правима. 

 » Рјешење питања имовине и 
пензиjа протјераних Срба из 
Хрватске ниjе на видику, jер 
у Загребу нема политичке 
воље за рјешавање тог 
проблема, речено jе на скупу 
посвећеном примјени Бечког 
споразума о сукцесији

ЗОРАН ПУСИЋ: НЕМА МЈЕСТА ЗА ОПТИМИЗАМ

Предсједник Грађанског одбора за људска права 
Зоран Пусић сматра да Хрватска као чланица 
EУ мора више пажње посветити међународним 
споразумима, као што jе Бечки споразум о 
сукцесији.
Хрватска би, наставља он, као правна држава 
морала да ријеши проблеме људи коjи траjу двадесет и више 
година, а не да користи правне доскочице да заобиђе извршење. 
Oн ниjе оптимиста да ће проблем бити ријешен jер, како каже, 
Хрватска не показуjе намјеру да се таj проблем ријеши: 
– У прошлоj влади било је више политичке воље да се проблем 
ријеши и ниjе урађено много. Волио бих да ме ова влада 
изненади – рекао jе Пусић.

ХРВАТИ СВЈЕСНО ПРИВАТИЗОВАЛИ СПОРНУ ИМОВИНУ

С обзиром да је и сам био судија Уставног суда, срео се и 
имао прилику да се у пракси сретне са оваквим случајевима, 
професор Поповић нагласио је да је најкомпликованије питање 
имовине великих заједничких југословенских предузећа:  
 – Хрватска је донијела законе о приватизацији и дозволила 
да се спорна предузећа приватизују. У БиХ се примјењивао 
Дејтонски споразум, који је предвидио да се сва имовина 
мора вратити претходним власницима. Дејтонски споразум 
није се односио на Хрватску. И док је РС све спорове углавном 
ријешила, Хрватска је урадила све да своје обавезе не испуни. 

ПРАВО СЕ НЕ МОЖЕ ГРАДИТИ НЕПРАВНИМ ПУТЕМ

Др Александар В. Гајић, професор Правног факултета у Београду 
рекао је да је Споразум о сукцесији закључен због захтјева 
међународне заједнице у првом реду Савјета Безбједности, 
међутим управо је Хрватска током 2009. године лукаво  
инсистирала на склапању билатерарних уговора.  
-   Послат је одговарајући текст за билетарни споразум, одговор 
никад није стигао, а како је склапање уговора добра воља двије 
стране и не постоје никаква ограничења око рокова, јасно је 
да Хрватска плански чини све да демотивише Србе у борби за 
одбрану најосновнијих људских права.    

 » др Душко Димитријевић,  др Тибор Варади и Јован Каблар

УСКОРО И ЗБОРНИК РАДОВА СА ТРИБИНЕ

Конференција је имала за циљ да покрене стручну распра-
ву о многобројним отвореним питањима у вези сукцесије 
СФРЈ, а посебно у вези заштите стечених имовинских пра-
ва и пензија. По ријечима модератора овог скупа, др Душка 
Димитријевића, сви учесници трибине припремиће радове 
који би требало да буду објављени у зборнику. Међу говор-
ницима још су били: Радмила Никшић, др Весна Дабетић 
Трогрлић, др Љиљана Рајновић, мр Игор Давидовић, мр 
Нада Дебељачки, мр Душан Ећимовић, мр Жарко Радић, 
др Александар Божић...   

 »  др Радован Вукадиновић, др Витомир Поповић, Др Александар В. Гајић

 »  др Слободан Зечевић, мр Жарко Радић и др Александар Божић
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Професионални Срби годишње потроше  
чак 3 милиона евра на беспосличарење!
Карловачка жупанија обу-

хвата подручје од Слове-
није до БиХ. У пет гра-

дова и 17 општина живи око 
128.000 становника, 110.000 
Хрвата, 13.000 Срба те око 
5.000 осталих (Бошњаци, Сло-
венци, Албанци). Од 13.000 
Срба Карловачке жупаније, 
више од половине живи на по-
дручјима градова Карловца и 
Огулина (на подручју Карлов-
ца око 4.500, а у граду Огу-
лину 2.700), док у крајишким 
општинама Војнићу, Крњаку, 
Слуњу и Плашком живи не-
што више од 5.000.  

Годишње се тек неки поје-
динац или породица одлуче 
на повратак у родни крај. До 
посла се тешко долази. Најве-
ће шансе за запослење посто-
је у приватном сектору у Кар-
ловцу, Огулину и Дугој Реси. 
У осталим дијеловима Карло-
вачке жупаније функционишу 
само државна јавна предузе-
ћа у која Срби могу ући само 
преко везе или јаким политич-
ким притиском. У посљедњих 
годину дана доста је Срба оти-
шло у Њемачку и остале за-
падне земље, али то исто чи-
не и Хрвати. 

ЗАБОРАВЉЕНА ПРАВА СРБА
Српски крајеви ријетко 

су насељени, а српске куће 
празне. То је погодно за сит-
не лопове који често прова-
љују у такве објекте. Тешко 
да ико може и хоће сачува-
ти имовину Србина који није 
у њој. СПЦ има велики број 
храмова и других објеката 
на подручју Карловачке жу-
паније, који се помало обна-
вљају. Црква неке објекте из-
најмљује државним институ-
цијама. Без обзира на добру 
сарадњу са локалним власти-
ма, дешава се да наша црква 
буде мета вандала.

Колика је разлика у инфра-
структури показује и примјер 

општине Бариловић, која има 
свега десетак посто Срба. Хр-
ватска села и насеља асфал-
тирана су и имају водоводну 
мрежу, док српска Перјасица 
није асфалтирана и нема ни-
једну уличну сијалицу. 

Исти је случај са Слуњом, 
који је инфраструктурно за-
немарио Полој, Примишље, 
Коранско Село. Понекад се 
може на инфраструктури ви-
дјети и етничка граница. 

Иза нејединствености Ср-

ба стоје приватни интереси по-
јединаца, који су уз помоћ хр-
ватских власти наметнути да 
представљају српску заједни-
цу. Милорад Пуповац, Војислав 
Станимировић, Саша Милоше-
вић, Чедомир Вишнић и њима 
слични приватизовали су срп-
ске институције које предста-
вљају и годишње троше милио-
не куна буџетских средстава на 
своје егзибиције, а српски народ 
и даље нема обновљене куће на 
подручју Крајине. Срби не мо-
гу купити станове у градовима, 
Срби немају конвалидован рад-
ни стаж, Срби не могу добити 
посао у јавним предузећима... 

Српско народно вијеће пред-
ставља се као координација 
Срба у Хрватској у којој са-
мо Пуповац доноси одлуке, а 
око себе окупља оне који за до-
бру позицију потврдно клима-

ју главом. Сваки мјесец набро-
јени примају плате и хонораре 
за беспосличарење, а годишње 
у тим институцијама потроше 
преко три милиона евра.  

Стварају утисак да се боре, 
а истински се боре људи на ло-
калном нивоу, који као енту-
зијасти чувају српску култу-
ру, сарађују с црквом и боре 
се за радна мјеста Срба у др-
жавним предузећима. Са ова-
квим професионалним Срби-
ма, Срби политички не могу 
бити јединствени јер нас њи-
хови апетити воде у пропаст. 

ВЕЗЕ СА ЗРЕЊАНИНОМ
У Србији сарађујемо са 

Коалицијом удружења избје-
глица, као и многим држав-
ним службеницима. Своје-
времено смо на иницијативу 
Мирослава Травице и Удру-
жења избјеглих Кордунаша 
са Градом Зрењанином пот-
писали Повељу о сарадњи са 
малом кордунашком општи-
ном Крњак, чиме је Зрења-
нин дао не само моралну, већ 
и институционалну подршку 
Србима на подручју Корду-
на и Карловачке жупаније. 

КАРЛОВАЦ

Према резултатима  
пописа из 2011.  
у граду Карловцу 
живи 55.705 
становника од 
чега је  4.460 или  
8,01% Срба

СЛУЊ

Према 
резултатима 
пописа из 2011.  
у Слуњу  живи  
5.076 становника,  
од чега је 534 или 
10,52% Срба

САБОРСКО

Према резултатима  
пописа из 2011.  
у општини Саборско   
живи 632  
становника од 
чега је  136 или  
21,52% Срба

КОРДУН: ПРЕПУШТЕНИ САМИ СЕБИ
На Кордуну гроб до гроба... Изгледа да су стихови познате тужбалице усуд 
српског народа на овом простору, који је у свим ратовима трпио велике губитке. 
Никада није било лако, али некако се опстајало. Данас, многа села немају 
ниједно српско дијете, а родитељи мотивишу потомство да науче стране језике 
и траже бољу будућност што даље од завичаја.  
За Српско коло пишу српски представници са Кордуна. 

ДУШАН ЛИЧИНА,  СРПСКИ ОДБОРНИК ОПШТИНЕ БАРИЛОВИЋ

Без дјечјих пелена 
нема будућности
У      Косијерском Селу да-

нас живи скоро десет 
пута мање Срба него прије 
сто година, а најмлађа жи-
тељка недавно је просла-
вила шездесети рођендан. 
Гдје се дјечије пелене не, 
суше ту нема будућности.

Наша дјеца могу научити 
ћирилицу једино од родите-
ља, јер за додатну наставу не 
постоје одговарајући закон-
ски услови. Уставна одред-
ба о двојезичности мртво је 
слово на папиру, а људи већ 
и самим покушајем да о томе 
питају наилазе на одбојност. 
Повратнички циклус давно 
је завршен. Сад се враћа-
ју само они који желе бити 
сахрањени на својој груди. 
Понеки „повратник” обиђе 
само имовину, а потом се 
враћа дјеци која су негдје 
друго пустила коријен. На 
мјери лопова је имовина и 
оних Срба који овдје живе. 
Једна таква кућа темељно је 
прољетос опљачкана. СПЦ 
је у самом Карловцу већ не-
колико пута посљедњих го-
дина демолирана. Толико о 
безбједности.

У неколико наших села 
изграђен је водоводни си-
стем како би се број потро-
шача довео у одговарајући 
минимум ради опстанка. 
Путеви су у очајном ста-
њу, али истини за вољу и у 
хрватском мјесту Присел-
це, код Карловца, високим 
водостајем срушен је мост 
који није обновљен ни на-
кон осам година. Припад-
ници српске национално-
сти светкују празнике без 
проблема. Међунационал-
них инцидената вриједних 
помена нема. 

Није лако кад се не-
колико људи бори за јед-
ну столицу. Осим СДСС-
-а, нема стварних поли-
тичких групација које се 
истински залажу за пра-
во народа српске нацио-
налности.   

Посебна подршка из Ср-
бије има на овом подруч-
ју више декларативни ка-
рактер. Све се врти око ин-
вестиција за које средстава 
нема, те се сарадња с мати-
цом своди само на културо-
лошки ниво.

ПОДРЖАВАМ ДВОРАНЕ

Подржавам акцију грађана 
Двора да се стратегија 
коју су подржали и српски 
представници у Сабору 
преиспита и да се за ту сврху 
нађе друга локација.

СРБИ ИМАЈУ СТРАХ ДА СЕ НАЦИОНАЛНО ИЗЈАСНЕ

Хрватски образовни систем предвидио је три модела 
образовања на српском језику и писму. На нашем подручју у 
већини школа гдје Срби похађају образовни програм они имају 
и могућност уписа допунске наставе на српском језику (Модел 
Ц). На подручју Плашког, Војнића, Крњака и Огулина успјешно 
се спроводи такав облик образовања уз који паралелно, у склопу 
редовне наставе, дјеца похађају и православну вјеронауку. У 
Карловцу још није заживио такав облик образовања, управо 
због незаинтересованости родитеља и страха да дјецу упишу 
на програм српског језика и јавно се изјасне у својој средини. 
Такав страх био је присутан и у граду Огулину, али сарадњом 
свештеника, СКД Просвјета и локалне политике, похађање 
наставе српског језика постало је уобичајено. Да је више труда 
уложено, са више различитих представника српске заједнице, 
више би српске дјеце учило српски језик и српску историју. 

ПУПОВАЦ НЕМА ОДГОВОР ЗА ПРОПАЛУ БАНКУ ТЕСЛА

Један од примјера је пропала Банка Тесла у коју су средства 
уложиле владе Србије, АП Војводине, Републике Српске и 
Хрватске, како би једноставнијим кредитним линијама помогли 
Србе повратнике. Банка пропала – новац нестао, а бивши 
предсједник Надзорног одбора, поновно Милорад Пуповац, нема 
одговора. Много је Срба у Хрватској, младих и високообразованих, 
који желе да се Срби организују као озбиљна заједница, да 
дефинишемо своју стратегију и искористимо све могућности које 
имамо, а то су повезаност са матицом Србијом и чланство у ЕУ.

НЕКИ НАШИ НАЧЕЛНИЦИ НИСУ УВЕЛИ ЋИРИЛИЦУ

На подручју Жупаније Срби имају право да службено користе 
ћирилицу у Војнићу, Крњаку и Плашком. Војнић и Крњак су прије 
десетак година ускладили Статуте са законским прописима о 
коришћењу српског језика и ћириличног писма, док Плашки то до 
сада није учинио. Општине су испоштовале само основну примјену 
језика, натписима на зградама, и српску мањинску заставу, 
док нису обиљежиле улице, нити израдиле двојезични печат и 
меморандуме, иако су начелници Плашког и Крњака Срби, а у 
прошлом мандату и начелник Војнића био је Србин.

ПОВРАТНИЦИ БИ МОГЛИ ДА ПЛАСИРАЈУ СРПСКУ РОБУ 
Надамо се бољем економском статусу Србије, што би помогло и 
бољем статусу Срба у Хрватској.  
Српски производи би се преко српских приватника у Хрватској 
могли лакше пласирати на хрватско тржиште, што би омогућило 
и радна мјеста Србима у Хрватској и већу зараду привредницима 
у Србији.  
Простора за проширење сарадње увијек има, а као један народ 
са истом вјером требали би то искористити.

НИКОЛА ГРБА, ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ САБОРСКО

Ћирилицу овдје више нема ко да учи
Најтужније је што у ције-

лој општини има тек де-
сетак дјеце, од тога ниједно 
српске националности. По-
вратника нема. Догоди се да 
неко дође због папира, али 
брзо одлазе. Овдје више не-
ма шта да се чува, јер доста 
кућа временом је пропало.  

На територији општине 
постоје три насеља коју ве-
ћински чине Срби: Личка Је-
сеница, Блата и Беговац, која 
су природно лијепа због рије-
ке и језера, али инфраструк-
тура је запостављена. Блата 
ни данас немају воду, путеви 
су тек дјелимично асфалти-

рани. Ни расвјете нема сву-
да. Да немамо право на мје-
сто замјеника начелника и 
своја два вјећника, било би 
још горе.

Срби у Хрватској никад 
нису били несложнији. На 
политичком нивоу често раде 
једни против других. 

ПЕТАР ГОЈСОВИЋ,  ЧЛАН ВИЈЕЋА СРПСКЕ МАЊИНЕ ЗА СЛУЊ

Елита нас се сјети  
у вријеме избора!
У Слуњу живи тек око 8% 

Срба и сваким даном 
тај број је све мањи. Кад не-
ко умре, обично се стави 
кључ у браву и кућа про-
пада. Српска имовина та-
ко највише и пропада. На-
сљедници имају свој живот 
у Србији и након смрти ро-
дитеља најчешће продају 
имовину.  

Ако додамо да се двије 
године није родило нијед-
но дијете, а да у посљедње 
три године није био није-
дан случај да се неко врати, 

онда је јасно колико је оту-
жна слика наше реалности. 

Неки повратници по-
ново одлазе одавде јер те-
шки су услови за опста-
нак. Инфраструктура је 
лоша, али није ни чудо 
с обзиром на мали број 
људи. Нуклеарни отпад, 
нажалост, мора се негдје 
смјестити, а одлука да то 
буде у Двору на Уни дони-
јета је одавно. 

Бојим се да нисмо у мо-
гућности да пуно тога про-
мијенимо. У Слуњу нас јед-
ном годишње посјети пред-
сједник Српског народног ви-
јећа Милорад Пуповац и то 
приликом славе Ђурђевда-
на и мирни смо до наред-
не године.  Од Србије смо 
једном добили помоћ у 
мултикултиваторима, 
али смо морали платити 
порез фирми која је у то-
ме посредовала, а то нас 
је коштало отприлике 2/3 
пуне цијене, па је рела-
тивно шта се све може на-
звати помоћ. Ако Србија 
и пошаље нешто, питање 
је гдје то заврши.  » Православни храм у Слуњу

СТРУЧЊАЦИ ПРОМОВИШУ ИНТЕРЕСЕ

Што се одлагања радиоактивног отпада код Двора на Уни 
тиче то је проблем међудржавних односа Хрватске и БиХ. 
Овдје је крашки терен подземља, па ће радиоактивно 
загађење оног момента кренути даље кад прва рђа избуши 
бурад с отпадом. Много псеудогеолога тврди супротно 
зависно о томе ко их плаћа.

„
Срби политички 
не могу бити 
јединствени јер нас 
апетити појединаца 
воде у пропаст
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ЈЕЛЕНА РОКНИЋ, ЗАМЈЕНИЦА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ТОПУСКО

Цинично је говорити 
о перспективама!

МАРИНА ЛАВРНИЋ,  ВИЈЕЋE СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА КАРЛОВАЦ

Коме људи да вјерују?
Као Карловчанка имам 

утисак да се родите-
љи боје уписивати дје-

цу на програме образовања 
на српском како дјеца не би 
имала посљедица у односу са 
другом дјецом. Дјеца из руб-
них крајева похађају часове 
вјеронауке, које организује 
карловачки парох Славиша 
Симаковић, али изван шко-
ле, због малог броја ученика. 
Двојезичност у Карловцу ни-
је обавезна, јер у на подруч-
ју Града живи свега 8% Срба.

Нешто повратника вра-
тило се у околна села и сам 
град. Они на селу одмах се 
хватају пољопривреде, што 
се види на уређеним орани-
цама и пољима, док ови у гра-
ду покушавају доћи до посла 
који се тешко проналази јер 
је сва индустрија Карловца 
из доба Југославије опљачка-
на и распродата. И Хрвати и 
Срби погођени економском 
кризом одлазе из Карловца. 

У селима изван града, гдје 
Срби чине већину, инфра-
структура је лошија, посебно 
путеви. Срби у Карловцу ни-
су заинтересовани за рјеша-
вање проблема посредством 
српских институција, већ по-
дршку дају општим политич-
ким листама, посебно СДП-
-у. Кад би се српско гласачко 
тијело хомогенизовало, ути-
цај Вијећа српске национал-
не мањине био би већи.

На подручју Карловца, 
осим појединачних инциде-
ната у којима је оскрнављен  
Храм Св. Николе, већ неко-
лико година нема међунаци-
оналних инцидената. По пи-
тању односа Срба и Хрвата 
ситуација је све боља, а гра-
де је млађе генерације.

У највећој политичкој 
странци у Хрватској која за-
ступа Србе дошло је до раско-
ла, што се одразило на разми-
шљања и ставове људи којима 
су на један начин одговорни. 
Тако да ако не вјерујете вла-
ститој странци да заступа ва-
ше интересе, тешко ћете вје-
ровати осталима које немају 
српски префикс.  

Имамо добру сарадњу са ам-
басадором Републике Србије у 
Загребу Миром Николић, која 
је иначе и рођена у Карловцу. 
Вољели би да се Србија мало 
више укључи у рјешавање срп-
ских проблема у Хрватској, а 
не само да будемо помињани 
у предизборним кампањама. 

У српским срединама дје-
ца су „ендемске биљчи-

це”. У основној школи у То-
пуском постоји могућност 
учења српског језика и ћи-
рилице, али  све основне 
школе у српским селима 
празне су, девастиране и 
више се никада у њима не-
ће чути дјечија граја. У та-
квој ситуацији сасвим је ра-
зумљиво да родитељи од 
оно мало школараца ви-
ше брину како дјеца да на-
уче енглески или њемачки 
језик, што ће им у животу 
како сада ствари стоје си-
гурно бити „карта” за одла-
зак. А млади једино у томе 
виде спас.

Што се тиче уставне 
одредбе о двојезичности, 
у Хрватској и политичка и 
најшира јавност сагласне 
су да за то „још није ври-
јеме”. У том погледу „ву-
коварски случај” медиј-
ски је експлоатисан, али 
је потпуно истовијетна 
ситуација у цијелој држа-
ви, у већинским српским 
општинама. Ћирилици и 
двојезичности нема мје-
ста у Хрватској.

Повратничка кампања 
окончана је са скромним 
резултатима, прије готово 
десет година. Све послије 
били су спорадични слу-
чајеви. И сада има таквих 
несрећника, а суочавају се 
са непремостивим тешко-
ћама. Углавном је ријеч о 
социјалним случајевима, 
који долазе у девастиране 
куће, без струје и воде. Да 
би те прикључке добили, 
морају их поново платити, 
а ријеч је о неколико хи-
љада евра. Они који нема-
ју средства  остају да живе 
у мраку. О њиховом запо-
слењу и перспективама ци-
нично је и говорити.

Драстична је разлика у 
инфраструктури. И онај ко-
ји би први пут прошао овим 
крајевима лако би иденти-

фиковао која су села са срп-
ском већином. У тим сели-
ма пуно је празних и пору-
шених кућа, електрична 
мрежа у великом је дије-
лу дотрајала и лоша, мно-
га немају водоводну мрежу, 
кроз њих пролазе макадам-
ски путеви, јавног превоза 
нема или је недовољан. Та 
села убрзано умиру и у њи-
ма су једини друштвени до-
гађаји сахране.

Што се тиче одлагали-
шта радиоактивног отпада 
на Банији, то је само тач-
ка на „и” државне поли-
тике према овим крајеви-
ма. Већи цинизам од овог 
био би само да су локаци-
ју за тај отпад предвидјели 
под Каменим цвијетом у 
Јасеновцу.

Безбједносна ситуаци-
ја је „идилична”. Никог 
није брига за народ. Може 
да „слави” колико му во-
ља. А шта да слави и свет-
кује, чему да се радује?

ВОЈНИЋ

Према резултатима 
пописа из 2011.  
у општини Војнић   
живи 4.764  
становника, од  
чега је 2. 130 или  
44,71% Срба 

ТОПУСКО

Према резултатима 
пописа из 2011. у  
општини Топуско  
живи  2.985  
становника,  
од чега је 893 или 
29,92% Срба 

ВРГИНМОСТ

Према резултатима 
пописа из 2011. у  
општини Вргинмост 
(Гвозд) живи  
2.970 становника,  
од чега је 1.976 или 
66,53% Срба 

КРЊАК

Према резултатима 
пописа из 2011.  
у општини Крњак 
живи 1.985 
становника, од  
чега је  1.368  
или 68,61% Срба 

БАРИЛОВИЋ

Према резултатима 
пописа из 2011.  у 
општини Бариловић  
живи 3.095  
становника,  
од чега је 354 или  
11,84% Срба 

СРПСКО КОЛО 2  ЗАПАДНА КРАЈИНА 
ИНТЕРВЈУ: ВЛАДИКА АТАНАСИЈЕ 
СРПСКО КОЛО 3 СЈЕВЕРНА ДАЛМАЦИЈА 
ИНТЕРВЈУ: ВЛАДИКА ФОТИЈЕ
СРПСКО КОЛО 4  ЛИКА И ГОРСКИ КОТАР 
ИНТЕРВЈУ: ВЛАДИКА ГЕРАСИМ
СРПСКО КОЛО 5  БАНИЈА 
ИНТЕРВЈУ: МИТРОПОЛИТ ПОРФИРИЈЕ

Претходне  
бројеве можете 
наћи на сајту Савеза 
Срба из региона  
www.ssr.org.rs
Уколико желите  
штампано издање 
позовите број  
021 6613 600

МИЛЕ КНЕЖЕВИЋ, ЧЛАН ВИЈЕЋА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ВОЈНИЋ                                                                                       

Mладост буди оптимизам! 
У последњих пар година ма-

ли број наших људи вра-
тио се на своја огњишта, а је-
дан од главних разлога за то 
је незаинтересованост Хрват-
ске у обнови ратом оштеће-
них породичних кућа, као и 
повратком станарских пра-
ва. Један од разлога је и не-
довољна индустријска разви-

јеност самог краја, тако да 
је могућност запослења по-
тенцијалних повратника вр-
ло мала. Једино чему се по-
вратници могу посветити је 
пољопривреда и повратак зе-
мљи која је већ 20 година не-
обрађивана. Могу слободно 
казати да данас више људи 
српске националности, пого-
тово младих, одлази из ових 
крајева у потрази за бољим 
животом, него што се враћа.   

Веома сам задовољан што 
90% српске дјеце учи српски 
језик, ћирилицу и вјеронау-
ку. Међутим, постоје пробле-
ми око набавке стручне ли-
тературе, у чему би могли да 
добијемо помоћ од матице. 

Оптимизам улива наша 
младост која дјеловањем 
кроз Српско културно дру-
штво Просвјета–Пододбор 
Војнић и НК Петрова Гора, 
јединог српског ногометног 
клуба на Кордуну, поносно 
представљају српску зајед-
ницу наше општине и изван 
граница.

ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ, НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ КРЊАК

Уз државну заставу вијори и српски барјак
Број становника у општи-

ни Крњак сваким даном је 
све мањи, што због веће сто-
пе морталитета, што због исе-
љавања млађих породица због 
мале могућности запошљава-
ња. Старосна структура врло је 
неповољна. 

Разлог томе је првенстве-
но закаснели повратак, због 
чега су људи са ових подручја 
након неколико година про-
ведених у избјеглиштву у Ср-
бији формирали себи поро-
дице, ријешили стамбено пи-
тање и једноставно се инте-
грисали у нове средине. Дру-
ги разлог слабог повратка је 
изузетно лоша политичка 
клима према повратници-
ма, поготово у поратним го-
динама када је и физичка бе-
збједност била угрожена, а о 
економском положају и по-
литичким и људским прави-
ма да и не говорим. Све то је 
резултирало изузетно малим 
повратком младих породица.

СЕЛИДБЕ КАО СУДБИНА
Неки родитељи сматрају 

да дјецу не треба оптерећива-
ти са додатним предметма, не 
прихватајући да су ти предме-
ти основ српског идентитета.

У општини Крњак Срби 
имају извршну власт, тако да 
се двојезичност не доводи у 
питање, мада се не примјењу-

је у пуном опсегу. Општина је 
прилагодила статут на основу 
ког су постављене двојезичне 
табле, а уз државну увијек сто-
ји и српска застава. 

Постоје услови за примје-
ну двојезичних меморандума 
на  службеним општинским 
документима, као и двојезич-
ни називи насеља и улица ко-
ји су у локалној надлежности, 
али нема сагласности виших 
инстанци.  

Уколико би данас неко до-
шао да живи на подручје са 
кога је протјеран прије би га 
могли назвати досељеником 
него повратником. Посла не-
ма довољно ни за Хрвате, а Ср-
би могу само да маштају  о за-
послењу у државним институ-
цијама. Како до запослења те-
шко долазе, Срби су осуђени на 
нове миграције, најчешће у за-
падноевропске земље.

Општине које су већински 
насељене Србима на самом су 
зачељу када је степен развије-
ности у питању.

Питање радиоактивног 
отпада није само питање Дво-
ра, јер као што знамо нукле-
арна енергија или евентуал-
на хаварија са овом врстом 
енергије учинила би штету 
знатно ширем подручју, не-
го што је то подручје опшине 
Двор. Ипак, уз новац од ну-
клеарне ренте постојала би 

прилика да се становницима 
омогући знатно квалитетни-
ји живот. Свакако, приликом 
преговора треба водити рачу-
на да се договоре, а након то-
га и испоштују највиши стан-
дарди по питању безбједно-
сти транспорта и складиште-
ња ове врсте отпада.

БЕЗ ТЕШКИХ РИЈЕЧИ
Бити Србин у Хрватској 

дефинитивно није лако, а 
ту и такву тешку ситуацију 
још више погоршава зате-
зање међудржавних односа. 
Ово не вриједи само за Ср-
бе у Хрватској, већ и за све 
припаднике мањина, ма гдје 
они били. 

Зато апелујем како на хр-
ватске, тако и на српске вла-
сти да поведу рачуна о сво-
јим сународницима са друге 
стране границе када потежу 
тешке ријечи 

Подручје Кордуна, Бани-
је и Лике дало је велики до-
принос у антифашистичкој 
борби, те се у периоду на-
кон Другог свјетског рата у 
великој мјери одродило од 
цркве, због чега се те посље-
дице и данас осјећају, тако да 
могу рећи да политичари на 
нашем подручју имају већи 
утицај у односу на цркву ко-
ја је прави чувар идентите-
та Срба на свим подручјима.

СДСС ЧУВА СРБЕ И УСПОМЕНУ НА АНТИФАШИЗАМ 

Одговорно могу рећи да у Хрватској осим СДСС-а не постоји 
ниједна политичка странка која заступа српске интересе на 
здрав, прагматичан и одржив начин. Могу рећи да СДСС не 
штити само интересе српске заједнице, већ води рачуна и о 
његовању антифашистичких тековина, као и чувању угледа 
Хрватске на међународном плану. СДСС не препознају само 
Срби као једину релевантну политичку опцију, већ је као такву 
препознају и друге политичке странке, како на националном 
тако и на међународном плану.

ПОЛИТИЧАРИ СЕ ТРУДЕ ДА ПОПОВИ ИМАЈУ ПОСЛА

Ако су у било чему данас Срби на овим просторима 
јединствени, онда су само у осјећању  да су као народ, 
национална заједница, осуђени на брзо нестајање и да 
такав исход више нико, па ни покојни Туђман да устане 
из гроба и каже: „Извините, мало сам се заиграо”, не 
може промијенити. Разних смо занимања, различитог 
статуса. Неки живе у градовима, други у селима. Гласамо 
за различите странке. Што се тиче цркве и политике, 
свештеници су највише ангажовани око сахрана, а 
политичари све чине да им осигурају пуно радно вријеме. 
Народ се и у том дијелу мало пита, па се претјерано не 
веже ни за једне.

МАТИЦА У МУКАМА
Висока политика овдје 
је давно одиграла своје 
најјаче карте. За нас 
би било добро да нас 
престану користити као 
улог у својој покерашкој 
страсти. Нашој матици не 
цвјетају руже и како нама 
да прискочи у помоћ. 
Можда би најбоље било 
по оној: „Немојте нас 
само бранити, учините 
нешто да мање боли.”

МАТИЦА ДА ПОМОГНЕ НАПАЋЕНЕ КОРДУНАШЕ

Србија би требала да осјећа обавезу према свом напаћеном 
народу на Кордуну. Да су односи Београда и Загреба бољи, 
можда би српска дипломатија могла помоћи и у расправи око 
нуклеарног одлагалишта. Управо различитост ставова српских 
представника око питања Стратегије о нуклеарном одлагалишту 
најбоље одсликала наше нејединство. Колико се и који људи 
боре за свој интерес, а колико за народ, вријеме ће показати.

БРАНКО ЈОВИЧИЋ  НИЈЕ ОДГОВОРИО

Начелника општине Вргинмост (Гвозд), 
Бранка Јовичића, неколико пута смо кон-
тактирали са молбом да одговори на пи-
тања. Упркос телефонским обећањима и 
одлагањима рокова од Бранка Јовичића 
нисмо добили одговор.
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КАМЕЊЕМ НА САБОРНИ ХРАМ У КАРЛОВЦУ 

– У данима када се прославља-
ла успомена на Васкрсење Го-
спода Исуса Христа, када се изра-
зито позива на мир, љубав и толеран-
цију, Саборни храм Светог оца Николаја у Карловцу изнова 
је био на мети вандала, који су каменицама засули бочну 
страну Храма са жељом да униште надзорне камере. Овог 
пута причињена је материјална штета на фасади Храма и 
оштећен систем видео надзора.
Одмах по откривању дјела, обавјештена је надлежна поли-
цијска управа, чији су службеници изашли на лице мјеста, 
извршили увиђај и констатовали чињенично стање. 
Нажалост, разбијање прозора, каменовање, исписивање гра-
фита са симболима усташке идеологије, обијања и крађе, у 
годинама које су иза нас, постали су свакодневница у животу 
Саборног храма и Православне цркве у граду Карловцу. Овај 
догађај, као и сви остали, нису само криминалне природе, са 
жељом ка отуђењу и ситним крађама, него и јасна порука не-
толеранције и мржње уперене ка свештенству и вјерном на-
роду града Карловца.  ЕПАРХИЈА ГОРЊОКАРЛОВАЧКА

Свечаности у Зрењанину 
присуствовао је држав-
ни врх, бројни припад-

ници војске и грађани.
Предсједник Томислав Ни-

колић у свом обраћању навео 
је да је поносан зато што при-
суствује паради и истакао 24. 
април, дан када је подигнут 
Други српски устанак. 

– Да није било њихове хра-
брости, истрајности и пожр-
твованости, можда ни данас 
не бисмо били слободни – ре-
као је предсједник.

НА ПУТУ КА ЕУ
Како је рекао предсједник, 

Војска Србије јачала је изме-
ђу два свјетска рата, а војска 
је институција у коју грађа-
ни имају највише повјерења. 

– Србија је настала између 
два устанка и увијек се брани-
ла од јачег и на правој страни 
– казао је Николић. 

Такође, наводи Николић, 
ове године обиљежавамо и 
102. годину од почетка Пр-
вог свјетског рата „у којем је 

српска војска исписала своје 
најславније странице”.

На свечаности је учество-
вало око 1.300 припадника тог 
ресора и Војске Србије и више 
од 40 моторних и борбених во-
зила, оклопних транспортера, 
тенкова, ваздухоплова и плов-
них објеката. 

– Србија стоји чврсто на пу-
ту ка пуноправном чланству у 
ЕУ, али жели да у Европу уђе 

цјеловита, тако, или никако – 
поручио је Николић. 

– Неки представници ЕУ 
нам наговјештавају евентуал-
но условљавање уласка Срби-
је у Европску заједницу наро-
да признавањем Косова и Ме-
тохије. Ако то заиста буду тра-
жили од нас, значи да нас не 
желе. Србија, чланица УН, же-
ли да у Европу уђе цјеловита. 
На том принципу је Европа 
заснована, такву Европу же-
лимо. Преци су нам отаџбину 
Србију повјерили у цјелости и 
такву је морамо сачувати за 
потомке – истакао је Николић. 

МИСЛИМО НА БУДУЋНОСТ
Србија је, како истиче, 

искрено, ријечју и дјелом, 
посвећена примјени прин-
ципа слободе, разумијева-
ња и сарадње, уз уважавање 
различитости, али и одржа-
њу мира у земљи, региону 
и свијету.

Предсједник је поручио и 
да не смијемо заборавити да 
је злочин почињен, да смо за-
увијек у обавези према жртва-
ма да их помињемо и с пије-
тетом да их се сјећамо. 

Југославија је, како је ре-
као, трећа земља у Европи 
по броју страдалих у Другом 
свјетском рату, а неупоредиво 
највећи проценат жртава чи-
нили су Срби, или с пушком 
у руци или страдали у два ње-
мачка и много усташких ло-
гора, јединих концентрацио-
них логора у свијету специја-
лизованих за смјештај и по-
гром српске, ромске и јевреј-
ске дјеце. 

– У жељи да се никада не 
понови, увјерен да данас нема 
зликовца који би у томе уче-
ствовао, позивам наше ком-
шије да се окренемо будућ-
ности, пошто Србија жели да 
сарађује са свим земљама ре-
гиона – рекао је Николић. СРНА

25 ГОДИНА САТЕЛИТСКОГ ПРОГРАМА РТС 

Србија на вези: Мост 
матице и дијаспоре

Почетак сателитског 
емитовања програма 

Радио-телевизије Срби-
је, тада Радио-телевизи-
је Београд, представљало 
је револуцију, технничко-
-технолошку прекретни-
цу у историји Национал-
ног сервиса Србије. Тог 
14. маја 1991. национал-
на телевизија постала је 
транснационална и транс-
континентална. 

– У том тренутку, као 
једна од значајнијих зе-
маља чланица Европске 
уније за радиодифузију, 
Радио-телевизија Београд 
постаје и чланица те вели-
ке сателитске породице – 
каже Тихомир Дивјак, ин-
жењер пројекта.

Уз пуну подршку тех-
ничког сектора РТБ, та-
дашњег техничког дирек-
тора Велимира Жугића и 
инжењера Тихомира Ди-
вјака, руководилац овог 
одјељења Јакша Шћекић 
и уредник Слободан Бу-
квић предводили су тим 
од петнаестак људи, који 
су бринули о садржају и 
емитовању Сателитског 
програма. 

– Био је то пионирски 
подухват и пошто траје 25 
година мислим да смо би-
ли потпуно у праву што 
смо то покренули и то и 
дан данас функционише 
– рекао је Јакша Шћекић, 
руководилац некадашњег 
Одељења за развој сате-
литске и кабловске теле-
визије ТВБ. 

– Не заборавите да су 
то године велике кризе и 
почетка Грађанског рата. 
И ми смо се борили, не то-
лико за такозвану истину 
о Србији, јер истина је вр-
ло релативна ствар. Више 
смо покушавали да афир-
мишемо Србију и српски 
народ – каже Миодраг 
Илић, директор и главни 
и одговорни уредник Са-
телитског програма у ври-
јеме његовог покретања.

Сателитски програм 
РТС-а данас има 24-часов-
ни програм, који је прила-
гођен временским зонама. 

– Редакција Програма 
за дијаспору има веома 
значајну мисију у пове-
зивању матице и расија-
ња и чини ми се да смо 
кроз један разноврстан 
програмски садржај и по-
себно емисију Србија на 
вези, око које се сви оку-
пљамо, са најзначајнијим 
културним, привредним, 
образовним темама, жи-
вотним причама, са раз-
ним иницијативама, поку-
шавамо успоставити још 
чвршћу везу између ма-
тице и расијања – каже др 
Татјана Ћитић, одговорни 
уредник редакције Про-
грама за дијаспору РТС:

Нови вијек и дигита-
лизација донијели су нове 
платформе дистрибуције 
програма. Осим кроз са-
телитско емитовање, РТС 
САТ данас је доступан и 
путем интернета, ИПТВ 
и кабловског система. РТС

ДАН ПОБЈЕДЕ  ОБЈЕДИЊЕНА СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ДАНА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

Слободу морамо да сачувамо

ДЕВЕТИ МАЈ СЕ ОБИЉЕЖАВА И КАО ДАН ЕВРОПЕ

Дан побједе над фашизмом у Другом свјетском рату обиљежава 
се у знак сјећања на 9. мај 1945. године, када је нацистичка 
Њемачка потписала капитулацију. 
У Берлину је нешто после поноћи 8. маја, односно првих минута 
9. маја 1945. године, потписана безусловна капитулација 
нацистичке Њемачке. 
У име Њемачке акт је потписао фелдмаршал Вилхелм Кајтел, у 
име Совјетског савеза маршал Георгиј Жуков, а у име западних 
савезника британски ваздухопловни генерал Артур Тедер.
Тиме је формално завршен Други свјетски рат у Европи, али су 
остаци њемачких трупа још неколико дана давали отпор, између 
осталих и у Југославији (до 15. маја). 
У рату, који је трајао нешто краће од шест година, учествовала је 
61 држава и око 110 милиона војника, а погинуло је између 55 и 
60 милиона људи, а њих око 35 милиона је рањено. 
Тачни подаци о жртвама, посебно на подручју некадашње 
Југославије, никада нису утврђени. 

ГРАД ПОБЈЕДНИК
Истакао је и да је поносан 
што се Дан побједе 
обиљежава у Зрењанину, 
граду који је одувјек био 
примјер сложног живота 
различитих нација и 
симбол заједничког отпора 
небројеним непријатељима. 
– У промјенама имена вашег 
града испричана је прича о 
српским побједама. Велики 
Бечкерек 1935. године, у част 
Краља Петра Првог, чија га 
је војска ослободила, мјења 
име у Петровград. После 
побједе у Другом свјетском 
рату, у част свог суграђанина, 
хероја Жарка Зрењанина, 
1946. године добија име 
које и данас носи. Ваше 
учествовање у побједама још 
један је разлог који нас на 
данашњи дан, Дан побједе у 
Другом свјетском рату, доводи 
у овај лијепи град на Бегеју – 
рекао је Николић.

Предсједник Републике 
Српске Милорад Додик 

поручио је у Доњој Градини 
да су ране јасеновачких му-
ченика залог опстанка српског 
народа и непрекидна опомена 
свим Србима. 

– Остаје трајно питање за-
што раније није било напада 
на Јасеновац и његовог осло-
бађања и зашто се чекало да се 
побиједи фашизам у Европи и 
тек је онда једна група прежи-
вјелих логораша, која је била 
осуђена на смрт, смогла снаге 
да крене у пробој –истакао је 
Додик у обраћању на комемо-
ративном скупу у Спомен-по-
дручју Доња Градина.

Он је на овом мјесту поста-

вио питање зашто је власт бив-
ше Југославије скривала овај 
злочин и није дозволила да се 
о њему више зна. 

– Зашто су, када су нас 
образовали, у идеологији ко-
ју су ширили, скривали да су 
нас овдје побили – упитао је 
Додик.

Према његовим ријечима, 
прошлост је важна за српски 
народ јер на њој почива иден-
титет овог народа. 

– Уколико се не сјећамо 
својих мртвих и страдалих, 
заборавимо и потиремо себе 
– навео је Додик.

Додик је рекао да на овом 

светом мјесту свака ријеч од-
јекује тупо и дјелује ситно и 
безначајно, јер је заглушују-
ћи врисак жена и дјеце, плач 
старих и нејаких трајно оби-
љежио ово мјесто туге.

Додик је рекао да је потреб-
но да сваки Србин непрекид-
но свједочи истину о Јасенов-
цу, Пребиловцима, Јадовну, 
али и о новим стратиштима, 
да би истину о њима сви чули. 

Он је нагласио да је Репу-
блика Српска настала као по-
треба српског народа да живи 
слободно у својој држави, ко-
ја је настала као плод колек-
тивног сјећања на страдање у 
Другом свјетском рату, када 
није имао државу.  СРНА

ВИЈЕНЦИ ЗА СТРАДАЛЕ ЈАСЕНОВАЧКЕ ЛОГОРАШЕ

Предсједници Србије и Републике Српске, Томислав Николић и 
Милорад Додик, положили су вијенце на Гробном пољу Тополе у 
Спомен-подручју Доња Градина.
Вијенце су положиле и делегације јасеновачких логораша из 
Републике Српске и Србије, делегације парламената Србије 
и РС, влада Србије и РС, као делегације Владе Израела, 
израелског града Модина и Бањалуке.
Вијенце су положили и српски представници на државном 
нивоу БиХ, делегација СУБНОР-а, као и многобројне остале 
делегације и представници дипломатског кора у БиХ.
На Гробном пољу Храстови претходно је служен парастос за 
страдале жртве усташког злочина у концентрационом логору 
Јасеновац и његовом највећем стратишту Доњој Градини.
Парастос за православне жртве Логора Јасеновац служио је 
владика бањалучки Јефрем, за страдале Јевреје молитву је 
служио рабин Јеврејске заједнице у Србији Исак Асиел, док је у 
име убијених Рома молитву говорио Драгољуб Ацковић.

ДЕЦЕНИЈЕ ОД ЗЛОЧИНА НИСУ РАЗЛОГ ЗА ЋУТАЊЕ

Предсједник Србије Томислав Николић изјавио је да то што 
су прошле деценије од стравичног злочина-геноцида није 
разлог што у свијету ћуте и гледају да се што мање помињу 
злочини Независне Државе Хрватске у концентрационом логору 
Јасеновац. 
– Разлог је, можда, што су побијени Срби, а убице су били 
Хрвати. Нама данас ударају жиг зликовца, а зликовцима ударају 
ореол жртве – казао је Николић на комеморацији поводом 71 
године од пробоја логораша из усташког концентрационог 
логора Јасеновац.
Према његовим речима, Доња Градина се не уклапа у ту 
дириговану подјелу народа.
Предсједник Србије је истакао да се од данашње Хрватске „не 
тражи да воли Србе, ако то не умије”, додавши да је довољно да 
узврати пријатељство које јој се нуди, да се одвоји од усташких 
злочина и да се не плаши суочавања са дијелом мрачне 
историјењ.

ДОЊА ГРАДИНА: ОБИЉЕЖАВАЊЕ ДАНА СЈЕЋАЊА НА ПРОБОЈ ЈАСЕНОВАЧКИХ ЛОГОРАША

Ране јасеновачких мученика непрекидна опомена
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Специфичан геострате-
шки положај је и да-
нас као и кроз вијекове 

Шиду давао посебну важност. 
Српски рт добре наде – могао 
би бити најкраћи опис ове оп-
штине, која је током деведесе-
тих година за многе Србе у Хр-
ваткој представљала добијену 
битку за опстанак. Данас сва-
ки четврти становник Шида 
припада популацији прогна-
них Срба  из посљедњег Гра-
ђанског рата.

Ова својеврсна капија 
Истока и Запада у претход-
ном периоду била је у жижи 
не само домаћих него и европ-
ских медија. Тражећи уточи-
ште многи мигранти стигли 
управо су овдје у жељи да се 
домогну бољег  живота на За-
паду. 

У разговору за Српско коло 
предсједник општине Предраг 
Вуковић, свјестан вриједности 
земље на граници, најављује 
да ће Шид уз подршку Владе 
Србије добити модерну инду-
стријску зону и на тај начин 
материјализовати непосред-
ну близину ЕУ. 

– Од 16. септембра 2015. 
кроз територију општине Шид 
прошло је више од 600.000 љу-
ди, миграната који су на свом 
путу у земље Европске уни-
је у потрази за бољим живо-
том. На територији општине 
у функцији су три прихватна 
центра, укупног капацитета 
за око 1500 особа. 

Како сте успјели да се изборите са то-
ликим бројем људи? 
– Општина Шид показа-

ла се као добро организована 
за пружање помоћи и збри-
њавање лица. Велики допри-
нос овако доброј организаци-
ји и извршењу послова дала су 
како јавна предузећа, локал-
на јавно комунална предузе-
ћа, тако и полицијска стани-
ца Шид, погранична полици-
ја, Дом здравља, Црвени крст 
Шид, хуманитарне организа-
ције које су уз помоћ волон-
тера пружили помоћ мигран-
тима, а све под руководством 
Сајвета за управљање мигра-
цијама. Тренутно на терито-
рији општине нема миграна-
та, јер су кренули другом ру-
том, пут сјевера, односно Су-
ботице.

И велики број Срба из бивших југосло-
венских република у Шиду је нашао 
свој нови дом. У којој мјери су сачува-
ли своје корјене? 
– Као општина која се гра-

ничила са територијама на ко-
јима су се деведесетих деша-

вала ратна догађања, вели-
ки број избјеглих лица са те-
риторије Хрватске и Босне и 
Херцеговине прошао је кроз 
територију наше општине. У 
једном тренутку овдје је жи-
вјело  15.000 особа са ратом 
захваћених подручја. Како је 
вријеме пролазило, околно-
сти су се мијењале, па су не-
ки успјели да се врате на сво-
ја огњишта, неке је животна 
судбина одвела негдје другдје. 
Тек данас можемо да кажемо 
да се око 8.000 трајно наста-
нило у мјестима наше општи-
не. Највећи број прогнаних и 
расељених лица настанио се 
у мјестима Кукујевци и Ги-
барац. Људи који су оставили 
своја огњишта на просторима 
бивших југословенских репу-
блика код нас су имају нове  
домове, али су веома поно-

сни на своје коријене. Орга-
низовани су у удружења која 
раде на његовању традиције, 
а чији рад локална самоупра-
ва помаже, у складу са својим 
могућностима, кроз финан-
сирање манифестција и ра-
да удружења.

Шид је општина која гради станове за 
избјегла и прогнана лица у оквиру ре-
гионалног стамбеног програма. Која 
је фаза у току? 
– У току је припрема про-

јектне документације за де-
сет станова који треба да се 
изграде у Шиду, на локацији 
са комплетном инфраструк-
туром коју је обезбиједила ло-
кална самоуправа.

Повјереништво за избјегли-
це посједује комплетне подат-
ке о помоћи која је неопходна 
популацији о којој говоримо. 
Очекујемо да ће се до краја 
2017. године ријешити про-
блем стамбеног збрињавања 
избјеглих и расељених лица 
трајно настањених у нашој 
општини. 

Овом приликом бих 
желио да истакнем изу-
зетну сарадњу коју је ло-
кална самоуправа имала 
и даље има са повјерени-
штвом за избјеглице, које 
даје велики допринос рје-
шавању проблема избјеглих 
и прогнаних лица.

Ваша општина је мултинационална 
средина. Како бисте описали однос 
међу народима који ту живе? 
– Општина Шид је мулти-

национална и мултикултурал-
на средина. Очигледан при-
мјер за то је да су званични је-
зици у нашој општини поред 
српског и језици националних 
мањина и то: словачки, русин-
ски и хрватски језик. Мањин-
ске заједнице су организоване 
у културно-просвјетним удру-
жењима, у којима кроз своје 
програме његују своју тради-
цију. Локална самоуправа по-
маже рад ових друштава, док 
се удружења мањинских за-
једница активно укључују у 
све програме и заједно са ве-
ћинским становништвом до-

приносе културном животу 
наше општине.

Поједине сремске општине направиле 
су велики искорак у привредном ра-
звоју. Докле се стигло са изградњом 
индустријске зоне у Шиду? 
– Наша индустријска зона 

налази на се 5 км од границе 
са Европском унијом и има 
око 120 хектара корисног зе-
мљишта. Урадили смо План 
детаљне регулације за ције-
лу индустријску зону и тре-
нутно се налазимо у фази из-
раде пројекта инфраструкту-
ре. Очекујемо да ће до краја 
септембра бити завршен про-
јекат инфраструктуре ин-
дустријске зоне те ћемо у 
2017. години инфраструк-
турално опремити инду-
стријску зону, а функци-
онално омогућити њено 
коришћење за све потенци-

јалне домаће и стране инве-
ститоре. Велика нам је част 
што имамо подршку преми-
јера Александра Вучића у на-
шим намјерама за уређење и 
опремање индустријске зоне, 
помоћу које ћемо створити 
боље услове за запошљавање 
наших суграђана.

Сви се труде да доведу стране инве-
ститоре. Које повољности Шид може 
да понуди потенцијалним улагачима? 
– На првом мјесту то је 

наш геостратешки положај, 
близина границе са ЕУ и Ре-
публиком Српском, изузет-
но добра путна саобраћајна 
и жељезничка инфраструк-
тура, близина великих цента-
ра (Београд 90 км, Нови Сад 
60 км), стручна радна снага у 
области текстилне, прехрам-
бене, хемијске и металуршке 
индустрије.

У претходном периоду били смо свједо-
ци лоше комуникације између локалне 
и покрајинске власти. Након ових избо-
ра шта могу да очекивати грађани? Који 
ће бити Ваши приоритетни задаци? 
– Треба што прије да забо-

равимо претходну покрајинску 
власт и да општина Шид зајед-
но са новом, нашом покрајин-
ском влашћу заврши основне, 
а капиталне пројекте које је по-
крајинска власт лажно обећава-
ла, а никад није спровела. Прије 
свега заједнички ћемо радити 
на побољшању животног стан-
дарда и услова живота наших 
грађана како у самом Шиду та-
ко и на селима. Сматрамо да 
нам је приоритет водоснадбије-
вање насељеног мјеста Сот, гдје 
људи у XXI веку немају воду и 
тај пројекат ћемо започети ове 
године. Надамо се да ће Приви-
на Глава, Бикић До и Сот доби-
ти воду у 2017. години.

Од покрајинске владе оче-
кујемо да ће реалним програ-
мима за пољопривреду помо-
ћи општини Шид да задржи-
мо младе на селу, а оним не-
што старијима омогућимо 
пристојан живот од свог рада.

ТРИФКО ЋОРОВИЋ

КОНТИНУИРАНА ПОМОЋ ПРОГНАНИМ СРБИМА

Локална самоуправа континуирано пружа помоћ избјеглим и 
расељеним лицима кроз бројне програме и то: откуп сеоских 
домаћинстава, помоћ у грађевинском материјалу за адаптацију 
и довршетак радова на стамбеним објектима и доходовним 
пројектима за економско оснаживање избјеглих и расељених 
лица. Кроз програм економског оснаживања избјеглих и прогнаних 
лица до сада смо помогли 96 породица, док је стамбено збринуто 
58 породица куповином или изградњом породичних домова, а 
још 52 породице добило је могућност да стамбене објекте које већ 
посједују адаптирају и приведу намјени.

ПРАВИМО ПРОГРАМ ЗА ОЛАКШИЦЕ ИНВЕСТИТОРИМА
Општина Шид тренутно прави програм везан за давање 
олакшица домаћим и страним инвеститорима и сигурни смо да 
ћемо до августа мјесеца изаћи са конкретним мјерама које ће 
нам помоћи да избијемо у сам врх локалних заједеница које дају 
повољности улагачима – инвеститорима.

8
хиљада прогнаних Срба је  
током деведесетих година  
трајно je остало да живи у  

општини Шид. Као гранична 
општина не чуди што је 
број ових људи у једном  
тренутку достигао број  

од  15.000

ПРЕДРАГ ВУКОВИЋ, НОВИ ПРЕДСЈЕДНИК НАЈЗАПАДНИЈЕ ОПШТИНЕ У СРЕМУ

Сви путеви воде у Шид
 » Очекује се да ће Шид уз подршку Владе Србије добити модерну индустријску зону и на тај начин материјализовати 
непосредну близину граници ЕУ, која је претходних мјесеци била магнет за 600.000 миграната из Сирије 

„
Очекујемо да ће  
до краја септембра  
бити завршен  
пројекат , а да ћемо  
у 2017. години 
инфраструктурно  
опремити  
индустријску зону
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ВИЈЕНЦИ НА СПОМЕНИКЕ ПОГИНУЛИМА У 
ОТАЏБИНСКОМ И ДРУГОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ

16. 5. 2016. Полагањем ви-
јенаца на споменик поги-
нулим борцима Одбрам-
бено-отаџбинског рата За 
крст часни и на споменик 
погинулим борцима Дру-
гог свјетског рата на Пе-
ћанима, у Приједору је оби-
љежен 16. мај, Дана града. 
Вијенце су, осим бројних 
делегација, положили и 
министри просвјете и кул-
туре, саобраћаја и веза и 
управе и локалне самоу-
праве Републике Српске Дане Малешевић, Неђо Трнинић 
и Лејла Решић.
Претходно је на платоу испред зграде градске управе одр-
жана традиционална манифестација Малишани своме граду, 
коју су ове године организовали Дјечији вртић Радост При-
једор и Туристичка организација града Приједора.
Градоначелник Приједора Марко Павић приредио је при-
јем за делегације словеначких општина Бовец и Велење.
Мајске свечаности завршиле су свечаном академијом у по-
зоришту, којој је присуствовала и предсједница Владе Репу-
блике Српске Жељка Цвијановић.  СРНА

ПАРАСТОС ЗА НАСТРАДАЛЕ СРБЕ ИЗ КАРНА

15. 5. 2016. У манастирској 
цркви Покрова Пресвете 
Богородице у селу Карно, 
код Сребренице, служен 
је парастос за 21 погину-
лог мјештанина и 13 при-
падника МУП-а Републике 
Српске на подручју ове цр-
квене парохије. 
Парастос је служио игуман 
овог манастира архимандрит Лука Бабић. Цвијеће на спо-
мен-обиљежје у порти цркве положиле су делегација срп-
ских представника у општине Сребреница, те делегације 
Борачке и Организације породица заробљених и погину-
лих бораца и несталих цивила из Сребренице. 
Парастосом и полагањем цвијећа обиљежене су 24 године 
од страдања мјештана Карна. 
Настављајући етничко чишћење српског становништва за-
почето у априлу, муслиманске снаге из Сребренице убиле су 
и заробиле 21 цивила из Карна и Црног Врха почетком маја 
1992. године, приликом континуираних вишедневних напа-
да на сва српска насеља у удаљеној мјесној заједници Осат.
Нико од заробљених није преживио, а нико за та свирепа 
убиства још није одговарао.  СРНА

ПОМЕН УБИЈЕНИМ БОРЦИМА И ЦИВИЛИМА

21. 5. 2016. Борачка орга-
низација у Милићима оби-
љежила је данас 24 годи-
не од страдања осам срп-
ских бораца и цивила, ме-
ђу којима су били старци 
и жене, убијених из засје-
де у нападу муслиманских 
паравојних снага 21. маја 
1992. године у милићком 
насељу Жутица, на регионалном путу Милићи–Сребреница. 
Тог дана убијени су Слободан Зечић /26/, Миленко Коваче-
вић /32/, Обренија Илић /34/, Мићо Лазаревић /18/, Миља-
на Обрадовић /54/, Недељко Кандић /38/, Младен Петковић 
/40/ и Војислав Шарац /72/. 
Предсједник милићке Борачке организације Драгољуб 
Ђуричић каже да је неколико људи у нападнутом камио-
ну, који је превозио раднике предузећа Боксит и мјешта-
не села Подравање, бјекством у шуму успјело да избјег-
не сигурну смрт.  СРНА

УМРО ПУКОВНИК ШКРБИЋ, КОЈИ ЈЕ 
ДОКАЗАО СРЕБРЕНИЧКУ ПОДВАЛУ

16. 5. 2016. Ратни командант 15. брига-
де Војске Републике Српске /ВРС/ пу-
ковник Ратко Шкрбић сахрањен је на 
Бежанијском гробљу у Београду и то, 
на његов изричит захтјев, без војних 
почасти, јер га је Војска Србије спри-
јечила да у априлу 2014. године пред-
стави српској јавности експертски на-
лаз из Хага о монтирању геноцида срп-

ском народу у Сребреници.
Шкрбић је експертски налаз јавно изнио на суђењу генера-
лу Здравку Толимиру у Хашком трибуналу. 
Шкрбић је најзначајнији научни рад објавио у судници Ха-
шког трибунала као експерт одбране у процесу генералу То-
лимиру, због наводног геноцида у Сребреници. 
Користећи искључиво документа тужилаштва, математички 
је показао да број убијених у Сребреници у јулу 1995. годи-
не ни случајно не може износити између 7.000 и 8.000, а да 
су тужилаштво и суд „аљкави, злонамјерни и математички 
неписмени”.  СРНА

АКАДЕМИК АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НИКОЛА ПОПОВИЋ 

У Јасеновцу страдало 24.191 дијете
Академик Академије наука 

и умјетности Републике 
Српске /АНУРС/ Никола По-
повић рекао је да је утврђе-
но да су у хрватском концен-
трационом Логору Јасено-
вац страдале стотине хиљада 
људи, од којих 24.191 дијете. 

Поповић је рекао да су Ло-
гор Јасеновац и сви логори 
који су били у Независној Др-
жави Хрватској /НДХ/ током 
Другог свјетског рата одавно 
тема историјске науке, али да 
се, на нашу несрећу, то мало 
зна у широј јавности. 

– Јасеновац се често поми-
ње као једно од највећих стра-
тишта у историји Другог свјет-
ског рата, имајући у виду да 
„конкурише” концентрацио-
ним логорима у Њемачкој као 
Аушвиц и Матхаузен – навео је 
Поповић, који је присуствовао 
скупу у Српској академији на-
ука и умјетности /САНУ/, по-
водом 75 година од оснивања 
Логора Јасеновац у Независној 
Држави Хрватској.

Он је навео да се често го-
вори о томе колико је људи 
страдало у Јасеновцу, те ис-
такао да је злочин увијек зло-
чин, без обзира на број уби-
јених. 

– Сам систем уништавања 
био је грозан, као и у њемач-
ким концентрационим лого-
рима, само што нису имали 
праве гасне коморе и пећи, 
као на примјер Аушвиц за 
спаљивање Јевреја прије све-
га – каже он. 

Он је рекао да је „то лици-
тирање бројем жртвама од-

вратно са становишта жртава 
и њихових потомака”. 

– Незгода је што ми не-
мамо тачне податке о свему 
томе, јер су хрватске власти 
својевремено то уништиле, 
спалиле, разорале – каже он. 

Поповић је подсјетио да је 
у свом истраживању о стра-
дању дјеце у Јасеновцу и ци-
јелој Босанској Крајини бео-
градски новинар Драгоје Лу-
кић, родом са Козаре, дошао 
до тачног податка да је 24.191 
дијете страдало само у Јасе-
новцу. 

– То је најпрецизнији по-
датак. Остало су само про-
цјене – рекао је он. 

Одговарајући на питање 
зашто записници истражива-
ња о Јасеновцу никада нису 
објављени, Поповић је рекао 
да је то директна политика 
Комунистичке партије Југо-
славије и Јосипа Броза Тита 
да треба „поравнати” и у до-
бру и у злу све југословенске 
народе.  СРНА

ОДРЖАН ПАРАСТОС НАСТРАДАЛИМ СРБИМА У ГЛИНИ 12. И 13. МАЈА 1941. ГОДИНЕ

МАЈСКИ ПОКОЉИ СРБА НА ПЕТРОВОЈ ГОРИ
Усташе и домобрани су у јарку Метаљка, на Петровој гори, од 9. до 
14. маја 1942. године, заклали 57 жена и дјеце. 
Јарак Метаљка само је једно од многобројних стратишта на 
Петровој гори, подсјећају из Удружења Јадовно 1941.
У својој књизи Радио сам свој сељачки и ковачки посао Ђуро 
Затезало наводи свједочанства о овим злочинима. 
Свједочанство Ђуре Студена о масакрирању српских избјеглица у 
Петровој гори у мају 1942. године Затезало је записао 21. априла 
1961. године. Тада је Студен имао 32 године и трпио је тешке 
болове од задобијених рана усташким ножем. 
– Свезане су нас усташе повеле преко луке Калови. Мислио сам, 
па воде нас у Војнић. Али нас окренуше опет у шуму у један јарак 
под такозвану Метаљку. Тек што смо сишли у тај јарак сјевнули су 
усташки ножеви. Настао је смртоносни јаук нас дјеце и запомагање 
мајки и бака – свједочио је Студен.
Усташе су 13. маја 1942. године поклале 28 жена и дјеце на 
Петровој гори, у предјелу Калови, на Кордуну.
Свједочења преживјелих о овом страшном злочину објављена 
су у књизи „Котар Војнић у Народноослободилачком рату и 
социјалистичкој револуцији“.
У књизи је наведено да је преживјела Љуба Михајловић рекла да 
су 13. маја 1942. године Срби, заједно са женама и дјецом, избјегли 
из Купленског у дијелове Петрове горе.
– На једном пропланку шуме усташе су ухватиле нас четири. Моју 
мајку Стану су боли у очи и резали јој врат ножем као јагњету. 
Клали су нас у једном јарку, кроз који протиче вода, која је била сва 
крвава – свједочила је она.
Усташе су заклале и њену осамнаестогодишњу сестру Милицу, док 
су десетогодишњу сестру Анку страшно мучили. 
– Ја сам тада имала 21 годину. Имала сам гушу на врату, па ме нису 
хтјели резати преко ње, него су ме боли ножем између лопатица 
и тукли ме кундаком и цијеви по глави. Кад су нас измрцварили и 
исклали, отишли су пјевајући – рекла је Љуба Михајловић.

У организацији Вијећа 
српске мањине града 
Глине и Српске право-

славне цркве 13. маја у Глини 
на костурници жртвама по-
коља у Глинској православ-
ној цркви 12/13.05.1941. одр-
жан је парастос побијеним 
Србима.

Вијенце су положили ор-
ганизатор и антифашисти 
Глине и Петриње као и род-
бина страдалих те грађани 
Баније и Кордуна.

Послије парастоса све-
штеника из Глине, Топуског 
и Костајнице, присутнима се 
обратио Жељко Гавриловић 
предсједник Вијећа српске 
мањине града Глине, а при-
суствовао је и замјеник жупа-
на сисашко мословачке жу-
паније  Богдан Ркман.

Глински адвокат др. Мир-
ко Пук постаје министар пра-
восуђа у Влади Анте Павели-
ћа и уз помоћ усташких еми-
граната-повратника и својих 
локалних присталица, прово-
ди у дјело план о уништењу 
глинских Срба. У ноћи 12. на 
13. маја 1941. убијени су го-
тово сви глински Срби стари-
ји од 16 година који су прет-
ходних дана и ноћи били хап-
шени по својим кућама. Пре-

ма поузданим изворима тада 
су убијена 373 Србина. 

Овај злочин не треба по-
истовјећивати с другим ма-
совним злочином у Глини-
,који се догодио  крајем јула 
1941. године у православној 
цркви. Међу страдалим Гли-
њанима у мајском погрому 
тако се нашло и 11 фудбале-
ра Гешка – Глинског шпорт-
ског клуба. Преживио је једи-
но Никица Самарџија, који се 
спасио бијегом са стратишта. 

Познато је да су жртве би-
ле заточене у Котарском за-
твору у Глини, одакле су пре-
вожене камионима у обли-
жње село Прекопа, гдје су вр-
шене масовне ликвидације. 
Према скици послијератне 
Земаљске комисије за утвр-
ђивање злочина окупатора 
и њихових помагача, упра-
во ту, изнад Хађерске воде-
нице, налазила се ископана 
масовна гробница дуга 40, а 
широка 12 метара.  

Жртве овог злочина екс-
хумиране су крајем 1947. и 
сахрањене у заједничкој спо-
мен костурници на право-
славном гробљу у Глини, за-
једно са жртавама страшног 
јулског покоља у глинској 
православној цркви.  СРНА

Усташе побиле и фудбалере

СРПСКИ ЛОГОРАШИ: 
ПОНИЖАВАЊА  
ЈОШ ТРАЈУ

8.5.2016.  У Вукосављу су оби-
љежене 24 године од страда-
ња и прогона Срба са подручја 
општине Оџак који су били за-
робљени и затворени у логоре.
Парастос страдалима служен 
је код централног спомен-оби-
љежја погинулим борцима и 
цивилима, а потом је положе-
но цвијеће.
Преживјели логораши и њихо-
ве породице обиљежавају овај 
датум као дан сјећања када је 
више од 1.300 Срба из Новог 
Града и околних српских села 
заробљено и одведено у лого-
ре у основној школи и фабри-
ци Стролит у Оџаку у којима је 
62 људи убијено.
Предсједник Скупштине Удру-
жења логораша Оџак 92 Боро 
Лешић рекао је да су преживје-
лим логорашима, осим физич-
ког злостављања, најтежа би-
ла психичка понижавања, ко-
јима су мучитељи настојали да 
жртвама униште људско досто-
јанство, те да су посљедице и 
данас видљиве.  СРНА

Годишњица формирања сарајевских бригада 
20.5.2016  Служењем поме-
на и полагањем вијенаца на 
Централни споменик, у Звор-
нику је обиљежено 24 годи-
не од формирања Илијашке, 
Илиџанске, Хаџићке, Рајило-
вачке, Кошевске и Вогошћан-
ске бригаде Војске Републи-
ке Српске. 
 У оквиру обиљежавања одата 
је почаст погинулим борцима у 

одбрамбено-отаџбинском ра-
ту, припадницима полиције и 
цивилним жртвама рата са по-
дручја бивших српских сарајев-
ских општина.
Предсједник Борачке органи-
зација Републике Српске Ми-
ломир Савчић рекао је да је Са-
рајевско-романијски корпус у 
одбрамбено-отаџбинском рату 
имао више од 4.500 погинулих 

бораца, чија су имена уклесана 
у цркви Светог Георија на Рав-
ној Романији. 
Предсједник зворничке Град-
ске организације Удружења ра-
них војних инвалида Драгислав 
Мијановић рекао је да је Илија-
шка бригада бројала 6.350 бора-
ца од којих је 550 погинуло током 
одбрамбено-отаџбинског рата, 
док је 1.300 рањено.  СРНА
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СРБИ ОСУЂЕНИ У ФБИХ 
МОЋИ ЋЕ СЛУЖИТИ 
КАЗНУ У СРПСКОЈ

28. 5. 2016. – Република Српска 
обезбиједила је законску основу 
да може да прими све осуђенике 
из Републике који служе затворске 
казне у Федерацији БиХ /ФБиХ/, 
а имају пребивалиште у Српској 
– изјавио је помоћник републич-
ког министра правде Перо Дуњић. 
– Сада је на потезу федерално 
Министарство правде да путем 
амандмана измијени свој закон, 
да би ово било могуће реали-
зовати. Очекујемо да у ФБиХ то 
ураде до краја јуна и таква смо 
обећања добили на заједнич-
ком састанку – рекао је Дуњић 
за Вечерње новости.
Он је навео да у ФБиХ има 55 
затвореника из Српске, од ко-
јих је 35 у КПЗ Зеница, те да је 
ријеч о затвореницима који су 
осуђени у ФБиХ.
Према његовим ријечима, укуп-
ни капацитет КПЗ у Српској је 
1.200 мјеста, од којих је до сада 
попуњено око 800, тако да нема 
проблема око смјештаја српских 
затвореника.
Дуњић је напоменуо да је у Срп-
ској извршена измјена Закона о 
кривичним санкцијама у скла-
ду са европским нормама, које 
прописују да осуђена лица ка-
зну треба да служе ближе по-
родици, због ресоцијализације.
Он је рекао да је и раније било по-
кушаја да се ријеши ово питање, 
те да је након посљедњих напа-
да на Србе у КПЗ Зеница и ФБиХ 
спремна да измијени свој закон.

САВЧИЋ: Пут помирења захтијева 
кажњавање за злочин у Јошаници
У Горњој Јошаници код Фо-

че, у селу Хоџићи, 29. ма-
ја  служен је помен-парастос 
за 73 српска цивила и војника 
из тог краја, који су погинули 
у протеклом рату, од којих је 
56 свирепо убијено у злочину 
муслиманске војске 19. децем-
бра 1992. године.

На Никољдан, прије 24 
године, док су славили крсну 
славу, мјештане десетак јоша-
ничких села припадници му-
слиманске војске из Горажда 
побили су на најмонструозни-
ји начин, одсијецањем дијело-
ва тијела. 

Сва села су спаљена, а нај-
млађе жртве били су двогоди-
шња Данка Tановић, те брат 
и сестра: седмогодишни Дра-
жен и десетогодишња Драга-
на Вишњић.

Њихова рођака од стрица, 
Светлана Вишњић, прислужи-
ла је данас седам свијећа.

– Tог дана, убијени су ми 
дјед и баба, стричеви, двоје ро-
ђака и стрина – каже Светлана. 

Медицинар у пензији, 
Славко Ђорђевић, каже да је 
све жртве, које је примио у фо-
чанској болници снимио и да 
ти снимци свједоче о свире-
пости злочинаца. 

– Малој Данки су разбили 
лобању, њен мозак сам држао 
у руци. Мог зета исјекли од су 
стопала до појаса, иживљава-

ли су се над жртвама и зато 
бих апеловао да се злочинци 
коначно процесуирају – рекао 
је Ђорђевић. 

Предсједник Борачке ор-
ганизације Републике  гене-
рал Миломир Савчић, који је 
присуствовао парастосу, рекао 
је да је намјера муслиманске 
војске била да побије сав на-
род овог краја. 

– Tаква намјера, без об-
зира о ком броју становника 
је ријеч, према тврдњама ек-
сперата, правника и тужилаца 
Међународног суда за бившу 
Југославију, геноцидна је на-
мјера, а такво кривично дје-
ло је дјело геноцида – рекао 
је Савчић. 

Он је напоменуо да је доста 
Срба из Фоче осуђено за рат-
не злочине, а да некажњава-
ње злочина над Србима стоји 
на путу БиХ, као земљи у ко-
јој треба равноправно да жи-
ве три народа. 

– Ми морамо изабрати пут 
помирења, али он захтијева 
управо то да сви који су чи-

нили злочине у протеком ра-
ту одговарају или, бојим се, да 
ћемо кренути потпуно другим 
путем: трајног непријатељства 
у којем ћемо само чекати не-
ку другу прилику да поново 
спирала злочина дође до из-
ражаја. Надам се да смо то-
лико паметни, да толико себи 
желимо добро, да нећемо иза-
брати овај други пут, него да 
ћемо кренути путем помире-
ња и заједничког живота, бар 
једни поред других – истакао 
је Савчић. 

Свједоци злочина у Јоша-
ници изјаве су давали право-
судним институцијама у Tре-
бињу и Сарајеву, али оптужни-
це још нису подигнуте.

Мајским сјећањем на „кр-
вави Никољдан”, у оквиру ко-
јег је и ове године организова-
но ходочашће од Фоче до спо-
меника у Хоџићима, родби-
на страдалих Јошаничана из 
године у годину поручује да 
никада неће одустати од бор-
бе за правду.

У данашњем маршу, дугом 
око 14 километара, учествова-
ло је 115 ходочасника, углав-
ном дјеце и младих из фочан-
ских спортских клубова. Орга-
низатори парастоса и ходоча-
шћа и ове године биле су Бо-
рачка и Организација породи-
ца погинулих бораца и цивила 
из Фоче.  СРНА

ОБИЉЕЖЕНЕ 24 ГОДИНЕ ОД  
ФОРМИРАЊА ПРВЕ МАЈЕВИЧКЕ БРИГАДЕ

28. 5. 2016. У Угљевику су 
обиљежене 24 године од 
формирања Прве мајевич-
ке бригаде Војске Републи-
ке Српске /ВРС/, па је тим 
поводом служен парастос и 
положено цвијеће на цен-
трално Спомен-обиљежје 
палим борцима. 
Предсједник Борачке ор-
ганизације Угљевика Јо-
ван Маринковић напоменуо је да је кроз ову бригаду про-
шло 3.000 бораца, од којих је 301 погинуо, а 648 је рањено. 
– Данас смо поносни и тужни, тужни јер смо имали 301 по-
гинулог саборца, а поносни на Републику Српску коју су бор-
ци створили – рекао је Маринковић.  СРНА

У КАСАРНИ "КОЗАРА" ОБИЉЕЖЕН ДАН ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Без формирања Војске РС  
нестала би наша огњишта

 » У касарни Козара у Бањалуци данас је обиљежен Дан Војске Републике Српске, чијих је 
више од 23.000 припадника дало живот за стварање Републике Српске, као и 11 година 
постојања Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ

Предсједник Републике 
Српске Милорад Додик 

рекао је да је Република Срп-
ска једини гарант слободе срп-
ског народа на овим просто-
рима.

Предсједник Републике 
Српске у обраћању на цен-
тралној свечаности обиљежа-
вања Дана Војске Републике 
Српске и Трећег пјешадијског 
/Република Српска/ пука Ору-
жаних снага БиХ у Касарни 
Козара у Бањалуци, честитао 
је свим припадницима Тре-
ћег пјешадијског /Република 
Српска/ пука 12. мај традици-
оналним поздравом: „Помоз’ 
Бог, јунаци!” 

– У процесу распада бив-
ше Југославије није се смјела 
поновити историја страдања 
српског народа на овим про-
сторима, када нисмо имали 
војску и државу. Због тога је 
било важно формирање Вој-
ске Републике Српске – навео 
је Додик. Он је нагласио да је 
рат српском народу наметнут, 
а да су Срби жељели одбрану 
вјековних огњишта и слободу.

Додик је навео да сада не би 
гласао за укидање Војске Ре-
публике Српске, која је била 
гарант слободе за српски на-
род. Предсједник Српске ре-
као је да су Срби Југославији 
дали више него што је требало 
и да је та земља била заблуда. 

– Због тога са поносом да-
нас гледамо на Србију која је 
гарант стабилности и мира – 
истакао је Додик.

Он је напоменуо да је Репу-

блика Српска прихватила Деј-
тонски споразум и да је уни-
јела свој суверенитет у БиХ. 

– Међутим, високи пред-
ставници отимали су надле-
жности Републике Српске, 
што не смије бити заборавље-
но – рекао је Додик.

Командант Трећег пје-
шадијског /Република Срп-
ска/ пука, бригадир Недељ-
ко Копуз, истакао је на све-
чаности да је Војска Репу-
блике Српске дала немјер-
љив допринос стварању Ре-
публике Српске.

Замјеник министра одбра-
неБиХ Борис Јернић изјавио је 
да не смије бити заборављено 

више од 23.000 припадника 
Војске Републике Српске, ко-
ји су погинули за слободу срп-
ског народа и стварање Репу-
блике Српске. 

– У стварању Републике 
Српске 12. мај је један од нај-
значајнијих датума јер је тада 
формирана Војска Републи-
ке Српске. Наша војска је би-
ла слободарска и успјела је да 
одбрани вјековна српска огњи-
шта – рекао је Јеринић, након 
централне свечаности обиље-
жавања Дана Војске Републи-
ке Српске и Трећег пјешадиј-
ског /Република Српска/ пука 
Оружаних снага БиХ у Касар-
ни Козара у Бањалуци.

Свечаности су прису-
ствовали и министар уну-
трашњих послова Републи-
ке Српске Драган Лукач, дру-
ги представници Владе Ре-
публике Српске и Народне 
скупштине Републике Срп-
ске, те замјеник министра 
одбране БиХ Борис Јеринић 
и представници осталих ин-
ституција БиХ.

На свечаности су били и 
војно-дипломатски представ-
ници акредитовани у БиХ, 
као и некадашњи официри и 
припадници Војске Републи-
ке Српске, те представници 
Српске православне цркве, не-
владиних организација прои-
стеклих из Одбрамбено-отаџ-
бинског рата, бројне друге зва-
нице и гости.

Поводом Дана Војске Репу-
блике Српске служен је пара-
стос за 23.184 погинулих бо-
раца и за цивилне жртве у Од-
брамбено-отаџбинском рату 
у Храму Христа Спаситеља у 
Бањалуци. Код спомен-оби-
љежја на бањалучком Гробљу 
Свети Пантелија положени 
су вијенци.

24 ГОДИНЕ ОД ОДБРАНЕ ПРИЈЕДОРА

30. 5. 2016.  У Приједору је 
обиљежено 24 године од 
одбране града, а присутни 
су се присјетили 30. маја 
1992. године, када је у на-
паду муслиманских пара-
војних формација погину-
ло 15 војника и полицаја-
ца, док је 26 рањено.
Предсједник Организације 
породица заробљених и погинулих бораца и несталих циви-
ла града Приједора Здравка Карлица изјавила је да се овај 
дан обиљежава како не би биле заборављене српске жртве. 
– Не може само једна страна да сноси кривицу, а друга да 
је невина – рекла је Карлица новинарима у Приједору и до-
дала да су Бошњаци и Хрвати у редовима полиције и Вој-
ске Републике Српске доказ да нису сви мислили исто, те 
да постоје судске пресуде за злочине које су Бошњаци по-
чинили над Србима у Приједору.
Она је навела да је Мирза Мујаџић, који данас живи у Аме-
рици, у мемоарима описао свој ратни пут, свједочећи о про-
цесу организовања 1991. године и наоружавања 1992. го-
дине, када је Козарац добио 1.200 цијеви. 
– Жао ми је што тог Мирзу Мујаџића не доведу у овај град, 
па да човјек фино каже све што је написао – навела је Кар-
лица и похвалила рад Републичког центра за истраживање 
рата, ратних злочина и тражење несталих лица.  СРНА

21 ГОДИНА ОД ФОРМИРАЊА ДЕВЕTОГ 
ОДРЕДА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ ПОЛИЦИЈЕ

28. 5. 2016. Помен-пара-
стосом у Храму Светог Са-
ве и полагањем цвијећа на 
Централном градском спо-
менику у Фочи обиљежена  
је 21. година од формира-
ња Деветог одреда Срби-
ње – Специјалне бригаде 
Министарства унутрашњих 
послова /МУП/ Републике 
Српске.
Обиљежавању је присуствовао велики број припадника свих 
одреда ове бригаде, која је основана прије 24 године, а чији 
одред у Фочи је формиран 5. маја 1995. године.
Драган Ребић, командант Специјалне полиције Републике 
Српске, која је наставила да баштини традицију Специјал-
не бригаде, нагласио је да се са поносом треба присјећати 
славног ратног пута ове јединице. 
– У току рата 144 припадника Специјалне бригаде дала су 
свој живот за Републику Српску – нагласио је Ребић. 
Парастос је служен за шест погинулих и преминулих при-
падника Деветог одреда из Фоче. 
Некадашњи припадник овог одреда Момир Ивановић ре-
као је да је у протеклом рату погинуо један припадник овог 
одреда. 
– Присјетили смо се и наших колега који су погинулли на 
служби или су преминули. Борили смо се на сарајевском 
и требињском ратишту, а највише на Tрескавици и другим 
ратиштима код Фоче – рекао је Ивановић.  СРНА

ОБИЉЕЖЕНЕ 24 ГОДИНЕ ОД ФОРМИРАЊА 
БАТАЉОНА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

26. 5. 2016. Ветерани Војне 
полиције Сарајевско-ро-
манијског корпуса обиље-
жили су у Источном Сара-
јеву Дан 4. батаљона Војне 
полиције, односно 24 годи-
не од њеног формирања. 
Тим поводом служен је по-
мен погинулим и умрлим 
припадницима овог ба-
таљона, а потом су у Спо-
мен-соби цвијеће положи-
ли преживјели припадници, породице погинулих и умрлих 
бораца, те представници власти. 
Ове године одржана је и свечана академија на којој су се 
преживјели присјетили ратног пута ове јединице.  СРНА

НАРОДНА ВОЈСКА

Обраћајући се присутнима бригадир Недељко Копуз истакао је 
да Трећи пјешадијски Република Српска пук ОС БиХ баштини 
културно-историјско насљеђе Срба. Подсјетио је да је ВРС 
формирана прије 24 године као народна војска и одговор на 
ратна дешавања, са циљем да се очува слобода српског народа 
и његова вијековна територија. 
– Са поносом данас се сјећамо 12. маја 1992. године, када је 
формирана Војска Републике Српске. Њен задатак био је да 
заштити српски народ и његова вјековна огњишта – рекао је Копуз.



Додик: Слобода увијек 
зависила од тога да ли 
Срби имају државу!
П ред древним фрушко-

горским манастиром 
Крушедол окупило се 

више од хиљаду људи, ма-
хом Срба из Хрватске, Ре-
публике Српске и дијаспо-
ре да се у овој светињи по-
меном присјете српских жр-
тава у Бљеску и Олуји. На-
кон литургије одржане у ма-
настирској цркви, овај са-
бор благословио је епископ 
сремски Василије. 

Један од покровитеља ску-
па, предсједник Републике 
Српске Милорад Додик, ре-
као је да је српска слобода 
увијек зависила од тога да ли 
Срби имају, или немају држа-
ву, да једино сабрани има-
ју шансу, а да је Црква нај-
снажнији елемент српског 
идентитета. 

– Пошто Срби нису има-
ли државу у Крајини и ни-
су је имали на просторима 
данашње Републике Српске, 
могао се десити Јасеновац у 
Другом свјетском рату и за-
то је непријатељ могао да нас 
одведе на то стратише и по-
бије више од 500.000. 

Данас причају како су 

Срби ти који не заслужују 
поштовање. Ми смо слобо-
дан народ који је и за дру-
ге на просторима бивше Ју-
гославије кроз историју до-
носио слободу – нагласио 
је Додик.

Он тврди да Срби једино 
имају шансу кад су сабрани, 
обједињени и окупљени. 

– Зато је и овај Крушедол-
ски сабор – сабор окупљања 
и манифестација наше воље 
и жеље да будемо заједно – 
оцијенио је Додик.

Тридесетак пјевачних гру-

па, пјевача, фолклорних ансам-
бала, а и народних умјетника, 
смјењивали су се до касног по-
поднева, а међу њима су били: 
Ивана Жигон са Косовским бо-
журима, Данка Стојиљковић, 
као и незванични амбасадор 
Крајине Бора Дрљача.

Сабору су присуствовали 
и: предсједник Одбора за ди-
јаспору и Србе у региону Ми-
одраг Линта, игуман Сава, 
Санда Рашковић Ивић и мно-
ги други. 

Овогодишњи Сабор посве-
ћен је обиљежавању 75 годи-
на од геноцида над Србима 
у злогласном концентраци-
оном логору Јасеновац, као 
и другим злочинима које је 
починила Независна Држа-
ва Хрватска /НДХ/ у Другом 
свјетском рату. Манифеста-
цију Крушедолска звона орга-
низовала је Асоцијација из-
бјегличких и других удруже-
ња Срба из Хрватске заједно 
са Завичајним клубом Славо-
нија из Инђије и Епархијом 
сремском.  СРНА

 САБОР КРУШЕДОЛСКА ЗВОНА ПО ДЕСЕТИ ПУТ ЗАРЕДОМ ОКУПИО СРБЕ

ТЕЖАК ЖИВОТ

Према ријечима Милорада 
Додика, данас се тешко 
живи у свим државама 
на простору бивше 
Југославије. 
– Не живе Словенци добро 
као што су живјели у 
Југославији, као ни Хрвати 
у Хрватској. Хрвати су 
данас најзадужнији народ 
на Балкану заједно са 
Словенцима – каже Додик.
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Сабор у Бусијама: Крајино, док ти 
име траје чуваћемо твоје обичаје
КУД Ћирило и Методије по 

шести пут организовало 
je фестивал фолклора Ста-
зама наших предака у најве-
ћем избјегличком насељу – 
Бусије. 

У програму су учество-
вали: СКД Просвјета са по-
додборима Војнић и Крњак, 
КУД Милан Егић из Брезича-
на код Приједора, КУД Краји-
на и КУД Радост из Београда, 
КУД Шафарик из Добановца 
и КУД Батајница.

По традицији учесници, 
њих око 400, уочи концерта 
прошетали су улицама насе-
ља Бусије, да би у центру за-
играли коло. 

Програм је одржан у 
порти Цркве Светог Ћири-
ла и Методија. Поред свих 
брига који су имали орга-
низатори, највећа је била 
да не буде кише. Наиме, у 
Бусијама не постоји ника-
ква  сала, а могли смо при-
мијетити да се већина уче-
сника , умјесто у свлачио-
ницама, на брзину се пре-
свлачи у ћошку дворишта 
парохијског дома.   

Срећом, дан је био летњи.  
Госте је поздравио Мио-

драг Линта, замјеник пред-
сједника Одбора за дијаспору 
и Србе у региону, док је про-
тојереј Милорад Никшић, 
старјешина Храма Свети Ћи-
рило и Методије,  званично 
отворио фестивал. 

Предсједница пододбора 
СКД Просвјета из Крњака Ми-
лена Бижи је први пут учесник 
фестивала у Бусијама. 

– Наше пододбор има 
око 40 чланова у оквиру ко-
га имамо дјечију и старију 
фолклорну групу. На репе-
троару су нам игре са Кор-
дуна, али чувамо традицију 
српских игара и из осталих 
дијелова Хрватске. 

Драган Савановић, пред-

сједник КУД Милан Егић из 
Брезичана код Приједора је 
по пети пут гост на фестива-
лу Стазама наших предака. 

– Имамо око 150 чланова, 
а поред неколико фолклор-
них секција имамо мушку и 
женску пјевачку групу, као и 
веома озбиљан тамбурашки 
оркестар. Из другог покушаја 
успјели смо обновити рад дру-
штва које је данас понос ције-
лог села, а препознатљив је и 
наш програм у склопу Прије-
дорског љета. 

Домаћини овог фестива-

ла, КУД Ћирило и Методије, 
са својих 120 чланова пред-
стављају једини КУД у Срби-
ји који је састављен од попу-
лације прогнаних и избјеглих 
Срба и њихових потомака. 
Фасцинантна је енергија коју 
предсједница Снежана Веља 
улаже у њихов рад. 

Друштво је препознатљи-
во по изузетно богатом репе-
троару, познати су по извође-
њу игара из српске Славони-
је, Херцеговине, Романије, 
Буковице, Кордуна, Косова 
и наравно Србије. 

– Да у Бусијама посто-
ји сала или неки дом кул-
туре, сигурно бисмо имали 
још боље резултате. Овако 
смо осуђени да изнајмљу-
јемо локал од 30 квадрата, 
који плаћамо 150 евра мје-
сечно и у њему изводимо 
кореографије у којим уче-
ствује и по 40 чланова – ка-
же Снежана Вељо. 

Друштво инсистира на 
очувању изворне пјесме и 
традиције и зато сваке годи-
не доводе различите госте. 

– Себи смо поставили за-
датак да у програм уврстимо 
годишње бар по једну нову 
игру са простора Крајине – 
каже Снежана. 

Овај фестивал окупио је 
велики број житеља Бусија, 
а међу присутнима су били: 
предсједник Коалиције удру-
жења избјеглица Миле Ша-
пић и предсједник Завичај-
ног клуба Кордунаша Петар 
Шаула.  Т. ЋОРОВИЋ

СТУДЕН: ДОЋИ ЋЕ БОЉА ВРЕМЕНА

Чедомир Студен је на овај фестивал по први пут довео чланове 
СКД Просвјета - пододбора из Војнића и Вргинмоста:
– До сада нисмо имали финансијских могућности да дођемо. 
Наш КУД укупно броји око 120 чланова, од којих je тек понеки 
пунољетан. Недавним наступом у Карловцу скренули смо 
пажњу на себе, а због културног потенцијала овог друштва 
имамо одличну сарадњу са општинском управом Војнића, иако 
је начелник из редова ХДЗ-а. Нажалост, од стране појединих 
српских политичара имали смо притиске, а опстали смо 
захваљујући сарадњи са дожупаном карловачке жупаније 
Синишом Љубојевићем, који је ових дана постао предсједник 
СКД Просвјета, па се надамо да ће доћи бољи дани.

СПРЕМНИ СМО ДА ГРАДИМО САЛУ ЗА НАШУ ДЈЕЦУ

У 1.500 кућа у Бусијама живи око 6.000 становника који, нажалост, 
ни до данас нису успјели да добију статус чак ни МЗ, мада се у 
Србији могу наћи општине са мањим бројем становника. 
У вријеме када Србија води борбу са „бијелом кугом” ова вриједна 
и талентована дјеца у свом насељу немају ни школу ни вртић. 
Ношње се чувају код предсједнице друштва Снежане Вељо, која 
живи у Новој Пазови. Губи се и новац и вријеме на путовањима. 
– Локална власт у Земуну тврди да постоји урбанистички план по 
коме је предвиђено да Бусије добију комплетну инфраструктуру, 
али план можда постоји на папиру. Нама овдје године пролазе 
а ништа се не дешава. Живот нас никад није миловао, навикли 
смо да се уздамо у себе и спремни смо да сами градимо салу за 
нашу дјецу. Поред фолклора, добили бисмо мјесто за културне 
вечери, простор за тренинге појединих спортова. Наш годишњи 
концерт у децембру сваке године одржимо у биоскопској сали, 
коју морамо платити у Новој Пазови, јер овдје немамо гдје. Зато 
овим путем позивам све наше земљаке који имају добру вољу 
да нам помогну у прикупљању средстава за градњу, која би овом 
насељу удахнула нови живот – каже Снежана Вељо.  
Девизни рачун КУД-а Ћирило и Методије је 340-10003955-59, а 
динарски 340-11005914-18

 » Миодраг Линта и Снежана Вељо

 » Фолклораши из Крњака први пут у Бусијама

 » Чедомир Студен са супругом
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Ћ

 » Миодраг Линта, Никола Вукелић, игуман Сава, Милорад Додик, владика Василије...  » Вељко Вукелић и Милорад Додик
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КУД Крајина из Београда, по 
традицији, организовало 

је 7. фестивал Шири ми се мо-
је коло мало. Одржавање овог 
фестивала поклопило се и са 
двадесетом годишњицом и кр-
сном славом овог друштва, ко-
је је заштитни знак крајишке 
изворне игре и пјесме у срп-
ској престоници. 

Овогодишњем фестивалу 
одазвали су се братска култур-
но-умјетничка друштва, која 
су у Београд дошла из Хрват-
ске, РС и Србије. У програму 
су учествовали: СКД Просвје-
та са пододборима Удбине, 
Хрватске Костајнице и Јагод-
њака и КУД Зора из Силаша. 
Из РС су стигли АНИП Весе-
лин Маслеша из Бањалуке, 
КУД Стара гора из Рогатице, 
КУД Свети Ђорђе из Шекови-
ћа и КУД Петар Кочић из Нове 
Тополе (општина Градишка). 

Србију су, поред домаћи-
на КУД-а Крајина, ЖПГ Ни-
кола Тесла из Крагујевца, КУД 
Ћирило и Методије и КУД Пе-
трова гора из Београда. 

Фестивал је започео оку-
пљањем на платоу испред 
Скупштине Града Београда. 
Учесници су направили за-
једничку фотографију испред 
Старог двора, а потом се ухва-
тили у коло које се протегло 
дужином читавог платоа. 

Формирана је колона ко-
ја се протегла по централним 
београдским улицама. Тмур-

но небо и капи кише скрати-
ле су шетњу, па се одустало 
од уобичајене праксе играња 
Ужичког кола у Кнез Михаи-
ловој улици. 

Централни догађај одвијао 
се у УК Палилула. Програм су 
водили Милош Калањ и Дани-
јела Бакрач. Публика је ужива-
ла у богатом програму у коме 
су представљене српске игре 
из: Барање, Грмеча, Сарајев-
ског поља, Крајине, Срема, Ко-
сова, Голубића, Баније и Лике, 
а чула се и изворна пјесма са 
Кордуна. 

Пажљиви домаћини свим 
учесницима подијелили су 
плакете које ће их подсјећа-
ти на ово дружење. Милорад 
Загорац, организатор фести-
вала и предсједник КУД Кра-
јина, био је задовољан: 

– Многи од нас промије-
нили су мјесто боравка, али 
коријене морамо сачувати. 
Полазећи од становишта да 
кад човјек изгуби културу 
и писмо практично је изгу-
био све, основали смо дру-
штво које данас слави дваде-
сет година. Датум фестивала 
поклапа се и са рођенданом 
друштва и славом, а то је 10. 
мај – дан спаљивања мошти-
ју Светог Саве.   

Посебну пажњу на овом 
фестивалу имали су гости из 
три пододбора СКД Просвјета.

Наташа Салајић из Јагод-
њака није крила одушевље-
ње првим учешћем на овом 
фестивалу: 

– Долазимо из једине срп-
ске општине у Барањи, која 
се налази на пола пута изме-
ђу Осијека и Белог манасти-
ра. Општина има 2.500 ста-
новника, од којих су 80 % Ср-
би, а ако се зна да свега 150 
ученика иде у основну шко-
лу, онда је 50 чланова колико  

иима наше друштво прилич-
но добар број. 

Ирена Бекић из Хрватске 
Костајнице по други пут је на 
овом фестивалу: 

– Наше друштво постоји 
осам година и базирано је ис-
кључиво на изворној игри и 
пјесми са Баније. 

Невена Милаковић пред-
водила је КУД Петар Кочић 
из Нове Тополе је по други пут 
на фестивалу.  

Миленко Кушић је на овај 
фестивал довео КУД Стара 
гора из Рогатице и КУД Свети 
Ђорђе из Шековића: 

– КУД Свети Ђорђе слави 
10 година постојања, по дру-
ги пут је на овом фестивалу. 
КУД Стара гора основано је 
прије три године, па смо по 
трећи пут гости.  

Према ријечима Милана 
Љубовића, ЖГП Никола Те-
сла из Крагујевца по пети пут 
је на овом фестивалу, а чи-
не је чланови који су, углав-
ном, поријеклом са просто-
ра Крајине. 

– Ускоро  ћемо се предста-
вити игром, у току је форми-
рање фолклорне групе у којој 
ћемо гајити традицију из свих 
српских крајева.  

 ТРИФКО ЋОРОВИЋ

ШИРИ МИ СЕ МОЈЕ КОЛО МАЛО ОДРЖАН 7. ФЕСТИВАЛ ФОКЛОРА СРБА СА ЗАПАДНЕ СТРАНЕ ДРИНЕ

Није гријех научити туђе, већ заборавити своје
БАРАЊА, НЕ СЛАВОНИЈА  
Наташа Салајић  из 
Јагодњака каже да су Срби 
из Барање веома мало 
заступљени, посебно у 
матици Србији, и да се о 
Барањцима мало зна, још 
мање прича. Она тврди да 
су српске барањске ношње 
јавности веома мало 
познате, као и да многи 
често мијешају Барању са 
Славонијом: 
– Срби у Барањи живе 
више од 500 година. Тамо 
битишемо прије Чарнојевића 
и свих сеоба. Трудимо се да 
то одржимо, али све је теже. 
Охрабрује чињеница да 
фолклорна секција броји 23 
члана у којој најстарији члан 
има 25 година.  

ОЈКАЧУ ПЈЕВА САМО ОНАЈ КО СЕ СА ЊОМ РОДИ  

Стеван Бекић, предсједник је КУД Петрова гора.
– Посебно је значајна кордунашка ојкача која 
датира из времена Војне Крајине. Јован Цвијић 
писао је да је мало који народ страдао као Срби са 
Кордуна. У борбама против Отоманског царства 
гинуло се свакодневно и тако су ојкаче и настале. 
То пјевају само Срби Кордунаши и нико више на свијету. 
Својевремено смо покојног глумца Народног позоришта Мила 
Станковића учили да пјева, али иако је имао одличне гласовне 
могућности  није могао да је савлада. Једноставно ојкачу може 
да пјева само онај ко се са њом роди. Управо радимо на томе 
да ојкача буде уписана као нематеријално културно добро 
Срба Кордунаша. Пасивност на овом пољу врло вјешто користе 
Хрвати, који нам све отимају.  

ПЛАКЕТА ЗА СЕКРЕТАРА НИКОЛУ ПОПОВИЋА 

Салом су се проламали аплаузи док је изненађени секретар КУД 
Крајина Никола  Поповић примао плакету за 18 година вјерности: 
– Дирнула ме је пажња колега и још једном им се јавно захваљујем. 
Од 1998. године сам у КУД-у и прошао сам све фазе овог друштва. 
Стално долазе нови млади чланови жељни и орни да коријен 
сачувају и управо та енергија покреће и нас старије да идемо даље.  

 » Немања Кнежевић, Миленко Кушић, Милан Љубовић и Невена Милаковић

 » АНИП Веселин Маслеша из Бањалуке

 » ДРАГИ ГОСТИ ИЗ СКД ПРОСВЈЕТА : Хрватска Костајница, Удбина и Јагодњак  

КУСТУРИЦА: Прогањан 
сам са огњишта, као и ви
Емир Кустурица поручио 

је у бесједи која је прочи-
тана на сабору Крушедолска 
звона 2016 да свима треба да 
буде јасно да је мјера нашег 
опстанка „бити слободан”. 

– Ја сам цијели свој живот 
прогањан са огњишта, као и 
ви, а у животу и мене и вас 
пратило је највеће разочара-
ње, губитак дома. И ви и ја 
нашли смо га у Србији, ко-
ја је очигледно и ваша и мо-
ја отаџбина, идеја слободе и 
аутономије. И колико год се 
та слобода и аутономија су-
жавала и смањивала, ту по-
стоји посебна слобода коју 
нема нико и коју поштујемо. 
Остаћу ту да је градим зајед-
но са вама, са свима онима 
који слично мисле –  пору-
чио је Кустурица у Крушедол-
ској бесједи. 

– И овај сабор за мене је 
потврда да је све што смо ра-
дили протекло у знаку бор-
бе за слободу. Данас не мо-
же, а да се не примијети, ка-
ко је рута којом је двије сто-
тине хиљада Срба из Крајине 
бјежало у Србију од хрватске 
војске, у најдужој и највећој 
колони жртава етничког чи-
шћења послије Другог свјет-
ског рата, у ствари, један од 
путева којим данас избјегли-
це из Турске надиру у Европу. 

Ја сам увјерен да је вас 
200.000 почишћено са тери-
торије мултиетничке Хрват-
ске завршним актом тандема 
Старчевић–Павелић. Теоре-
тичар и кољач нису до краја у 
Другом свјетском рату спро-
вели идеју о уништењу срп-
ских цивила, па је то наста-
вљено – истакао је Кустурица. 

Он је подсјетио да енгле-
ске енциклопедије кажу да је 
у Јасеновцу убијено више од 
седам стотина хиљада циви-
ла, углавном Срба. 

– Мало који Хрват у то вје-
рује. И мало ко од њих може 
да повјерује да ово што се де-
сило у Олуји личи на завршни 
акт тандема Старчевић–Па-
велић! Јер суд је пресудио да 

Готовина није крив, а актуел-
на хрватска власт се не одри-
че промовисања усташке иде-
ологије – навео је Кустрица у 
Крушедолској бесједи. 

– Срби су били изложени 
редовним нападима, бомбар-
довањима, геноциду о коме 
нико не говори, а дизајнира-
ни смо од међународне зајед-
нице као уточиште зла, пред-
стављени као криминалци, 
умјесто као жртве, јер се, из-
међу осталог, и ми Срби ни-
смо ујединили. Сада се и ме-
ђународна заједница, која се 
према више од милион убије-
них Срба из Другог свјетског 
рата понашала индиферент-
но и навикавала нас на „ху-
манистичке” бомбе, спора-
дично буди да би указала на 
поновно хрватско промови-
сање усташке идеологије. Та 
иста међународна заједница 
која је ћутала када су етнич-
ки чишћени Срби из Хрват-
ске – нагласио је Кустурица.

Он је додао да постоје све 
врсте активности од физич-
ких до духовних у којима су 
Срби најбољи. 

– Сада, када би почели да 
набрајате највеће писце које 
је Србија имала, збунили би-
сте се и мислили да сте не-
гдје у Француској или у нај-
мању руку у Енглеској. Да-
кле, кад би човјек сад упоре-
до гледао нас и друге наро-
де, онда би установио да је 
идентификација са том на-
цијом могућа и кроз њего-
во културно насљеђе – оци-
јенио је Кустурица.

– Нашу слободу смо веза-
ли са истином, а наши најве-
ћи умови учинили су да упра-
во велики свијет није могао 
без нас. Оставили смо најду-
бље трагове у европској нау-
ци и умјетности. Ако је моја 
слобода, остварена мојим ра-
дом и маштом, била идеја во-
диља за почаст коју сте ми по-
дарили да овај скуп отворим 
својом бесједом, онда вам уз-
враћам са искреном захвал-
ношћу и вјером да овај скуп 
буде подсјећање на истину да 
никада не смијемо напусти-
ти начело слободног наро-
да. Вјерујем да се Бог обраћа 
кроз културу и вјерујем да је 
и Бог културног поријекла – 
закључио је Кустурица. СРНА

НЕ ЗАБОРАВИМО БРАЋУ

Није нам фалило памети, 
па смо још у 19. вијеку 
направили Академију 
наука, Народну библиотеку, 
Народно позориште, 
банке, дневне листове... 
Предано смо пратили идеје 
цивилизацијског развоја 
свијета, али наше виђење 
слободе је да на путу освајања 
слободе не заборавимо 
браћу, сестре, рођаке. Да не 
изгубимо саосјећање према 
угроженима, али не на начин 
како то налажу модерне 
институције и професионални 
хуманисти, него дубоко 
људско, укоријењено у вјери 
и култури, преко које је, 
према мом увјерењу, још 
једино могуће извести доказ 
о постојању Бога – рекао  је 
Кустурица.

ПРОМИЈЕНИЛИ ПЛАНЕТУ

– Народ који има велике 
умјетнике, као наш, има 
и велику слободу. Срби 
имају инвдивидуалце који 
су промијенили свијет. 
Савременој цивилизацији 
дали смо наше највеће 
синове и кћери. Мало ли је? 
Распон у српској традицији 
од просветитеља до данас 
подразумијева све оно што 
је у цивилизованом свијету 
заштићено као идеја о 
цивилизацији, од људи који 
патентирају трансформаторе 
за пренос ниске и високе 
струје, до људи који откривају 
да атмосфера преноси 
електромагнетне таласе, а 
захваљујући томе ми данас 
причамо телефонима, 
до нобеловца, младих 
математичара и научника, 
вишеструких првака свијета 
у ватерполу, кошарци, 
најбољег тенисера свијета. 
Нема мањег народа ни већих 
појединаца као што је то 
случај са Србијом – истакао је 
Кустурица. 
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У РУМИ ОДРЖАН ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ 
ПОСВЕЋЕН МАРИЈАНИ БОРКОВИЋ

20.5.2016.  У Руми је 
одржан хуманитарни 
концерт посвећен Ма-
ријани Борковић, по-
знатој крајишкој ху-
манисткињи, пјесни-
ку, сликару и репре-
зенту Баније и Краји-
не у сваком смислу и 
на свим пољима људског битисања, која је обољела од тешке 
болести. Сала МЗ у Руми била је премала да прими све оне 
који су хтјели присуствовати овом хуманитарном концерту.
Водитељ концерта био је познати крајишки водитељ еми-
сије Завичај Саво Смољановић.
Наступили су многобројни извођачи крајишке музике као 
и пјевачке групе КУД Банија Мајур и Завичајног удружења 
Банијаца из Београда. Били су присутни представници кра-
јишких удружења: Мирко Радаковић, предсједник Удруже-
ња Крајишки привредник, Мирослав Ковљанић из Завичај-
ног удружења Банијаца из Београда и Ненад Абрамовић из 
Удружења Завичај Београд.  БАНИЈА ONLINE

ОСНОВАН САВЕЗ КРАЈИШКИХ УДРУЖЕЊА

31.5.2016. У Новом Саду 
је основан Савез краји-
шких удружења, чији је 
главни циљ његовање 
културе, обичаја, тради-
ције и стварања што ја-
чих веза са завичајем.
Новоосновани савез 
окупља крајишка удру-
жења са простора Репу-
блике Српске и Федерације БиХ. 
За предсједника Савеза изабрана је Ранка Срдић Милић, 
која је истакла да ће Савез учинити све што је у његовој мо-
ћи да сачува Републику Српску.
Директор Представништва Републике Српске у Србији Мла-
ђен Цицовић у поздравној ријечи пренио је присутнима по-
дршку предсједника Републике Српске Милорада Додика 
новоосонованом савезу.
За предсједника Скупштине Савеза крајишких удружења иза-
бран је Здравко Ињац, а за његовог замјеника Драган Којић.
На Оснивачкој скупштини изабрани су Управни и Надзор-
ни одбор, те усвојен Статут Савеза крајишких удружења. 
Оснивачкој скупштини Савеза Крајишника, осим Цицовића, 
присуствовао је и министар за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Србије Александар Вулин, те представ-
ници АП Војводине, Града Новог Сада, као и Српске право-
славне цркве.  СРНА

ЗУС ГРМЕЧ : РАДНА АКЦИЈА КЉЕВЦИ 2016

29.5.2016. Завичајно удружење Сањана Грмеч из Бањалу-
ке наставило је са радним акцијама, па је у мају спроведе-
на акција у Кљевцима. Учествовало је 90 људи који су очи-
стили православно гробље, пут до цркве и паркинг простор 
предвиђен за скупове.  

ДИВАНИ ПРОСЛАВИЛИ ВАСКРС У ЛИЦИ

1.5.2016. У организацији СКД Просвјета из Удбине у 
просторијама њиховог друштв организована је промоција 
књиге Дивани личких споменика Милене Чанковић .
Након промоције ауторка књиге подијелила је васкршње 
поклоне за сву присутну дјецу. У наставку вечери, у празничној 
атмосфери, настављено је дружење са домаћинима, које је 
увеличао и смиљански свештеник, отац Драган Михајловић 
са супругом. Истог дана, прије подне, Милена Чанковић са 
пријатељима посјетила је Смиљан, а уједно је организована 
и акција чишћења масовне гробнице. Након тога служена 
је и прва послијератна Васкршња литургија у Цркви Св. 
апостола Петра и Павла у Смиљану. Завичајно удружење Ба-

нијаца, потомака и при-
јатеља Баније у петак 

27. маја у ресторану Белвуд 
у Београду организовало је 
традиционално Девето баниј-
ско вече на коме се скупило 
око 500 људи. 

Предсједник овог удруже-
ња Мирослав Ковјанић по-
здравио је све присутне, као 
и уважене госте, а након њега 
скупу се обратио Богдан Рк-
ман, дожупан Сисачко-мо-
славачке жупаније. 

– Преносим свима поздра-
ве из данас пусте Баније. Ка-
ко би велики Његош описао: А 
ја што ћу, али са киме ћу, јед-
на сламка међу вихорове… Ми 
на Банији живимо као слам-
ка, али остали смо честити, 
искрени и истрајни у чувању 
свог српског идентитета – ре-
као је Ркман и додао: 

– Док год чувате у себи Ба-
нију у срединама у којима сада 
живите, намјерно не кажем у 
новом завичају, јер он је увијек 
само један, постоји нада и за 
наше боље сутра. Почаствован 
сам сарадњом са овим удру-
жењем, јер заједно покушава-
мо да нешто направимо. Кад 
долазите у завичај, учите своју 
дјецу да знају гдје је Двор, Гли-
на и гдје су сва наша банијска 
села, да добро знају гдје су им 
коријени… 

У наставку програма мо-
гла се чути женска и мушка 
пјевачка група Банија, а пу-
блику је уз тамбурицу и усну 
хармонику забавио легендар-
ни Раде Путник. У склопу ве-
чери, коју је водила млада 
Сандра Кончар, одржана је и 
томбола у којој је главна на-

града била телевизор, а при-
купљала се и помоћ за тешко 
болесну Маријану Борковић, 
познатог крајишког пјесни-
ка, сликара, хуманисту и ре-
презента Баније и Крајине, 
која је смогла снаге да дође 
и отпјева неколико пјесама. 

Скупу су, између осталих, 
присутвовали замјеник пред-
сједника Одбора за дијаспору 
и Србе у региону у Скупштини 
Србије Миодраг Линта, пред-
сједник Коалиције удружења 
избјеглица Миле Шапић, пред-
сједник Завичајног клуба Кор-
дунаша Петар Шаула, предсјед-
ник Удружења Никола Тесла – 
Пландиште Никола Везмар, 
предсједник Ногометnог клу-
ба ППГ РУЈЕВАЦ Милан Вуј-
чић, адвокат Сандра Главаш и 
многи други…

У разговору за Срп-
ско коло предсједник 
Удружења Мирослав 
Ковјанић присјетио 
се почетака рада овог 
удружења, које је 
званично свој 
живот отпочело 
прије десет го-
дина. Данас, 
осим цен-
трале, у Бео-
граду удру-
жење има и 

своју подружнице у Пригре-
вици и Новом Саду. Овом при-
ликом Ковјанић је најавио и 
неке активности које ускоро 
предстоје. 

– Већ 12. јуна у Угриновци-
ма на теренима ОШ Станко 
Марић организујемо традици-
онални турнир у малом фуд-
балу, на коме већ сада знамо 
да ће бити више од 30 екипа. 
Такмичење се одвија у конку-
ренцији сениора и ветерана, а 
на располагању су два терена и 
у току истог дана биће позна-

ти нови шампиони. Он је 
подсјетио на историјат 
овог турнира. 

– Првих 7 годи-
на овај турнир се 
играо у Банов-
цима и некако 

у пракси у већем 
броју су били присут-
ни играчи који су ро-

дом или поријеклом са Ба-
није. Управни одбор донио 
је одлуку да се не прави ра-
злика међу људима, тако да 
је он у посљедње двије године  
за све једнак. Инсистирамо 
на званичном називу у коме 
стоји да су чланови сви при-
јатељи Баније. Сматрамо да 
је сваки учесник на турниру 
неко ко поштује наш завичај.

Банијци су врло активни 
и током љетних мјесеци, па 
поред одласка за Светог Или-
ју у Блињу, за Преображење 
по традицији и мушка и жен-
ска пјевачка група одлазе у 
Рујевац, а планира се и уче-
шће екипе на турниру у ма-
лом фудбалу. Удружење ради 
и на подизању културне сви-
јести, па ће тако у септембру 
у Двору на Уни бити одржано 
књижевно вече људи који су 
родом и поријеклом са Баније. 

– Користим и ову прилику 
да све наше пријатеље позо-
вем да се одазову акцији при-
купљања књига које ћемо том 
приликом уручити блиблио-
теци у Двору на Уни. Већ 25. 
септембра у Угриновцима би-
ће одржано Банијско плетено 
коло на коме ће бити позване 
бројне фолклорне групе из ви-
ше мјеста у Србији. Т. ЋОРОВИЋ

ОДРЖАНО ТРАДИЦИОНАЛНО ДЕВЕТО ВЕЧЕ БАНИЈАЦА У БЕОГРАДСКОМ РЕСТОРАНУ БЕЛВУД

Сипајте  ми ракије и вина,  далеко 
су Двор на Уни, Петриња и Глина!

КОВЈАНИЋ: СПОЈИЛИ СМО НАШЕ ПРИВРЕДНИКЕ 

Ковјанић истиче да удружење представља праву спону међу 
земљацима 
– У фебруару смо по први пут направи Округли сто на који 
смо позвали све привреднике Баније. Била је то прилика да 
се међусобно упознају и да се размијене многе идеје, можда 
развију и нека партнерства која би могла донијети вишеструку 
корист. Наредни сусрет привредника предвиђен је за октобар.

ГОЛЕМОВИЋ: СВИ СМО МИ СА ИСТОГ ЈЕЗГРА
Гост Банијаца био је и етномузиколог Димитрије Големовић.
– Кажу да је историја људског рода, заправо историја миграција. 
То је карактеристично за ове просторе, јер прије него што 
су се населили на Банију тамошњи Срби живјели су у Црној 
Гори, Херцеговини… Сви смо ми са истог језгра и носимо исте 
карактеристике. Када се чује пјесма, она дира директно у срце, 
баш као што и тамбура из вашег краја даје много више од онога 
што тај прост инструмент даје.

Велика Румска штрапари-
јада одржана је 15. маја 

по седми пут на румском ва-
шаристу окупила такмичаре 
из Лознице, Краљева, Кра-
гујевца, Апатина, Мачвањ-
ског Прњавора, Новог Паза-
ра, Сјенице, Лучана, Чачка, 
Бање Ковиљаче, Зрењанина, 
Пирота...

Штрапаријада је својевр-
сна изложба вучних коња, ко-
ја је заживјела и у овом кра-
ју од 2010. године, захваљу-
јући предсједнику Коњичког 
клуба Бећар Миломиру Ђо-
кановићу. 

Ријеч је о трци коња у ву-
чи трупца на дужини од 100 
метара. Уколико ове  миши-
ћаве животиње не превуку 
трупац у року од пет мину-
та, мјери се дужина преву-
чене стазе.

Прије званичног такмиче-

ња одржава се дефиле кроз 
арену и мјерење животиња. 

Потом, коњи треба да пре-
вуку трупац тежак од 800 кг, 
па чак и до 1.200 кг, на да-
љину од стотину метара. По-
некад о побједнику одлучују 
стотинке секунди.  

Блага киша омела је так-
мичење, али то није сметало 
хиљадама гледалаца да при-
суствују овом догађају.  У му-
зичком дијелу програма при-
сутне су забављали крајишка 
група Мајкани, Ћана и Го-
ци бенд.

У забавном дијелу гледа-
оци су могли да се окушају 
у надметању у превлачењу 
конопца, бацању кугле, док 
су се најмлађи забављали у 
луна парку.

   ЂОКАНОВИЋ СЛАЂАНА
 СЕКРЕТАР КОЊИЧКОГ

 КЛУБА "БЕЋАР"

ОДРЖАНА СЕДМА РУМСКА ШТРАПАРИЈАДА

Дух Крајине у Срему 

ШАМПИОНИ

-Тешка категорија пар: Бугарин Милинко 
(2. Боројевић Брацо, 3. Николић Жарко)
-Тешка категорија самац: Чаркаџић Џафер 
(2. Боројевић Брацо, 3. Чаркаџић Џафер)
-Лака категорија пар: Николић Војислав 
(2. Цвјетичанин Лазо, 3. Којић Зоран)
-Лака категорија самац: Николић Жарко 
(2. Ђукановић Марјан, 3. Соколовић Далибор)

 » У тешкој категорији побједнички пар коња Милинка Бугарина
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ОДРЖАНА ПРВА СКУПШТИНА 
УДРУЖЕЊА ДРВАРЧАНА У НОВОМ САДУ 

14.5.2016.   У Новом Саду одржана је прва скупштина Удруже-
ња Дрварчана, на којој су изгласане измјене и допуне Стату-
та, као и руководство Удружења. За предсједника Скупштине 
изабрана је Изабела Бајић, а за потпредсједника Скупшти-
не Јованка Матерић. Управни одбор има 21 члан. За пред-
сједника је изабран Милован Зељковић, потпредсједници 
су Мићо Малбашић и Владимир Карановић, секретар Дра-
ган Грбић, благајник Ангелина Лукић.
Са мотивом да промовишу и помажу Дрвар међу бројним 
предвиђеним активностима планирано је да се оснује клуб 
привредника, као и мјесни одбори у Бачком Јарку, Бачкој 
Паланци, Крајишнику...

ДРУЖЕЊЕ ЈАСЕНОВЧАНА  У БЕОГРАДУ

28. 5. 2016. И ове године Јасеновчани су се окупили на дру-
жењу, које је, уз ријетке паузе,  организовано од 1996. године. 
Да године нису препрека, показала је Јасеновчанка Смиљ-
ка Котур, која је у  осамдесет петој години своју љубав пре-
ма изворној пјесми преточила у  диск под називом Пјесме 
из Јасеновца. Играло се коло Перо пауново, а међу гостима 
били су мјештани Уштица и њихови потомци.   

ОДРЖАН СЕДМИ САБОР БИЛОГОРАЦА

29.5.2016.Завичајно удружење Билогора организовало је 
7. Сабор Билогораца. Ове године саборовање је одржано је 
у Хотелу Сучевић у мјесту Бели Поток. Након домаћинског 
пријема одржана је свечана сједница Завичајног удружења 
Билогора о обиљежавању 25. година егзодуса са Билогоре. 
Скуп је отворио Синиша Радојчић, секретар удружења, за-
тим се обратио генерални секретар Ранко Раделић, који је 
најавио протокол дружења са посебним наглашавањем да 
је у Удружењу покренут један амбициозан пројекат – изра-
да публикације о жртвама Билогоре 20. вијека. Скуп је по-
здравио и предсједник проф. Душан Јелић и изнио главне 
смјернице даљњег дјеловања Удружења на зацртаним про-
грамским активностима. Скупу је присуствовао и предсјед-
ник Коалиције удружења избјеглица Миле Шапић, који је 
нагласио важност обиљежавања ове годишњице, тиме што 
је акција Откос била прва у низу од акција хрватске војске с 
циљем протјеривања Срба са њихових вјековних огњишта.

ОДРЖАНО 6. ВЕЧЕ ПЛАШЧАНА

28. 5. 2016. Шесто вече Плашчана одржано је у рестора-
ну Холивуд на Новом Београду. Окупљеним Плашчанима 
обратили су се, између осталих, Раде Косановић, садашњи 
плашчански парох Горан Славнић, замјеник предсједника 
Одбора за дијаспору и Србе у региону у Скупштини Србије 
Миодраг Линта и Милена Чанковић, која се бави сакупља-
њем свега оног што је препознатљиво за Лику преко сјећа-
ња, нашег начина живота, и из прича наших предака. На 
дружењу је био присутан и предсједник Коалиције удруже-
ња избјеглица Миле Шапић. Један од циљева окупљања 
Плашчана јесте прикупљање средстава за обнову Сабор-
ног храма Ваведења Пресвете Богородице и Владичанског 
двора у Плашком. Присутне су забављали група Коријени, 
Милорад Гагић и Миле Делија.

ОБИЧАЈ КОЈИ ЈЕ ЗАБИЉЕЖЕН САМО У JЕРУСАЛИМУ И ВРЛИЧКОЈ КРАЈИНИ СТИГАО У СРБИЈУ

ЧУВАЊЕ ХРИСТОВОГ ГРОБА 
традиција стара пет вијекова

ПИШЕ: СЕНКА МИЛОШ / СПУТЊИК  
ФОТО: НЕНАД ЂУРЂЕВИЋ 
RS.SPUTNIKNEWS.COM

Један од најнеобичнијих 
и најживописнијих оби-
чаја у вези са Васкрсом 

је обичај чувања Христовог 
гроба. Стар готово пет стоти-
на година, забиљежен је са-
мо у Јерусалиму и Врличкој 
крајини у Далмацији. Рат је 
Чуваре довео у Србији, па и 
тај древни обичај који се пре-
носи са кољена на кољено.

Срби из Врлике, који су у 
Олуји морали да напусте 
своја огњишта, преније-
ли су обичај чувања Хри-
стовог гроба у Београд. 
Традиција, која је њего-
вана чак и током Дру-
гог свјетског рата, пре-
кинута је 1995. године, 
али је обновљена у бео-
градском насељу Батај-
ница десет година по-
слије егзодуса. 

Основано је и Дру-
штво чувара Христовог 
гроба, које чине људи из тог 
краја, јер једини услов да бу-
дете Чувар је да сте рођени 
или имате поријекло из јед-
ног од села из округа мана-
стира Драговић, подигнутог 
давне 1395. године.

СМЈЕНА СВАКИХ ПЕТ МИНУТА
Стража испред Христовог 

гроба смјењује се на сваких-
три до пет минута када то на-
реди „харамбаша”

Чувари су се и ове године 
окупили на Велики петак и 
изабрали харамбашу, најбо-
љег и најодговорнијег – вођу 
гарде. Овога пута то је Петар 
Арамбашић, који се први пут, 
како се то каже, „обукао” по-
слије војске. 

– Бити харамбаша је ве-
лика част – каже Петар за 
Спутњик.

– Сви који дођу имају пра-
во да бирају или да буду би-
рани за харамбашу, то је де-
мократска процедура. Моје 
задужење је да уводим стра-
жу у цркву, али и да обучим 
младе момке који су се први 

пут обукли. Не смјењујем их 
по строгом режиму, на сва-
ких три до пет минута. Зави-
си од тога колико нас је, ове 
године ту је 16 Чувара – ка-
же харамбаша Петар.

Чување гроба почиње од 
тренутка изношења плашта-
нице. Гардисти се смјењују 
све до Васкрса. Када харам-
баша удари пушком о под 
цркве, стари Чувари се из-
макну, а нови заузму њихо-
ва мјеста. Симболично зау-
зимају стражарска мjеста у 

Храму Пресвете Богородице, 
по двојица сјеверно и јужно 
од Христовог гроба.

Носе традиционалну но-
шњу врличког краја, са кубу-
ром и јатаганом за појасом и 
дрвеном репликом пушке у 
рукама. Ношња је изузетно 
тешка, између 15 и 18 кило-
грама, још један од разло-
га што Чувар не може да бу-
де свако. Изузетно је богато 
украшена, а вез на њој једин-
ствен. Поједине ношње доне-
те из Далмације чувају се ви-
ше од сто година, а нове ве-
зе харамбашина мајка, бака 
Боја, која гази осамдесету.

Откуд обичај чувања Хри-
стовог гроба у сјеверној Дал-
мацији, у градићу смјеште-
ном између планина Дина-
ре, са једне, и Свилаје и 
Козјака, са друге стране, 
није поуздано утврђено. 
Чињеница је да је стар ко-
лико и православни храм 

у Врлици, али тачно пори-
јекло традиције Чувара Хри-
стовог гроба није познато. 

Претпоставља се да га је 
у Далмацију донио свеште-
ник који је био на ходоча-
шћу у Јерусалиму, али по-
стоји и вјеровање да је стра-
жа уведена у цркву да би Чу-
вари штитили народ од тур-
ских напада.

ПОНОВО У ВРЛИЦИ 
Када је дио православаца 

у Далмацији прихватио другу 
вјеру, обичај је сачуван и код 
католика у Врлици. 

Некада су се Чувари ра-
зличитих вјера посјећивали 
током васкршњих празника, 
али је тај обичај рат преки-
нуо.Иако се мало људи вра-
тило у стари крај, Врлича-
ни са поносом истичу да су 
2013. године обичај обнови-
ли и у свом мјесту. 

Пошто се Васкрс покло-
пио са Празником рада, ове 
године чак је више Чувара у 
Цркви Светог Николе у Врли-
ци, него у Батајници. Тради-
ција је да витезови из Врли-
ке, после Васкршње литурги-
је, запјевају пјесме свог краја 
– ојкаче. Тада се чују дипле, 
али и игра Глуво коло.

Тај обичај Далматинске 
Загоре једини је дио традици-
је прекодринских Срба који 
се налази на Листи немате-
ријалног културног насљеђа 
Републике Србије. Обичај је 
један од кандидата за Уне-
скову листу нематеријалне 
свјетске културне баштине.

 » Услов да будете 
Чувар је да сте 
рођени или имате 
порекло из једног 
од села из округа 
манастира Драговић, 
подигнутог давне 
1395. године.

 » Најмлађи Чувар — Дејан Матић

 » Петар Арамбашић  
из Батајнице је  

овогодишњи 
 „харамбаша“ 

 » Чувари Христовог гроба испред цркве Рођења пресвете Богородице у Батајници

ПОДРШКА ПРИЈАТЕЉА

Један од најстаситијих Чувара је Мирко Милаш, рођени Земунац, 
будући новинар, који је после прадједе први у породици обукао 
ношњу Чувара. 
Традиција је нешто што треба да се чува – каже Мирко и додаје: 
– Поносан сам што вучем корјене из тог краја. Лијепо је бити 
дио ове приче, не дешава се често да си јединствен у друштву, 
поготово у 21. вијеку када сви негдје срљају, нико не гледа 
да сачува нешто своје, традиционално. Моји пријатељи су 
одушевљени, долазе, подржавају ме и онда сам поносан на то 
што јесам, Чувар Христовог гроба – каже Мирко.

18
килограма може да износи 
тежина униформе Чувара 

Христовог гроба, која 
подразумијева кубуру 

и јатаган за појасом 
и репликом дрвене 

пушке у рукама
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ПРОСЛАВЉЕНА КРСНА СЛАВА УДРУЖЕЊА 
ГОСПИЋАНА „НИКОЛА ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ

7.5.2016.  У Парохијском дому Храмa Светог оца Николаја 
у Борчи прослављен је Ђурђевдан, крсна слава Удружења 
Госпићана Никола Тесла из Београда. Претходно је у Храму 
Светог оца Николаја одржан парастос за страдале Госпи-
ћане. Кум славе био је нови предсједник Удружења Слав-
ко Прошић. Обредни дио уз присуство тридесетак чланова 
Удружења и гостију учинили су отац Славко Стевановић, који 
је службовао у Госпићу од 1981. до 1991. године и отац Дра-
ган Глумац. Након молитве и сјечења колача отац Славко и 
отац Драган пожељели су срећну славу члановима Удруже-
ња, њиховим породицима и гостима. За кума славе за сље-
дећу годину одређена је Меланија Судар.
Након тога присутнима се обратио и нови предсjедник Удру-
жења и домаћин славе Славко Прошић, који је позвао при-
сутне да минутом ћутње одају почаст страдалим Госпића-
нима и пожелио им све најбоље. Присутнима се обратио и 
замјеник предсједника Одбора за дијаспору и Србе у реги-
ону у Скупштини Србије Миодраг Линта, који је рекао да 
Крајишници не смију заборавити своје обичаје, традицију 
и културу. Он је посебно похвалио рад бившег предсједни-
ка Удружења, Милана Судара, који је уложио велику енер-
гију и труд везано за оснивање и реализацију постављених 
циљева и активности. Међу гостима је био предсједник Ко-
алиције удружења избјеглица Миле Шапић. 

СКУП У ЗЕМУНУ ПОВОДОМ 25-ГОДИШЊИЦЕ ОД ПОГРОМА СРБА У ЗАДРУ 2. МАЈА 1991. ГОДИНЕ  

Кристална ноћ и данас траје
Удружење Задрана у 

Београду организова-
ло је трибину на којој 

су говорили: Владимир Га-
гић, народни посланик Ми-
одраг Линта,  др Војин Ка-
линић,  проф. Милан Мрке-
ла, Марица Варићак, Гаври-
ло Ковачевић, Сања Лакић 
и водитељ Синиша Буњевац. 

Према рјечима Владимира 
Гагића, једног од иницијатора 
ове трибине, најтрагичније је 
да је Хрватска награђена за 
погром над Србима. 

НАПАД БИО ПЛАНИРАН
– Нема казне ни за почи-

ниоце ни за инспираторе и 
налогодавце Задарске кри-
сталне ноћи. Град који су 
стварали Михајло Катурић, 
Божидар Петрановић, књи-
жевник Марко Цар и многи 
други постао је непожењан 
за Србе. По Милораду Екме-
чићу, нашем уваженом ака-
демику, у Задру су Срби из-
давали више од 200 листова. 
У Задру је 1905. године до-
несена Задарска резолуци-
ја у којој је наглашена рав-
ноправност српског са хр-
ватским народом. Српско 
национално биће биће не-
што касније утопљено је у 
југословенску илузију – ка-
же Гагић.

 Др Војин Калинић го-
ворио је о значају Задра за 

Србе у Сјеверној Далмаци-
ји кроз историју, а посебно 
о великом доприносу Срба 
у политичком, економском, 
културном и сваком другом 
развоју Задра у претходним 
вијековима.

Синиша Буњевац, водитељ 
трибине, подсjeтио je да је по-
вод за дивљање нађен 2. маja у 
убиству Франка Лисице, при-
падника специјалне полициј-
ске јединице Поскоци. Убиство 

се догодило код Полаче и за 
то су, наравно, оптужени Ср-
би, али се данас све слободни-
је тврди да су то убиство ради 
хомогенизације починили са-
ми Хрвати. 

– Много тога указује да је 
постојао план напада на Србе. 
Напријед су ишли и пљачка-
ли и рушили млађи, а за њи-
ма старији, који су поливали 
бензином и палили. Жртве су 
27.000 Срба, колико нас је жи-

вјело тамо заједно са приград-
ским насељима. Нико никада 
није одговарао – рекао је Бу-
њевац и наставио: 

– Поставља се питање гдје 
је била полиција тога дана. 
Није је ни било. Судски пред-
мет из Задра пребачен је у 
Сплит, па у Загреб, гдjе је за-
творен. Иако је било и убије-
них, убијен је Ненад Аћимов 
Аћим, Гојко Бјелановић је био 
пријављен, па су га хапсили. 
Пуштен је да би га убили у ње-
говој кући. Павле Опсеница 
одведен је из свога стана, не-
стао је, а Радована Пандурског 
нашли су мртвог у контејнеру 
за смеће. Давор Лукић лично 
је убио троје Срба.

ПРВИ КОРАК КА ПОГРОМУ
Сања Лакић, поријеклом из 

Ислама Грчког и Кашића ис-
под Велебита, сматра да је ва-
жно да никада не зaборавимо 
Републику Српску Крајину: 

– Ова тема боли. Али, уко-
лико заборавимo, поновиће 
се. Нека праунуци праунукa 
наших знају шта је Задарска 
кристална ноћ.

Предсједник центра Вери-
тас и бивши судија Саво Штр-
бац из Задра био је јасан: 

– Задарска кристална ноћ 
први је корак ка погрому и ма-
сoвним убиствима српских 
грађана –  рекао је Штрбац. 
И тачка. Д. Б.

УНИШТЕНО ЈЕ 470 СРПСКИХ КУЋА И 130 ЛОКАЛА

Задарска кристална ноћ представља погром над Србима када 
је руља од око 2.000 лица наоружана моткама, каменицама, 
флашама кренула по дану у пљачку и девастацију српске 
имовине у том граду, кућа, локала, кафана, продавница… Није 
фалило ни експлозива. Хрватска страна је у Задру укупно 
уништила 130 српских локала и 470 српских кућа. Када су 
минирали српске куће, морали су зауставити саобраћај у 
Бенковачкој улици, а сваки случај води се као предмет против Н. 
Н. починиоца. Да ли је група била самоорганизована, или није, 
односно да ли је то било спонтано или плански, одавно се зна. 
Али, пустимо Задране да сами о томе говоре.

МАРИЦА ВАРИЋАК ИЗГУБИЛА 7 СУДСКИХ СПОРОВА

Марица Варићак годинама је водила спорове, седам спорова, 
и сада је дошла до краја. Изгубила је све и у Хрватској и пред 
судом у Стразбуру, наводним Судом за људска права. 
Од Маричине куће од 600 квадратних метара, данас нема чак 
ни темеља. Градоначелник Божидар Калмета је то „очистио” 
ровокопачима. Осим куће, имала је стан и земљу у приватном 
власништву, све осигурано код Кроација осигурања, али ништа 
није обештећено. Ни стару девизну шетњу, ни пензију. Све је 
Европски суд за људска права у Стразбуру одбио. Одобрено јој 
је само да направи објекат од 75 квадрата. Али она неуморно 
инсистира да јој као нови прихвате пројекат здање које је 
некада постојало. 
– И мене и мог сина и унука исписали су из књиге држављана 
у Задру. Када смо обнављали држављанство, нису нам дали 
Задар него Грачац. Покрадена је сва оригинална архива наше 
куће, у документацији су ми само показали неки реверс из 1988. 
године. Дакле, отада су све планирали. Кристална ноћ и дан 
данас траје – закључује Марица.

ЛИНТА: НЕ СМИЈЕМО ОДУСТАТИ

Миодраг Линта је истакао да је српски народ у Хрватској 
доживио општу катaстрофу. 
– Само ван РСК минирано је преко 10.000 српских кућа и локала. 
Послије рата Хрвати су законима цементирали етничко чишћење 
Срба из Хрватске. Случај Марице Варићак симболичан је и поучан: 
Срби правним путем не могу остварити своја права у Хрвaтској. 
Узалуд је Србима подстицана лажна нада да ће ријешити свој 
проблем ангажовањем адвоката. Адвокати су плаћани, ништа се 
није добило, а вријеме и здравље je изгубљено. И не само то. Сад 
Србима испостављају трошкове судског поступка. На рачун тога 
Душану и Ани Кундак, који су тужили хрватску државу за двије 
срушене куће у мјестима Липик и Филип Јаков, поред Шибеника, 
сваки мjесец одузимају трећину пензије, а треба да плате укупно 
35.000 евра судских трошкова. Због тога је Савез Срба из региона 
покренуо акцију евидентирања наше отете и уништене имовине. 
Досад је око 5.000 породица попунило образац, који се налази на 
сајту Савеза Срба из региона, а циљ акције је да се попуни барем 
50.000 образаца.

ОБИЉЕЖЕНА СЛАВА СВЕТИХ АПОСТОЛА 
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА У НАСЕЉУ БУСИЈЕ

 

24.5.2016. На дан Светих првих словенских апостола Ћири-
ла и Методија, 24. маја у насељу Бусије, обиљежена је, пo 
17. пут, храмовна слава. Епископ сремски Василије служио 
је вечерње богослужење са резањем славског колача, уз 
присуство епископа средњоамеричког Лонгина, свештен-
ства Епархије сремске и многобројних вјерника. Светковању 
овога значајног дана за све грађане Бусија присуствовали 
су народни посланик Миодраг Линта, представници зави-
чајних и избјегличких удружења као и угледне званице из 
политичког и јавног живота.

БИЛЕЋАНИ У СРБИЈИ ПРОСЛАВИЛИ КРСНУ 
СЛАВУ ПРЕНОС МОШТИЈУ СВЕТОГ САВЕ

19.5.2016. Завичајни клуб Билећана у Србији по први пут про-
славио је своју крсну славу –  Пренос моштију Светог Саве.
Миодраг Дунђеровић, предсједник Клуба, објаснио је да је по-
знато да Билећа слави Светог Саву, па је на препоруку духовни-
ка Рада Зеленовића дан Преносa моштију Светог Саве означен 
као празник Билећана у Србији. Поред великог броја чланова, 
на слави су били: начелник Билеће Миљан Алексић, предсјед-
ник скупштине Љубо Вуковић,  директор Представништва РС 
Млађен Цицовић, пјесник Божидар М. Глоговац, као и Свето-
зар Црногорац, потпредсједник Координационог одбора свих 
херцеговачких удружења у Србији.

ЕПИСКОП АТАНАСИЈЕ ПРИМИО 
ПРЕДСТАВНИКЕ УДРУЖЕЊА ОМЛ

21.5.2016. Његово преосвештенство епископ бихаћко-петро-
вачки г. Атанасије примио је представнике Удружења Огње-
на Марија Ливањска у просторијама Патријаршије у Београ-
ду. Састанку су присуствовали предсједник Удружења Нико-
ла Петровић и члан Управног одбора Милош Дамњановић.
Током састанка разговарало се о животу у Епархији, али при-
је свега о активностима и пројектима на којима раде Удру-
жење и Парохија лијевањска. Једна од главних тема су би-
ли и радови које је потребно извести како би се завршила 
обнова капеле и Спомен-костурнице Св. Великомученице 
Марине – Огњене Марије, укључујући и њено осликавање.

НОВА КЊИГА ДРАГАНА ВУКШИЋА ОТКРИВА ДЕТАЉЕ О ПРВИМ ВОЈНИЦИМА- КРАЈИШНИЦИМА

 Католичка црква затрла Жумберачке ускоке
У издању Српског народног 

вијећа из Загреба недавно 
је представљена нова књига 
Драгана Вукшића Жумберач-
ки ускоци, невјероватно путо-
вање у, умногоме заборавље-
ну, српску историју у којој се 
мијешају митови, легенде, али 
и сурово унијаћење од Римо-
католичке цркве. 

– Реч је о Србима који су се 
на подручје Жумберка, тери-
торије оивичене хрватско-сло-
веначком границом, Самобор-
ским горјем, ријеком Купом и 
путем Метлика–Ново Место, 
населили у оквиру четири сео-
бе, у периоду од 1530. до 1540. 
године. Жумберачки ускоци 
први су изборили права и ста-
тус на територији Хабзбуршке 
монархије и фактички су би-
ли први војници-крајишници 
касније основане Војне кра-
јине, али и прва организова-
на српско-православна група 
на територији једновјерне ри-
мокатоличке Хабзбуршке мо-
нархије – прича Вукшић, пу-
ковник у пензији, који се, по-
сле политичких и војних те-

ма, одлучио написати књигу 
о народу и крају коме и сам 
припада. 

– Жумберак је до 13. вије-
ка припадао Хрватској, а од 
тада, све до укидања Војне 
крајине, имао је статус „уну-
трашње аустријске покраји-
не”. Нисам сигуран да су се 
икада у историји мањом ет-
ничком и вјерском скупином 
бавили толики цареви, кра-
љеви, римске папе и право-

славни српски патријарси... 
– прича овај аутор.

Према прикупљеној исто-
ријског грађи, у Жумберак 
се кроз четири сеобе (1530, 
1531, 1538 и 1539), досели-
ло око 3.500 људи са подручја 
Гламочког поља, Уне и Унца, 
Срба и Далмације. 

– Већи дио ускока потиче са 
подручја данашње Црне Горе, Ра-
шке, Косова, Полимља, Херце-
говине и јужне Далмације. Дру-
ги дио потиче са подручја сјеве-
роисточне Србије, а почели су 
да се селе после пада Смедере-
ва. У царским документима зову 
их на латинском Сервиани (Ср-
би) и Расциани (Рашчани), али и 
„Власи”, због посебног друштве-
ног статуса, што су многи злоупо-
требљавали и у етничком (нацио-
налном) смислу – прича Вукшић.

Према историјским изво-
рима, 1835. године у Жумбер-
ку је живјело око 7.000 уско-
ка, у 600 домаћинстава и ви-
ше од 80 етнички и религиј-
ски чистих села, која носе на-
зиве по презименима родова.  
 Ђ. БАРОВИЋ / ВЕСТИ

ОМЕКШАВАЊЕ „ДИНАРСКОГ ЕЛЕМЕНТА”

Драган Вукшић каже да је поента његове књиге да скрене 
пажњу на унијаћење Срба Жумберка. 
– То је стварност мог народа, више од четири стотине година. 
Јединствен циљ тог „удруженог злочиначког подухвата” је да 
жумберачки ускоци престану бити оно што јесу, да се одрекну 
и забораве ко су, шта су и одакле су и да постану оно што нису. 
Унијаћење, проглашавање Власима и сењским ускоцима само 
су средство за омекшавање „тврдог динарског елемента”, 
метод ради остваривања крајњег циља, однарођивања и 
похрваћивања – каже Вукшић. 
– Највише ускока било је 1890. године, скоро 10.000. Данас 
их има до 500 – каже наш саговорник и подсјећа да су управо 
Срби из Жумберка били на мети суровог „удруженог подухвата” 
покатоличавања, а да тај „крст” носе и данас.

 » Дуг завичају: Драган Вукшић
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ЊУЈОРК: ПРОМОВИСАНА  
МОНОГРАФИЈА НАША ИСПОВИЈЕСТ

10.5.2016. У Њујорку је про-
мовисана монографија На-
ша исповијест, која садржи 
свједочења 15 Српкиња из 
Републике Српске о торту-
рама кроз које су прошле 
током протеклог рата у БиХ.
Монографија је промовисана у оквиру конференције Пораз 
фашизма и сјећање на жртве, коју поводом 71 године од про-
боја јасеновачких жртава организовао Институт за истра-
живање злочина у Јасеновцу. 
Предсједница Удружења жена жртава рата Републике Срп-
ске Божица Живковић Рајилић рекла је да су чланице овог 
удружења, у којем је тренутно регистровано 420 жена, смо-
гле снагу да проговоре о својим судбинама и тако посвједо-
че да је жртава било на свим странама у протеклом рату у 
БиХ.  РТРС

УРУЧЕНА НАГРАДА САВА МРКАЉ ДУШАНУ 
ИВАНИЋУ И СЛАВИЦИ ГАРОЊИ РАДОВАНАЦ

18.5.2016.Књижевна заједница Крајине 18. маја 2016. годи-
не у Београду додијелила је књижевну Награду Сава Мркаљ 
проф. др Душану Иванићу и проф. др Славици Гароњи Ра-
дованац. Образложење награде за оба лауреата прочитао 
је ликовни умјетник, књижевник, и некадашњи директор 
Гимназије Никола Тесла у Госпићу, професор Душан Ђако-
вић, који је и потпредсједник Књижевне заједнице Крајине. 
За свој роман Јадовничка жмижда Ђаковић је својевремено 
добио четири књижевне награде, а један је од добитника 
књижевне Награде Сава Мркаљ у претходном периоду. На-
граду Сава Мркаљ Д. Иванићу и С. Гароњи Радованац уручио 
је предсједник Књижевне заједнице Крајине и пјесник Ми-
лан Пађен. Свечаности је присуствовало педесетак наших 
земљака, међу којима и народни посланик Миодраг Линта. 
Душан Иванић је аутор бројних монографија и збирки сту-
дија, а посебно су вриједне Антологија – Приповјетка српских 
писаца из Хрватске; Врела у врлети – о књижевној баштини Ср-
ба у Хрватској и Књига о Сими Матавуљу.
Славица Гароња Радованац објавила је књиге из народне 
књижевности: Народне пјесме славонске границе; Народне 
приче из Папука; Антологија српске народне лирско-епске по-
језије из Војне Крајине; Српско усмено поетско насљеђе Војне 
Крајине у записима 18, 19. и 20. вијека...

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ КЛИКТАЈ БРИБИРСКОГ 
СОКОЛА БОРИВОЈА БИЈЕЛИЋА ЛУНА

11. 5.2016.  Промоција књиге Боривоја Бијелића Луна, Клик-
тај брибирског сокола, одржана је у организацији Српске књи-
жевне заједнице и Удружења ратних и мирнодопских вој-
них инвалида Србије. 
Боривој Бијелић Лун је далматински умјетник широког спек-
тра и опуса: вајар; сликар; и писац, романа, прича, афори-
зама и поезије за дјецу и одрасле. Све је почело за вријеме 
служења војног рока у Македонији 1973. г. са пјесмом Тужна 
врба, која је касније, 1982. г., награђена трећом наградом на 
Горановом прољећу. Лун пише о Далмацији, Брибиру род-
ном крају, Буковици, носталгији, чежњи, сјети, мору, шкртој 
земљи, љубави и другим темама а посебно о камену, који је 
за њега јастук, темељ, кров, душевна храна, побратим, дру-
гар и злато. Тврд је камен треба рука мушка, жуљне руке, са 
њим и око њега. Како у пјесми тако и у прози камен је неи-
збјежан, доминантан.
По ријечима аутора кривац за настанак његове петнаесте 
књиге био је унук Андрија, који је од „ђеда” тражио оно што 
су претходна унучад већ добила. 
На промоцији којој је присуствовало  стотињак гостију го-
ворили су још:  Душан Вукојевић Марс, мр Дивна Бијелић 
Брибирска, проф. Душан Ђаковић Дуја и проф. И новинар 
Златко Тарле.

У КЛУБУ ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ ПРОМОВИСАНА КЊИГА ПЕНЗИОНИСАНОГ ГЕНЕРАЛА МИРКА БЈЕЛАНОВИЋА

Разбијање СФРЈ и грађански рат у Хрватској (1990–1995)
У књизи су обрађени ста-

вови свих страна у дога-
ђајима: српске, хрватске и 
међународне заједнице са 
доказима из штампе, часо-
писа и зборника радова са 
простора бивше Југослави-
је који су проучавани 15 го-
дина. 

– Култ бранитеља уткан је 
у историјску матрицу Хрват-
ске у којој се оружани сукоби 
третирају као српска агреси-
ја – објаснио је аутор. 

Под капом бранитељског 
рата још увијек су скривени 
злочини за које нико није од-

говарао и не одговара. С дру-
ге стране и српски аутори из-
бегавају термин „грађански 

рат”, јер говоре о одбрамбе-
ном и ослободилачком.

Аутор је шире писао о Пла-
ну З-4, који је оцијенио као не-
повољан за Србе Крајишнике. 
У посебном дијелу обрађена 
је улогу Здруженог подручја 
Сплит у операцији Олуја 95.

О књизи су још говори-
ли: др Чедомир Штрбац, др 
Радован Томановић, др Ко-
ста Новаковић, Маринко 
М. Вучинић, Данко Перић. 
ПЕТАР ШКРБИЋ / КЛУБГЕНЕРАЛА.ОРГ.РС

ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА РАДОВА РСК – ИСТОРИЈСКИ И ГЕОПОЛИТИЧКИ УЗРОЦИ ФОРМИРАЊА, ОКУПАЦИЈА И ПОСЉЕДИЦЕ

У дворани Више тури-
стичке школе на Но-
вом Београду одржана 

је у недјељу 8. маја 2016. го-
дине промоција Зборника РСК 
– историјски и геополитички 
узроци формирања, окупација 
и посљедице. 

На промоцији било је при-
сутно преко 150 посјетилаца. 
Зборник је настао као резул-
тат научног скупа одржаног 
20. децембра 2016. године у 
организацији удружења Кра-
јишки привредник и Фондације 
Крајишки културно-историј-
ски центар. 

Један од издавача овог 
Зборника је и Институт за по-
литичке студије у Београду. 
Промоција је одржана пово-
дом обиљежавања Дана побје-
де над фашизмом и нацизмом. 
На почетку промоције пјесму 
Признајем аутора Саве Смо-
љановића надахнуто је гово-
рио познати пјесник и умјет-
ник родом са Баније Мићо Је-
лић Грновић.

Главни уредник Зборника, 
др Момчило Суботић, говорио 
је о садржају Зборника и иста-
као да је на научном скупу би-
ло присутно око 60 учесника, 
а да су радове приложила 32 
аутора. Зборник је подијељен 
на два дијела: научни дио и 
свједочења учесника ратних 
догађања деведесетих година. 

– Циљ Зборника био је да 
укаже да су Крајишници исто-
ријски утемељени на том по-
дручју, на асимилаторску по-
литику хрватске државе и на 
српске политичке и војне сла-
бости деведесетих година – ре-
као је Суботић и додао да се у 
Зборнику анализирају лажне 
тезе које промовише хрват-
ска страна, тј. да су Срби би-
ли привилеговани, да су сами 
себе протјерали и да су били 
реметилачки фактор. 

Суботић је истакао да је по-
требно српско јединство на 
плану очувања културе, вје-
ре, традиције и језика.

Новинарка Тамара Игња-
товић говорила је о корица-
ма Зборника и начину како је 
урађен њихов дизајн.

Мишел Зубеница истакао 
је да, иако су у родитељи сти-
цајем околности дали страно 
име, са поносом истиче да је 
по поријеклу и по мјесту рође-
ња са Кордуна и Лике. 

Он се захвалио на прили-
ци да објави свој рад Геноцид 
над српским народом у Неза-
висној Држави Хрватској као 
разлог настанка Републике 
Српске Крајине и нагласио да 
је овај догађај за њега велики 
подстрек да настави са радом. 

– Младима имају обавезу 

да у наредном периоду наста-
ве борбу за интересе и права 
Крајишника. 

Зубеница је, иначе, студент 
дипломатије и директор Цен-
тра за међународну јавну по-
литику.

Мр Виолета Николић ре-
кла је да су Крајишници у сво-
ме постојању, током истори-
је, а под утицајем наметнутих 
околности, били више усмје-
рени на друговање са пушком, 
него са књигом. 

– Да би успјели сачувати 
отаџбину, а у будућности по-
вратити отету Крајину, потреб-
нo је дружeње и са пушком, и 
са књигом. У ту сврху, публи-
кована је ова књига која пред-
ставља нашу заједничку инте-
лектуалну својину у култури и 
историји, која свједочи о по-
стојању једног народа. Подр-
жавајући промовисање Збор-
ника научних радова о Републи-
ци Српској Крајини, доприно-
симо томе да ова књига, која 
свједочи о нашој заједничкој 
истини, пронађе своје мјесто 
у многим нашим институци-
јама, библиотекама, институ-
тима и факултетима.

Мирко Радаковић је гово-
рио о Зборнику као наставном 
средству и Одбору за одбрану 
Срба Крајишника, који су не-

основано оптужени од стране 
Хрватске и Федерације БиХ. 
Он је позвао Крајишнике да 
помогну својим сународни-
цима који су у невољи и ко-
јима је потребна помоћ. Ра-
даковић је један од најупор-
нијих људи у раду Крајишког 
привредника и Фондације Кра-
јишки културно-историјски 
центар и најзаслужнији што 
је овај Зборник угледао свје-
тло дана.

На промоцији Зборника на-
ступили су чланови мушке и 
женске пјевачке групе Академ-
ског друштва Нови Београд, ко-
ји су рецитовали Кордунашку 
елегију аутора Миле Дакића, 
историчара са Кордуна, која 
говори о трагичној судбини 
Кордунаша. 

Мушка и женска пјевачка 
група отпјевале су неколико 
народних пјесама, а средња 
дјечија група је извела коре-
ографију Чобанско надиграва-
ње. Академско друштво Нови 
Београд основано је у јануару 
1974. године. Окупља преко 
450 активних чланова, распо-
ређених у 7 секција за народ-
не игре, народни оркестар и 
изворне пјевачке групе. 

На крају промоције уруче-
не су захвалнице привреднику 
Милану Кокиру, умјетнику и 
пјеснику Мићи Јелићу Грно-
вићу и Војину Јовановићу у 
знак захвалности због подр-
шке изради и промоцији ово-
га Зборника.  С. К.

Крајишке истине и судбине 

ОПСЕНИЦА: ПОТРЕБНИ СУ НАМ МЛАЂИ ЉУДИ

Проф. др Милорад Опсеница навео је главне циљеве Крајишког 
културно-историјског центра: 
– Неопходно је oјачати нашу организацију са млађим људима; 
стварати мисаони и вољни фактор код већег броја Крајишника 
и људи добре воље о потреби да имамо Крајишки културно 
историјски центар, не само као пуки и голи објекат, него као 
сегмeнт научних, историјских, културних, спортских, обичајних 
вриједности и активности
Опсеница је посебно поздравио народног посланика и 
предсједника Савеза Срба из региона Миодрaгa Линту и истакао 
да „то је једини човјек, наш Крајишник, у нашој Скупштини 
Републике Србије, који на транспарентан начин настоји да се 
наше крајишко име и наши многи неријешени проблеми не 
закључају у ладицу и баце под тепих”.

ДИКЛИЋ: ТУЂМАНОВА ПОЛИТИКА СТВОРИЛА РСК!

Др Момчило Диклић је нагласио да је Републику Српску Крајину 
створила хрватска политика јер Срби нису могли да прихвате 
Туђманову Хрватску. 
– Након завршетка Другог свјетског рата у Хрватској није урађен 
процес деусташизације и то је један од разлога обнове усташке 
идеологије почетком деведесетих година – рекао је Диклић. 
Он је истакао да је потребна стална борба против лажи и 
клевета које долазе са хрватске стране. 
– Уведена категорија Хрвати православне вјере на посљедњем 
попису достигла је бројку од чак 17.000.

„
Да би успјели 
сачувати отаџбину, 
а у будућности 
повратити отету 
Крајину, потребнo 
је дружeње и са 
пушком, и са књигом

 » Др Момчило Диклић » Мирко Радаковић  » Проф. др Милорад Опсеница  » Тамара Игњатовић  » Др Момчило Суботић  » Мићо Јелић-Грновић
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БАКИР ИЗЕТБЕГОВИЋ ВОДИ  
ДЕСТРУКТИВНУ ПОЛИТИКУ

31.5.2016. Предсједник 
Савеза Срба из региона 
Миодраг Линта оцјењује 
лицемјерним понашање 
предсједавајућег Пред-
сједништва БиХ Бакира 
Изетбеговића, који јед-
ног дана говори о град-
њи међусобног повјерења и помирења међу народима, а дру-
гог дана оптужује Србе да су извршили геноцид у Сребре-
ници, да су вршили систематски прогон Бошњака и Хрвата 
у Бањалуци, Републику Српску назива парадржавном тво-
ревином и најављује ревидирање тужбе БиХ против Србије. 
– Очигледно је да Бакир Изетбеговић наставља да води деструк-
тивну политику, с циљем да се Срби прогласе агресорима и зло-
чинцима, да се укине Република Српска и створи унитарна БиХ.
Линта сматра да Бошњаци нису показали способност и 
спремност да се суоче са погрешном политиком коју је во-
дио Алија Изетбеовић, као и са бројним злочинима које је 
починила њихова страна током рата у БиХ. Бошњачки по-
литичари би морали да разумију да без кажњавања злочи-
наца из реда властитог народа и без досљедног поштова-
ња Дејтонског мировног споразума свака прича о успостави 
повјерења и помирењу у БиХ неће имати никаквих изгледа 
за успјех. Због тога је потребно да се Тужилаштво и Суд БиХ 
коначно реформишу у независне и професионалне инсти-
туције, које ће судити свим злочинцима, без обзира на на-
ционалну и вјерску припадност.

Централна изборна комисија БиХ омогућила 
гласање у Србији на локалним изборима у БиХ 
Савез Срба из региона оба-

вјештава заинтересоване 
грађане да је Централна из-
борна комисија Босне и Хер-
цеогвине на сједници одржа-
ној 4. 5. 2016. године доније-
ла Одлуку о расписивању и 
одржавању Локалних избо-
ра у Босни и Херцеговини 
2016. године. Избори ће се 
одржати у недјељу, 2. окто-
бра 2016. године.

У складу са Одлуком о 
дипломатско-конзуларним 
представништвима Босне и 
Херцеговине на у којима се 
планира организовање гласа-
ња за Локалне изборе 2016. 
године, на предстојећим 
локалним изборима у БиХ 
отворена је могућност  да др-

жављани Републике Српске 
и БиХ који живе у Србији, а 
имају бирачко право (имају 
држављанство и личну кар-
ту издату у БиХ) могу то сво-
је право остварити тако што 
ће моћи гласати  на бирач-
ким мјестима  у Републици  
Србији.

Централна изборна ко-
мисија Босне и Херцегови-
не (скраћено ЦИК БиХ) по-
себним прописом утврдиће 
тачан број и распоред гла-
сачких мјеста при Амбасади 
БиХ у Србији, сходно броју 
бирача регистрованих да гла-
сају лично у амбасади БиХ у 
Србији.

Да би остварили ово  ра-
во,  основни  услов  је  да  се  

наши грађанини  региструју  
у бирачки списак  код  ЦИК-
-а БиХ. Пријаву и регистра-
цију у бирачки списак, би-
рач може реализовати тако 
што ће попунити  формулар 
„ ПРП-1” (који ће преузети 
на сајту  ЦИК-а) и са фото-
копијом личне карте, пасоша 
или возачке дозволе издате 

у БиХ, послати  поштом на  
адресу: Избори у БиХ. По-
штански претинац 451, 71 
000 Сарајево; или електрон-
ским путем на имејл: prija-
vapp@izbori.ba

Kрајњи рок за пријаву и 
регистрацију у бирачки спи-
сак код ЦИК-а Босне и Хер-
цеговине је 19. јул 2016 го-
дине, с тим да препоручује-
мо да се ова активност обави  
знатно раније. Више инфор-
мација о предстојећим избо-
рима можете погледати на 
сајту ЦИК-a БиХ, www.izbo-
ri.ba. У овој активности мо-
жете рачунати на подршку и 
помоћ Савеза Срба из регио-
на, који има својe канцелари-
је у Београду и Новом Саду. 

ЛИНТА ПОЗВАО СРПСКЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ ДА СЕ УЈЕДИНЕ НА ЛОКАЛНИМ  ИЗБОРИМА

Заједничка листа спријечила 
би расипање српских гласова
Предсједник Савеза Ср-

ба из региона Миодраг 
Линта позива све срп-

ске политичке партије и удру-
жења грађана које дјелују на 
подручју Федерације БиХ да 
се окупе око заједничких кан-
дидата за начелнике у Дрвару, 
Гламочу, Грахову и Босанском 
Петровцу и постигну договор 
око заједничких листа за оп-
штинска и градска вијећа на 
предстојећим локалним из-
борима у БиХ, који ће бити 
одржани 2. октобра ове годи-
не. Посебну улогу у овом про-
цесу имају страначке центра-
ле са сједиштем у Републици 
Српској. Линта подсјећа да су 
бошњачке политичке партије 
с једне стране, и хрватске по-
литичке партије с друге стра-
не, већ постигле договор о за-
једничком наступу у Републи-
ци Српској на локалним избо-
рима. Као позитиван примјер 
Линта истиче чињеницу да су 

се СНСД, СДС, ПДП, НДП, 
ДНС, СП и друге српске по-
литичке партије и удружења 
грађана у Сребреници успје-
ли договорити око заједнич-
ког кандидата за начелника.

Линта сматра да би за-
једнички српски кандидати 
за начелника и заједничкe 
српскe листе учврстили по-
ложај Срба у општинама у 
Федерацији БиХ, гдје има-
ју значајну већину (Дрвар, 
Гламоч и Грахово), што би 
пресудно утицало да Срби 
освоје власт у општини Бо-
сански Петровац, гдје Срба 
и Бошњака има отприлике 
пола-пола. У осталим општи-

нама и градовима Федераци-
је БиХ, гдје су Срби у значај-
ној мањини, заједничка срп-
ска листа би допринијела да 
освоје што већи број одбор-
ника и да на тај начин имају 
већи утицај на локалну власт, 
него у претходном периоду 
(нпр. општина Сански Мост 
и друге). Била би велика ште-
та да због међусобне подије-
љености и страначких несу-
гласица Срби у Федерацији 
БиХ пропусте још једну шан-
су за договор и на тај начин 
изгубе позиције на посебно 
осјетљивим подручјима.  

Линта истиче да су Ср-
би у Федерацији БиХ гра-
ђани другог реда и да је њи-
хов главни проблем  дискри-
минација од стране надле-
жних кантоналних и феде-
ралне власти, као и у дије-
лу законодавства. Срби су у 
овом ентитету конститути-
ван народ само на папиру, 

док се у стварности свакод-
невно крше њихова људска 
права. У бројним инситуци-
јама Федерације БиХ нема 
ниједног запосленог Србина, 
или су запослени на нивоу 
статистичке грешке. У фе-
дералном буџету све је ма-
ње новца за рјешавање про-
блема српских повратника. 

Бошњачке и хрватске 
кантоналне власти преузи-
мају надлежност општина у 
области културе, образовања 
и природних ресурса (шуме, 
воде, разни минерали), што 
има посебно погубне посље-
дице за Србе у општинама 
Дрвар, Гламоч, Грахово и Бо-
сански Петровац. Због наве-
дене дискриминаторске по-
литике федералне и канто-
налних власти, Срба у Фе-
дерацији БиХ је све мање и 
ако се ништа радикално не 
промијени, пријети њихов 
нестанак.

ОСУДА КАРДИНАЛА ПУЉИЋА ЗБОГ 
ПОДРШКЕ БИСКУПУ КОМАРИЦИ КОЈИ ЈЕ 
БАЊАЛУКУ УПОРЕДИО С БЛАЈБУРГОМ

23.5.2016. Предсједник 
Савеза Срба из регио-
на Миодраг Линта најо-
штрије осуђује Кардина-
ла Винка Пуљића и пот-
предсједника Владе Хр-
ватске Томислава Кара-
марка због њихове подр-
шке бањалучком бискупу 
Фрањи Комарици, који је на скандалозан начин упоредио 
Бањалуку с Блајбургом. 
– Ово је још један примјер да католичка црква у Хрватској и 
Босни и Херцеговини и актуелна хрватска Влада покуша-
вају да релативизују кривицу злочиначке НДХ и изједначе 
страдање народа на овим просторима. Само на територији 
БиХ у Другом свјетском рату постојало је скоро 200 крашких 
јама и бездана у које су усташе побацале око 40.000 Срба; у 
Гаравицама је побијено 12.000 Срба; на Шушњару код Сан-
ског Моста 5.500 Срба; у Дракулићу код Бањалуке 2.000 Срба.
Линта поставља питање Кардиналу Винку Пуљићу и биску-
пу Фрањи Комарици због чега Католичка црква у Босни и 
Херцеговини и Хрватској никада није јасно осудила уста-
штво и бројна злодјела католичких свештеника над Срби-
ма за вријеме НДХ? Нажалост, католичка црква у Хрватској 
и БиХ 70 година послије завршетка Другог свјетског рата и 
даље оправдава усташки геноцид над Србима. Један од нај-
бољих доказа јесте чињеница да католички бискупи сваке 
године служе мису побијеним усташким злочинцима у Блај-
бургу и тиме дубоко вријеђају српске жртве и читав српски 
народ. Ове године мису у Блајбургу је служио бискуп Фра-
њо Комарица.

РЕИС ХУСЕИН КАВАЗОВИЋ УВРИЈЕДИО СРБЕ

25. 5.2016. Предсједник Савеза 
Срба из региона Миодраг Лин-
та најоштрије осуђује скандало-
зну изјаву поглавара Исламске 
заједнице у БиХ, реиса Хусеи-
на Кавазовића, да Бошњаци не 
допусте да „Влах” влада у Сре-
бреници и да је БиХ земља му-
слимана. Овом изјавом Хусе-
ин Кавазовић увриједио је Ср-
бе и тиме показао своје право 
лице. Кавазовић и велик дио 
бошњачке јавности сматрају Србе злочинцима јер не прихватају 
укидање Републике Српске и не признају да се у Сребреници де-
сио геноцид. Бројне чињенице, као и изјава једног од најугледни-
јих муслиманских теолога Шеика Имрана Хосеина, јасно потврђу-
ју да се у Сребреници није десио никакав геноцид над Бошњаци-
ма. Оваквим понашањем Кавазовић шири неповјерење и подиже 
тензије између Срба и Бошњака с циљем дестабилизације поли-
тичке ситуације у БиХ.
Линта позива међународну заједницу да коначно схвати да поли-
тика двоструких стандарда никада неће довести до трајног мира, 
повјерења и искреног помирења међу народима који живе на по-
дручју БиХ. Погрешан је приступ када значајан дио међународ-
не заједнице велича бошњачке, а игнорише српске жртве с јед-
не стране и не тражи да правосуђе БиХ процесуира све злочинце, 
без обзира на националну и вјерску припадност с друге стране. 
Није спорно да је у Сребреници почињен злочин и да су страда-
ли Бошњаци, али очигледно игнорисање чињенице да је на по-
дручју Бирча и Подриња и диљем Босне и Херцеговине страдао 
велики број Срба говори о селективном приступу и о одржава-
њу лажне слике о ономе што се стварно десило током деведесе-
тих година. Главни узрок рата у БиХ била је Исламска декларација 
Алије Изетбеговића, као програм за претварање Босне и Херце-
говине у исламску државу. Такву државу српски народ никад ни-
је могао прихватити.

СРАМНИ НАПАД КАРАМАРКА НА ДОДИКА

24.5.2016. Предсједник 
Савеза Срба из региона 
Миодраг Линта оцјењу-
је срамном изјаву првог 
потпредсједника хрват-
ске Владе Томислава Ка-
рамарка да предсједник 
Републике Српске рела-
тивизује српске злочине 
у БиХ и Хрватској, да до-
води у питање истину о страдању Хрвата и Бошњака у Ре-
публици Српској и да не признаје геноцид у Сребреници. 
– Заиста је невјероватно да неко као што је Томислав Кара-
марко, човјек који одлази на поклоњење усташким злочин-
цима у Блајбургу, који Блајбург упоређује са Бањалуком, ко-
ји слави протјеривање пола милиона Срба из Крајине и хр-
ватских градова и који велича хрватске генерале одговорне 
за бројна убијства Срба у Хрватској и Босни и Херцеговини 
даје себи за право да држи лекције другима.
Линта истиче да проусташки инциденти постају у Хрватској го-
тово свакодневна појава и да се данашња Хрватска заиста све 
више може довести у везу са усташким режимом из времена 
НДХ. Он поставља питање Томиславу Карамарку како је могуће 
да није реаговао када је Загребом, у присуству потпредсједни-
ка Хрватског сабора Ивана Тепеша, марширалo 8.000 хиљадa 
људи који су узвикивали усташки поздрав „За дом спремни!” 
Линта посебно истиче скандалозну изјаву једног од најближих 
сарадника Томислава Карамарка и предсједника Хрватског са-
бора Жељка Рајнера, који је три одвојене комеморације у Јасе-
новцу назвао прославама. Поменути Рајнер је крајем прошле 
године најавио да планира, када се створе услови, предложи-
ти да се хрватски парламент преименује у Хрватски државни 
сабор, назив који је важио у вријеме усташке НДХ.

СРПСКО ТУЖИЛАШТВО ДА РИЈЕШИ  
ЗЛОЧИН У ДОБРОВОЉАЧКОЈ УЛИЦИ

3. 5.2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта изра-
жава велико огорчење и забринутост због чињенице да ни након 
24. годинe од крвавог злочина у Добровољачкој улици још увијек 
нема политичке воље у Сарајеву да се казне кривци, а породице 
жртава добију одговоре на питање ко је наредио, а ко убио њихо-
ве најмилије. Јасно је као дан да је идеолошки темељ некажња-
вања злочина над Србима апсурдна и лажна теза, коју заступа бо-
шњачка интелекутална и политичка елита, да су Срби агресори, а 
Бошњаци жртве и да због тога треба укинути Републику Српску и 
успоставити унитарну БиХ
Линта позива српско Тужилаштво за ратне злочине да настави ин-
тезивну истрагу против већег броја осумњичених лица, на челу са 
Ејупом Ганићем, који су одговорни за ратни злочин над припад-
ницима бивше ЈНА у Добровољачкој улици.

КАЗНИТИ КРИВЦЕ ЗА ЗЛОЧИН   
У СЛУЧАЈУ ТУЗЛАНСКА КОЛОНА

15. 5.2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта изра-
жава незадовољство и огорчење због некажњавања наредбодаваца 
и починилаца злочина у случају Тузланска колона, када је прије 24 
године погинуло најмање 59 припадника ЈНА, а рањено је њих 44. 
Припадници бошњачког МУП-а БиХ и Зелених беретки 15. маја 
1992. године напали су колону возила ЈНА, која је мирно напушта-
ла Тузлу према Бијељини и даље у правцу Србије, чиме су прекр-
шиле одредбе међународног ратног права, Женевску конвенцију 
као и претходни договор СР Југославије и муслиманских власти у 
Сарајеву о мирном повлачењу ЈНА.
Линта позива српско Тужилаштво за ратне злочине да настави 
интезивну истрагу против већег броја осумњичених лица за слу-
чај Тузланска колона, на челу са тадашњим градоначелником Ту-
зле Селимом Бешлагићем, тадашњим командантом општинског 
штаба Енвером Делибеговићем и тадашњим начелником Центра 
јавне безбједности Тузла Мехмедом Бајрићем. 



ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНАЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

Предсједник Савеза Срба из 
региона Миодраг Линта 

оцјењује безобразном и ли-
цемјерном изјаву првог пот-
предсједника хрватске Владе 
Томислава Карамарка да не-
изручивање троје припадни-
ка Српске радикалне стран-
ке Хашком трибуналу пред-
ставља доказ нефукциониса-
ња Србије као правне држа-
ве и подстицај да Хрватска 
блокира преговоре Србије и 
Европске уније. 

– Хрватска је једина чла-
ница Европске уније која кр-
ши цивилизацијске стандар-
де, јер штити велики број хр-
ватских злочинаца, који су 

починили монструозне зло-
чине над Србима током де-
ведесетх година. Поред то-
га, Хрватска отворено крши 
основне вриједности на који 
се заснива Европска унија, тј. 
поштовање људског досто-
јанства, слободе, једнакости, 
владавине права и поштова-
ња људских права, укључу-
јући права припадника ма-
њина.

Линта сматра да Европ-
ска унија не смије више мир-
но посматрати отворено ја-
чање неофашизма у Хрват-
ској јер то почиње да пред-
ставља претњу миру, стабил-
ности, људским правима и 

владавини права. Актуелна 
власт у Хрватској отворено 
подржава фашизам и нео-
усташтво јер њени највиши 
представници одлазе да се 
поклоне усташким злочин-
цима у Блајбургу и мирно 
посматрају и толеришу све 
чешће писање антисрпских 

графита, употребу фаши-
стичких и усташких симбо-
ла и узвика. Актуелна власт 
толерише све већи број по-
рука широм Хрватске који-
ма се позива на физичко на-
сиље према Србима, као што 
су, „кољи Србе”, „убиј Срби-
на”, „Србе на врбе”, „Срби-
не исели се” и слично. Ср-
бија не може бити пријатељ 
са онима који одају почаст 
усташким зликовцима, реха-
билитују злочиначку НДХ и 
славе протјеривање Срба са 
својих вјековних подручја. 
Таква Хрватска сигурно неће 
бити примјер Србији како да 
постане члан Европске уније.

ВЛАСТ У ХРВАТСКОЈ ОТВОРЕНО КРШИ ОСНОВНЕ ВРИЈЕДНОСТИ НА КОЈИMA СЕ ЗАСНИВА ЕВРОПСКА УНИЈА

Загреб подржава злочинце  
и  подстрекава неоусташтво

Савјет Европе напокон оцијенио  
да се Хрватском шири говор мржње
Предсједник Савеза Срба 

из региона Миодраг Лин-
та поздравља мишљење Са-
вјетодавног комитета Савје-
та Европе да се Хрватском 
шири говор мржње и наци-
оналистичка реторика, као и 
да Хрватска не поштује своје 
међународне обавезе везано 
за процесуирање ратних зло-
чина, обнову ратом захваће-
ног подручја и поштовање 
сопствених закона који се 
тичу очувања националног 
идентитета српске заједнице. 

– Веома је значајно да је 
једна релевантна европска 
институција изашла у јавност 
са чињеницама о тешкој си-
туацији у којој се налазе пре-
остали Срби у Хрватској, али 
и припадници ромске мањи-
не. Према мишљењу мишље-
ња Савјета Европе може се 
видјети да Хрватска крши 
Оквирну конвеницју за за-
штиту националних мањина 
јер не примјењује законске 
одредбе које Србима гаранту-
ју употребу ћирилице и срп-
ског језика у јавном животу, 

као и запошљавање у јавним 
предузећима, државној упра-
ви, полицији, правосуђу и др.

Линта подсјећа да је Хрват-
ска у својим буџетима за 2012, 
2013, 2014., 2015, и 2016. го-
дине драстично смањила сред-
ства за економску обнову кра-
јишког подручја, које је током 
рата готово потпуно униште-
но, као и за обнову поруше-
них кућа и инфраструктуре. 
Смањење буџета услиједило је 
након што је Хрватска крајем 
2011. године потписала Уго-
вор о приступању са Европ-
ском унијом, сматрајући да 
Брисел више неће покретати 
то питање. 

– Хрватско правосуђе 
етнички је мотивисано, јер 

не кажњава Хрвате који су 
починили злочине над срп-
ским цивилима и заробље-
ницима, као и појединце и 
групе који шире говор мр-
жње и подстичу на насиље 
према Србима и ромској 
мањини. 

Линта очекује да ће Са-
вјет Европе инсистирати да 
Хрватска у што краћем року 
испуни све препоруке за по-
бољшање положаја мањина, 
које се односе на системат-
ску и брзу осуду национали-
стичке и антимањинске рето-
рике, економски развој кра-
јишког подручја, поштовање 
сопствених закона и ефика-
сну истрагу против говора 
мржње и злочина.

НОВИ ГРАФИТИ ПОТВРЂУЈУ ДА УСТАШТВО 
ИМА ЈАК КОРИЈЕН У ХРВАТСКОМ НАРОДУ

30. 5.2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта 
оцјењује да појава новог графита у Загребу са поруком: „У про-
љеће кад процвате врба, радит ћемо паприкаш од Срба”, још 
једном потврђује да усташтво има јак коријен у хрватском народу. 
– Наведени графит је један од десетина хиљада графита са 
нацистичким и усташким симболима и порукама увредљи-
вог садржаја против Срба који се могу видјети у готово сва-
ком мјесту у Хрватској на стамбеним зградама, Парохијским 
православним домовима и храмовима, на зидовима јавних 
установа и приватних објеката. Један дио тих графита ис-
писан је још почетком деведесетих година и надлежни ор-
гани преко 20 година ништа нису учинили да се исти укло-
не кречењем или на неки други начин.
Линта позива европског комесара за правосуђе Веру Јурову 
да предложи Европској комисији покретање поступка про-
тив Хрватске јер хрватско Министарство правосуђа односно 
општинска и жупанијска државна тужилаштва не покрећу 
поступке за кривично дјело подстицања на насиље и мр-
жњу. Ако у малом броју случајева и дође до покретања по-
ступака, пресуде су симболичне и увредљиве за Србе, који 
су предмет мржње и насиља. На тај начин Хрватска година-
ма опструише спровођење обавеза из Оквирне одлуке Са-
вјета Европе oд 28. новембра 2008. године о сузбијању ра-
сизма, ксенофобије и говора мржње. У Хрватској не постоји 
стварна политичка воља да се започне снажна борба против 
усташтва, што је не само законска, већ и морална обавеза 
сваке демократске и циливизоване државе.

ПОНИЖАВАЈУЋА ИЗЈАВА ХРВАТСКОГ 
МИНИСТРА МИРЕ КОВАЧА

28. 5.2016. Предсједник Са-
веза Срба из региона Мио-
драг Линта оцјењује пони-
жавајућом изјаву хрватског 
министра спољних посло-
ва Мире Ковача да je Срби-
ја у позицији човјека који 
треба да упише факултет, 
тј. да започне преговоре о поглављу 23 Правосуђе и људска 
права, а да претходно мора положити пријемни испит, тј. ис-
пунити три услова на којима инсистира званични Загреб. 
– Хрватска се понаша као лице које је, тобоже, завршило 
факултет, тј. затворило преговоре са Европском унијом и 
испунило европске стандарде у области људских права и 
правосуђа. Бројне чињенице недвосмислено показују да 
је Хрватска свршени студент који апсолутно није заслужио 
да заврши факултет, а ипак су му професори, тј. европске 
институције и водеће чланице ЕУ, прогледали кроз прсте.
Линта одбацује као нестиниту изјаву Мире Ковача да су приче 
о усташизацији хрватског друштва провокације и да хрватски 
Устав штити основне вриједности: слобода, једнакост, национал-
на равноправност, права човјека и др. Истина је сасвим другачија. 
– Хрватска у пракси брутално гази сопствени Устав јер њени 
званичници посјећују Блајбург, мјесто гдје су убијени уста-
шки злочинци које званични Загреб настоји да изједначи 
са стотинама хиљада невино побијених Срба. Предсједник 
Хрватског сабора Жељко Рајнер залаже се да се Хрватском 
парламенту врати назив „Хрватски државни сабор”, како се 
звао за вријеме усташког режима. Министар за културу Златко 
Хасанбеговић отворено говори да је антифашизам флоску-
ла и сматра врло корисним скандалозни филм о Јасеновцу 
аутора Јакова Сердара у коме се тврди да је послије рата у 
Јасеновцу убијено више Хрвата него Срба за вријеме НДХ. 
Проусташки потпредсједник Хрватског сабора Иван Тепеш 
предводио је око 8.000 грађана улицама града Загреба, ко-
ји су отворено и без увијања узвикивали усташки поздрав: 
„За дом спремни!”

ПОДРШКА ПЕТИЦИЈИ ЗА СМЈЕНУ ХРВАТСКОГ 
МИНИСТРА КУЛТУРЕ ЗЛАТКА ХАСАНБЕГОВИЋА

26. 5.2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта подр-
жава петицију бројних свјетских интелектуалаца за смијену хрват-
ског министра културе Златка Хасанбеговића, јер бројне чињенице 
потврђују да је отворени поштовалац злочинца Анте Павелића. Лин-
та најоштрије осуђује скандалозни став историчара Бојана Димитри-
јевића да је наведена петиција за смјену Хасанбеговића нечувена јер 
је он његов пријатељ, чије је постављење на мјесто хрватског мини-
стра културе од почетка подржавао. 
– Димитријевић сматра да Хасанбеговић није ревизиониста и сим-
патизер усташтва, већ прије свега научник и да Србија не треба да се 
мијеша у политичка и кадровска пи-
тања сусјединих држава. Трагична је 
чињеница да један српски интелек-
туалац због личних интереса јавно 
брани отвореног симпатизера зло-
чиначке Независне Државе Хрват-
ске, у којој је извршен геноцид над 
Србима, Ромима и Јеврејима.
Линта подсјећа да је Златко Хасанбеговић деведесетих година био 
члан Хрватског ослободилачког покрета (ХОП), који је основао Анте 
Павелић 1956. Године, а затим предсједник младих Хрватске чисте 
странке права, која отврено велича усташтво. Био је један од сарадни-
ка листа Независна Држава Хрватска у којем је објавио, између осталог, 
текст у којем тврди да су усташе хероји и шехиди. У наведеном листу 
објављена је и фотографија на којој се налази Хасанбеговић са уста-
шком капом на глави. Златко Хасанбеговић је и предсједник Надзор-
ног одбора проусташког Почасног блајбуршког вода, чији су чланови, 
између осталог, поставили фотографију на надгробни споменик уста-
шког пуковника Томислава Ролфа на гробљу у Блајбургу. Наведени 
Ролф извршио је самоубиство 1945. године, уочи предаје партизани-
ма. Хасанбеговић сматра врло корисним и филм Јакова Седлара Ја-
сеновац – истина у коме се износи скандалозна лаж да су комунисти у 
Јасеновцу убили више људи него што је то учинио Павелићев режим.

СКАНДАЛОЗНА ЈЕ ЧИЊЕНИЦА ДА ЈЕ ХРВАТСКИ 
ВРХ ОДАО ПОЧАСТ ЗЛОЧИНЦИМА У БЛАЈБУРГУ

14. 5.2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта оцјењу-
је скандалозном чињеницу да је хрватски државни врх на челу са пред-
сједником Владе Тихомиром Орешковићем, потпредсједницима Владе 
Томиславом Карамарком и Божом Петровом и предсједником Хрватског 
сабора Жељком Рајнером одао почаст усташким злочинцима у Блајбургу. 
– Посебан је скандал чињеница да је Предсједништво Хрватског 
сабора поново донијело одлуку да буде покровитељ комеморације 
усташама и домобранима који су били вјерни сљедбеници Адолфа 
Хитлера и нацистичке Њемачке. Ово је још један у низу доказа да 
је у Хрватској на дјелу отворени процес рехабилитације усташког 
режима и представљања усташа као бораца за хрватску слободу 
против српске хегемоније.
Линта сматра да никада не смијемо пристати на проусташку и про-
фашистичку тезу значајног броја хрватских политичара, црквених ве-
ликодостојника и јавних личности да је свако ко је убијен без суђења 
жртва и да су све жртве исте. 
– Тиме се шаље срамна порука да Јасеновац, фабрика за масовно 
убијање невиних Срба, Рома и Јевреја, и Блајбург, мјесто гдје су уби-
јени злочинци, имају једнаку тежину и исти значај. У Јасеновцу и де-
сетинама других логора смрти, као и на великом броју других страти-
шта која су постојали за вријеме злочиначке НДХ убијена су невина 
дјеца, жене и мушкарци, само зато јер су били Срби, Роми и Јевре-
ји. У Блајбургу су убијени злочинци, који су починили геноцид током 
Другог свјетског рата.

ПРЕСУДА МЕРЧЕПУ 
УВРЕДА ЗА ЖРТВЕ 

12. 5.2016. Пред-
сједник Савеза 
Срба из региона 
Миодраг Линта 
оцјењује пони-
жавајуће сра-
мотном пресу-
ду загребачког Жупанисјког суда 
којом је ратни помоћник хрват-
ског министра унутрашњих по-
слова Томислав Мерчеп осуђен 
за ратни злочин над српским 
цивилима на 5 и по година. У ло-
гору на Пакрачкој пољани убије-
но је, према подацима удружења 
Веритас, око 300 Срба који су до-
вођени са ширег подручја Сла-
воније, али и из Загреба, гдје 
су мучени а затим ликвидира-
ни. Наведена пресуда предста-
вља вријеђање жртава и њихо-
вих породица и ругање истини 
и правди. Ова пресуда је још је-
дан доказ да је хрватској право-
суђе етнички мотивисано и при-
страсно и да крши међународне 
обавезе везано за кажњавање 
ратних злочина. Још једном је 
потврђена чињеница да хрват-
ски судови у суђењима за ратне 
злочине користе двоструке ар-
шине: далеко строже за Србе, а 
много блаже за Хрвате.

СРПСКО ТУЖИЛАШТВО ДА ПОКРЕНЕ 
ИСТРАГУ ЗА ЗЛОЧИНЕ У „БЉЕСКУ“

1. 5.2016. Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Лин-
та изражава дубоко огорчење због чињенице да 21. годину 
од злочиначке акције Бљесак још увијек нема политичке во-
ље у Хрватској да се казне наредбодавци и починиоци стра-
вичних злочина над Србима на подручју западне Славоније. 
– Само су људи задојени огромном мржњом могли да на-
реде да хрватски војници масовно гранаритају српска 
мјеста, да гађају зољама аутобусе у којима су били циви-
ли и да пуцају по колонама жена, дјеце и стараца, које се 
кретала према мосту на ријеци Сави, да би прешли у Ре-
публику Српску. Избјеглице које су касније прошле тим 
путем видјеле су цистерне са водом и хрватске војнике 
како перу пут од крви. За овај покољ српског становни-
штва још увијек нико није одговарао. Линта позива срп-
ско Тужилаштво за ратне злочине да покрене интезивну 
истрагу против хрватских команданата који су одговор-
ни за злочине над српским цивилима и заробљеницима 
у акцији Бљесак: Петра Стипетића, Младена Маркача, 
Младена Круљца, Ивана Басарца, Луке Џанка, Маријана 
Марековића, као и команданата осталих хрватских вој-
них јединица које су учествовале у тој злочиначкој акцији. 
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ОДРЕШЕНА НЕМАН

20. 4. 2016. У склопу манифестација Дана града Бањалуке, у 
Народном позоришту Републике Српске одржана је промо-
ција књиге Александре Будимир Мандић под називом Одре-
шена неман. Лично и емотивно свједочанство о животу Срба 
у Крајини, о њиховом страдању, тешком животу и патњама 
у избјеглиштву на Косову и Метохији виђено оком дјевојчи-
це од 11 година преточено је у књигу Одрешена неман. Аутор 
књиге Александра Маднић написала је своју аутобиографи-
ју, јер је жељела да подсјети на трагедију све оне који су за-
боравили шта се дешавало са српским народом у избјегли-
штву. Потресна судбина преточена је у преко 200 страница 
описује трагедију дјевојчице која је својим очима видјела 
патњу и тугу свог народа. Описује своју тугу. Отац јој је по-
гинуо на Велебиту, а мајка се убила 10 мјесеци након смрти 
њеног оца, јер тугу није могла издржати.

ОДРЖАНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА СРБА 
ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  И РСК ПАНЧЕВО

26. 5. 2016. Удружење Срба из Републике Српске и Републике 
Српске Крајине Панчево одржало је редовну Изборну скуп-
штину 26. маја 2016. године у просторијама Удружења у Пан-
чеву. Скупштином је предсједавао Вукашин Даничић. Пред-
сједник Удружења Мирослав Медић поднио је извјештај о 
раду, затим финанцијски извјештај Жарко Гајић, а извје-
штај Надзорног одбора изнио је Саво Мирковић. Делегати 
су усвојили Извјештај о раду Удружења, Финанцијски из-
вјештај и Извјештај Надзорног одбора, те изабрали ново 
руководство. За предсједника Удружења поново је изабран 
Мирослав Медић, за првог замјеника потпредсједника Ми-
лорад Малић, који је један од тројице потпредсједника Ко-
алиције, за другог потпредсједника Вукашин Даничић, за 
секретара Љиљана Томић, а за благајника Вељко Глишић. 
Међу гостима су били присутни у име Коалиције предсјед-
ник Миле Шапић и члан Главног одбора Коалиције Жарко 
Гајић, уједно и предсједник Удружења Мркоњићана Београд. 

ПЕТО ВЕЧЕ КРАЈИШНИКА У ВРБАСУ

21. 5. 2016. Удружење крајишника Крајина Врбас органи-
зовало је братимљење са Завичајним удружењем Погрмеч 
Житиште  и одржало своје 5. традиционално Kрајишко ве-
че, у ресторану хотела Бачка у Врбасу. Повељу о братимље-
њу у име Удружења крајишника Крајина Врбас потписао је 
предсједник удружења Горан Николаш а у име Завичајног 
удружења Погрмеч Житиште предсједник Душко Кочалка.
На овом дружењу Крајишника и свечаном чину братимље-
ња били су присутни: замјеник предсједника општине Врбас 
Милан Глушац, директор Туристичке организације Бањалу-
ка Остоја Барашин, сарадник Представништва РС у Србији 
Борислав Максимовић, који је тим поводом поклонио 500 
књига Библиотеци Данило Киш у Врбасу, затим свештени-
ци СПЦ, предсједник Коалиције Миле Шапић, предсједник 
Клуба Кордунаша Београд Петар Шаула, предсједник Саве-
за српских удружења Суботица Саша Граворац као и бројни  
представници завичајног удружења .
У културно-умјетничком дијелу програма наступили су чла-
нови КУД Крајина из Врбаса, водитељ програма била је Де-
јана Крњаја, а све присутне госте и посјетиоце забављали 
су Ројал Бенд, браћа Лекић и Бране Паић.

На почетку скупа пред-
сједник Удружења Др-

варчана др Никица Гру-
бор поздравио је госте, али 
у свом говору није изоста-
вио да наведе тешке околно-
сти које преживљавају жи-
тељи Крајине, „од којих као 
да су сви дигли руке”. Он се 
посебно осврнуо на сталну 
бољку српског народа – не-
јединство. 

– Уколико заједно не по-
држимо Дрвар, Грахово, Гла-
моч, Петровац, не само да 
бисмо погазили своју завјет-
ну мисао, поријекло, своје 
заклетве, понизили жртве, 
оскрнавили светиње, уврије-
дили хероје и мученике, него 
би угрозили и себе и свој оп-
станак. Нико више не би мо-
гао зауставити даље пропада-
ње и суноврат, све до нашег 
потпуног нестанка на тим 
просторима.  

Др Грубор подсјетио је да 
је Дрвар заузимао посебно 
мјесто у историјској судби-
ни српског народа: 

– Данас кад Дрвар и наше 
крајеве неко и помене, други 
ћуте, не би ли прича трајала 
што краће. 

Предсједник Удружења 
упутио је и веома оштре ри-
јечи критике локалним по-
литичарима: 

– Бирали смо годинама 
неспособне људе, послушни-
ке, чији су лични интереси 
и себичлук били важнији 
од општенародног интереса 

српских повратника. Дрвар 
су стварали и одржали неки 
друкчији Дрварчани: они ко-
ји су знали „праведну ције-
ну” и људској ријечи и људ-
ском образу. 

Ипак др Грубор види из-
лаз из тешке ситуације: 

– Нама не треба шест пар-
тија, него једна једина, сабор-
на, и то она која ће бити на 
линији Бањалуке и Београда. 
Ако одбранимо наша гласач-
ка права, ако изаберемо пра-
ве људе, одбранићемо нашу 
Тромеђу, јер људи из Лике, 

Далмације, Крајине, немају 
проблем да одговоре ко су, 
шта су, шта хоће да буду и 
гдје хоће да живе.

Након говора домаћина 
ове вечери госте је поздра-
вио и представник друге ге-
нерације дрварске гимназије 
Васкрсије Зељковић. 

Изузетну атмосферу фо-
клорним играма направио 
је АКУД Жикица Јовановић 
Шпанац, а уз звуке родног 
краја представила се етно 
група Коријени, као и млади 
крајишки соколови Родић и 

Ђукић. За своје Дрварчане 
се у једном тренутку микро-
фона дохватила и популар-
на пјевачица Мари Мари, а 
програм је водила глуми-
ца Биљана Ђуровић. Да све 
протекне у најбољем реду 
побринуо се секретар удру-
жења Стеван Бањац.

Уз богату трпезу играло 
се и пјевало до ситних јутар-
њих сати уз расположени Мо-
дус бенд. 

Скупу Дрварчана прису-
ствовао је и замјеник пред-
сједника Одбора за дијаспо-
ру и Србе у региону Миодраг 
Линта, секретар Министар-
ства здравља Берислав Ве-
кић, предсједник општине 
Земун Дејан Матић, народ-
ни посланик Милан Ђурица, 
новинар Мирко Алвировић, 
као и представници братских 
удружења Дрварчана из Но-
вог Сада и Бањалуке, као и 
представници Граховљана, 
Гламочака, Санског Моста, 
Купреса, Петровца, Крупе и 
покрета Динара–Дунав–Дри-
на.  Т. ЋОРОВИЋ

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ДРВАРЧАНА У БЕОГРАДУ ОРГАНИЗОВАЛО СКУП ЗЕМЉАКА 

ГРУБОР: Ако се не саберемо 
осуђени смо на пропадање! 

 » Дрварчани су се окупили у ресторану Сава центра у Београду, а предсједник Удружења 
упозорио је да је због опстанка Срба на тим просторима куцнуо задњи час да се саберу  

ГЛУМИЦА БИЉАНА ЂУРОВИЋ РАДО МЕЂУ ДРВАРЧАНИМА

Загрљај људске топлине
МАРИЈА МАРИЋ НИЈЕ ПРОПУСТИЛА НИЈЕДАН СКУП

Волим да одем код баке 

ДР НАДА БИЛЧАР: ЈОШ ЈЕДНО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО

На земљачком дружењу била је и др Нада Билчар, 
в. д. директорка Дома здравља у Дрвару. 
– За хитне случајеве пацијенти иду до 
жупанијске болнице, која је удаљена 130км ид 
Дрвара. Замисао да Дрвар добије регионалну 
болницу јесте добра, али у овом тренутку 
је далеко од реалности у којој имамо само 
једно санитетско возило од кога некад зависе животи наших 
грађана. Овом приликом апелујем на све људе добре воље и 
иниституције да нам помогну бар у прибављању  још једног 
санитетског возила. 

Марија Марић - Марко-
вић, популарна Мари 

Мари  каже да није пропу-
стила ниједан земљачки скуп 
и да не постоје обавезе које 
јој могу одузети дружење са 
земљацима. 

- Отац и мајка су рођени 
Дрварчани. Преци са очеве 
стране су пореклом из Ти-
шковца у Далмацији и под 
најездом Турака су се давно 
населили у Дрвар.  Отац зна 
своје претке све до седмог 
колена, док се мама дево-
јачки презивала Кукољ и 
зна само два колена 
што прејудицира 
да су се њени 
доселили 
касни-
је са не-
ког дру-
гог про-
стора. 

Марија каже да њеног су-
пруга знају као “најбољег др-
варчанског зета”, а он је ро-
дом из Куршумлије док по 
мајци вуче црнорорске и ру-
синске корене.  

- Мислим да људи чије је 
порекло са различитих гео-
графских страна остављају 
потомцима добру генети-

ку. Благо мојој деци! 
(смех) 

Мари Мари ка-
же да је веома 
срећна кад оде у 
завичај. 

- Моја бака живи 
у Дрвару и кад год 
имам прилику по-
ђем са својом де-
цом. Не смемо да 
дозволимо да на-
ши потомци из-

губе нит са зави-
чајем.

Глумица Биљана Ђуровић је 
2014. године имала прили-

ку да борави у Дрвару. 
– Била сам учесник про-

грама у Босанском Грахову, 
на Видовдан, поводом стого-
дишњице од Гавриловог пуц-
ња. Од тренутка када смо уз 
Сану кренули ка Уни и Унцу у 
мени су се смјењивала осјећа-
ња посматрајући предјеле 
сачињене божијом али 
и оне које је начинила 
људска рука.  

Биљана ради као 
ванредни профе-
сор и на Факултету 
филмских и драм-
ских умјетности на 
Универзитету Си-
нергија у Бијељи-
ни, гдје предаје 
сценски говор. 

– Веома 
се радујем 

кад једном недјељно идем на 
предавање у Бијељину. Упр-
кос сложеним задацима које 
обрађујемо, простор одзвања 
смијехом. Разлог томе је што 
ово тешко вријеме лакше под-
носе људи у РС. 

Популарна глумица сма-
тра да имамо шта да научи-
мо од предака и да су најбо-

љи изданци нашег народа 
живјели прије сто година

– Генерација Наде-
жде Петровић, коју 
играм у монодрами,  
заправо је оно најбо-

ље што смо у исто-
рији имали. Пред-
става опомиње и 
подсјећа нас ка-
кви смо били не-
кад, а какви смо 

данас. Мислим да 
нас мотивише да бу-
демо бољи људи.  

ЛУКАЧ: БАР ЧЕТИРИ КАНДИДАТА ЗА НАЧЕЛНИКА 
Коментаришући надолазеће изборе актуелни начелник Стевица 
Лукач је за Српско коло потврдио да се неће поново кандидовати за 
првог човјека Дрвара, као и да ће коалиција окупљена око СНСД-а 
у РС заједно наступити и у Федерацији БиХ: 
– По садашњем стању ствари Дрвар ће имати четири 
кандидата за начелника. Коалициони потенцијал за локалне 
избори биће прилика и за проширивање за опште изборе 
који слиједе за двије године, а који ће донијети озбиљно 
пребројавање етницитета.

САБОР ЉЕКАРА 
Као признати стручњак др 
Грубор је у Дрвару обавио 
и велики број хируршких 
интервенција: 
– Двије године сам 
долазио у Дрвар и обављао 
интервенције уз једини 
услов: да ми се обезбиједе 
трошкови за пут и вјеровао 
сам да на тај начин помажем 
људима а општини Дрвар 
штедим новац. Нажалост, 
код неких људи та моја 
жртва није прихваћена 
као добронамјерна и ту је 
стављена тачка.  
Др Грубор ипак не може без 
завичаја, па је открио и неке 
нове активности: 
– Планирам да у септембру 
направим велики скуп 
еминентних љекара у 
Дрвару. Биће то скуп 
стручњака, академика, 
великих људи који су 
свјетски признати.    

 » Миодраг Линта, др Никица Грубор и начелник Дрвара Стевица Лукач

 » Крајишки соколови Родић и Ђукић

ОДРЖАНО ВЕЧЕ ГРАЧАНА У БЕОГРАДУ

14. 5. 2016. Вече Грачана одржано је у печењари "Велебит" 
у Земун пољу. Присутни земљаци су вече провели у добром 
расположењу и присјетили се свог родног краја. Госте је, 
између осталих, забављао  Небојша Станисављевић-Неко.



ПОЗИВ СВИМ ЗАВИЧАЈНИМ УДРУЖЕЊИМА ПРЕДСТАВИТЕ СВОЈЕ АКТИВНОСТИ У СРПСКОМ КОЛУ  srpskokolo@ssr.org.rs

Удружење Банијаца, Београд
Завичајно удружење Бани-

јаца, потомака и прија-
теља Баније основано је 3. 2. 
2007. године, као и наше дви-
је подружнице у Новом Саду 
и Пригревици. Основни циљ 
је да буде завичајно окупља-
лиште Банијаца, које треба да 
сачува наше обичаје, традици-
ју и културну баштину.

Области кроз које се оства-
рује овај циљ су :

Културно-умјетничка, ин-
формативна, публицистичка, 
хуманитарна, социјално- дје-
чија заштита, његовање тра-
диције и одбрамбених ратова, 
прикупљање фактографске и 
мемоарске грађе о Банији, са-
радња са родном Банијом, ди-
јаспором, рекреативно-спорт-
ски и забавни садржаји, те за-
штита људских и избјеглич-
ких права. 

Успоставили смо добру са-
радњу са нашим Банијцима у 
Хрватској, гдје смо већ неко-

лико година одлазили у Мали 
Градац и Блињу на културно-
-умјетничко и спортско дру-
жење. 

Организујемо турнир у 
малом фудбалу, а 2015. го-
дине био је девети традицио-
нални турнир на коме је уче-
ствовало преко 20 сениор-
ских екипа, а од прије 2 годи-
не и екипе ветерана. Радимо 
на томе да убудуће укључи-
мо дјецу млађег узраста и да 
спојимо ту младост са стари-
јим потомцима.

Издали смо брошуру Одр-
живост повратка избеглица на 
Банију, одржали округли сто 
О правима Срба и приватиза-
цији у Хрватској и много дру-
гих културних манифестаци-
ја, као Дани Баније, Банијско 
вече, учествовање наше жен-
ске пјевачке групе у Планди-
шту, која је заузела 3. мјесто и 
још много других активности.

Ове године издали смо но-
ве чланске карте које су трај-
не, нумерисане и пластифи-
циране.

Организатори сабрања су 
Удружења грађана Јадов-

но 1941. из Бањелуке и Бео-
града и Епархија горњокар-
ловачка.

Молитвено сабрање почи-
ње у петак 1. јула у поподнев-
ним часовима, окупљањем 
код Храма Ваведења Пресве-
те Богородице у Плашком. 
Исто вече биће одржано пре-
давање на једну од тема веза-
них за страдање Срба у Ком-
плексу логора смрти Госпић–
Јадовно–Паг.

У суботу 2. јула 2016. над 
Шарановом јамом на Веле-
биту, са почетком у 10 ча-
сова, биће служен парастос 
за 38.010 православних Ср-
ба, побијених у Комплексу 
логора НДХ, Госпић–Јадов-
но–Паг.

Након тога, кренућемо 
возилима до мјеста Бруша-
не, одакле ће кренути литија 
Мученичком стазом Св. Са-
ве Горњокарловачког до Ка-
тине јаме, гдје је бачено ње-
гово измучено тијело љета 
’41. Уз саму јаму ће бити по-
стављен Часни крст и служен 
парастос.

Одатле нас пут води пре-
ма селу Ступачиново, гдје је 
љета ’41. постојао истоимени 
сабирни логор у чијој близи-

ни је пет јама (највећа међу 
њима је јама Бадањ на По-
пратњаку), које су коришће-
не за убијање жртава. На том 
мјесту биће, по први пут, слу-
жен кратки помен жртвама.

На повратку, обићемо Ме-
моријални центар Никола Те-
сла у Смиљану.

Због ограниченог броја 
мјеста за смјештај-ноћење 
у Плашком и Јосипдолу, за 
учеснике сабрања биће орга-
низован бесплатан превоз са 
по једним аутобусом из Бео-
града и Бањалуке.

Сви они који у петак 1. ју-
ла намјеравају доћи у Пла-
шки властитим превозом, 
треба сами да обезбиједе 
смјештај.

Учеснике који намјеравају 
доћи и судјеловати на сабра-
њу само у суботу, позивамо 
да дођу на Велебит код Ша-
ранове јаме прије 10 часова.

Молитвено сабрање на Ве-
лебиту је пријављено и одо-

брено од стране полицијске 
станице Госпић, чији ће рад-
ници обезбјеђивати скуп.

Заинтересовани за пут са 
подручја Бањалуке, Приједо-
ра и Новог Града треба да се 
јаве на број телефона Удру-
жења Јадовно 1941. у Српској: 
+387 51 333 588 или 051 333 
500 или путем електронске 
поште: udruzenje@jadovno.
com и изврше уплату прили-
ком резервације мјеста.

Заинтересовани за пут са 
подручја Р. Србије треба да се 
јаве Милораду Милошевићу, 
предсједнику Удружења Јадов-
но 1941. у Србији на телефон: 
+381 65 3181 375 или путем 
електронске поште: milorad.
milosevic@jadovno.com 

Заинтересовани за пут са 
осталих подручја Српске, 
БиХ, као и са подручја Хр-
ватске, Аустрије, Словеније, 
Италије и даље, могу се јави-
ти на број телефона Удруже-
ња Јадовно 1941. у Српској: 
+387 51 333 588 или +387 
51 333 500 или путем елек-
тронске поште: udruzenje@
jadovno.com ради координа-
ције плана путовања.

Због ограниченог буџета 
и трошкова финансирања са-
брања, молимо све оне који 
могу помоћи, да то и учине.

Удружење Срба из РС и РСК Панчево
Удружење Срба из Републике 

Српске и Републике Српске 
Крајине Панчево основано је 
1991. године као наставака 
континуитета Удружења Ср-
ба из БиХ,  које је основано 
осамдесетих година у овом 
граду. Несрећа деведесетих, 
која је захватила крајеве на 
којима смо вијековима жи-
вјели, натјерала нас је да се 
организујемо и помогнемо 
нашим сународницима на 
просторима српских крајина.

У том периоду прикупили 
смо тоне уља,шећера, гори-
ва, одјеће, обуће, кафе, сани-
тетског материјала, лијекова, 
намирница... У акцији добро-
вољног прикупљања крви 60 
чланова у бијељинској болни-
ци дало је крв за наше борце.

Због свих наведених ак-
тивности добили смо призна-
ње Октобарска награду Града 
Панчева. Учествовали смо у 
смјештају, збрињавању и за-
послењу избјеглих и прогна-
них лица на подручју нашег 
града. Наставили смо и да-
ље да се бавимо хуманитар-

ним радом и културним ак-
тивностима.

Слава удружења је Видов-
дан, а међу редовним актив-
ностима је традиционално 
Крајишко прело, које се одр-
жава већ 25 година, посљед-
њег петка у новембру у Дому 
војске Србије. Том приликом 
се окупи око 500 људи. 

Такође, традиционално 
дочекујемо Српску нову го-
дину у нашим просторијама. 

Присуствујемо  на манифе-
стацијама које организује Ко-
алиција удружења избјегли-
ца, као и осталих братских  
удружења.

Сваке друге године одр-
жава се изборна скупштина. 
Извршни одбор броји 15 чла-
нова,  предсједника и два пот-
пресједника. Садашњи пре-
сједник је Мирослав Медић, 
а потпресједници Милорад 
Малић и Вукашин Даничић.    
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Личани најзаинтересованији 
за трајни одлазак у Војводину
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ПИШЕ: ЂОРЂЕ ЛИЧИНА

Мноштво је писмених, а 
још више усмених сје-
ћања на тегобне дане 

колонизације. Једно од њих из-
носи и Илија Ј. Илић (р. 1934) 
из села Могорић, код Госпи-
ћа, некадашњи генерални ди-
ректор ПИК-а Пригревица, а 
данас пензионер, присјећају-
ћи се одласка Личана у Вој-
водину.

„Требало је заувијек напу-
стити своја огњишта, гдје се 
живјело вијековима, растати 
се од својих најближих рођа-
ка, комшија, и отићи далеко у 
други крај земље, у непознато. 
Прије него се молба за коло-
низацију подносила, дуго се у 
породици размишљало и вије-
ћало. Људи су се тешко одлу-
чивали на одлазак из завича-
ја. Било је породица којима је 
одобрена колонизација, али су 
у задњем моменту одустајале. 
Ипак, захваљујући убјеђивању 
и објашњавању партијских ак-
тивиста, кренуло се. Растанци 
су били тешки. Туга код оних 
који одлазе, али и код оних ко-
ји остају. Тешко је и замислити 
да од сјутра нећете више ви-
дјети првог комшију или не-
ког свога најрођенијег. Још је 
теже напустити родну кућу и 
отићи у неизвјесност. Испра-
ћаји, поздрави, сузе, руковања, 
грљења, љубљења и коначно се 
креће. С обзиром да су током 
рата многе пруге биле пору-
шене, до почетка колониза-
ције нису све биле оспособље-
не. Тако је прва група колони-
ста из Лике, из котара Госпић, 
путовала војним камионима и 
својим превозом до станице 
Јосипдол, докле је пруга би-
ла оспособљена. Сљедећа гру-
па укрцавала се у вагоне већ у 
Личком Лешћу, док су касније 
групе возом одвожене из ста-
нице Госпић…”

ИЗ ЛИКЕ НАЈВИШЕ МОЛБИ
Највеће занимање за коло-

низацију Војводине показали су 
Личани. И прије него што је до-
несен Закон о аграрној рефор-
ми и колонизацији на подручју 
Лике је спроведена анкета која 
је показала да је за колонизаци-
ју заинтересирано више од пет 
хиљада породица, односно пре-
ко 25 хиљада особа. Од тога је 
требало бити 3.750 српских и 
1.250 хрватских породица. До 
почетка дедембра 1945. годи-
не, дакле четири мјесеца на-
кон доношења закона из Лике 
је пристигло највише молби – 
чак 6.815, иако је најприје било 
планирано да квота за пресеље-
ње не прелази три хиљаде поро-
дица. Одлуком Аграрног савјета 
колонистичке породице из Хр-
ватске требале су населити Бач-
ку, и то котаре: Сомбор, Апатин 
и Оџак. За Личане су била пред-
виђена мјеста Апатин (600 по-
родица), Пригревица (350), Чо-
нопља (500), Филипово (500), 
Брестовац (800), Сонта (150 и 
Дорослово (100).

Како је то изгледало при-
сјећа се Ђуро Дукић из Апа-
тина, који је у то вријеме био 
предсједник Котарског одбора 
за Доњи Лапац: „Када нам је 
речено да ће се извршити ко-
лонизација овог живља који је 
остао без кућних огњишта у 

рату, први задатак Народноо-
слободилачког одбора био је 
да се народ по селима упозна 
с колонизацијом. Из лапачког 
среза народ је војним камио-
нима пребациван у Врхови-
не, гдје је била жељезничка 
станица. Тај превоз трајао 
је цио дан, да би увече из 
Врховина кренули за Кар-
ловац са вагонима препуни-
ма као кошница. Из Карлов-
ца ишло се даље до Загреба, 
гдје је уморне колонисте до-
чекала топла храна и топао 
дочек домаћина, онако како 
се у тим сиромашним услови-
ма могло дочекати и угости-
ти. За колонисте је био обез-
бијеђен један број војних ка-
миона, како би они који желе 
могли обићи Загреб…”

НЕПОШТОВАЊЕ ПРОЦЕДУРЕ
У првим пресељавањима 

колониста, нарочито оних из 
Лике, није се до краја пошто-
вала ни прописана процедура, 
углавном у погледу коначног 
рјешавања молби. Колонисти 
су, наиме, кретали на пут и 
прије него што су имали поје-
диначна писмена рјешења, а у 
почетку нису имали ни она за-
једничка. Тако су први транс-
порти личких колониста, који 
су кренули брзо послије усва-
јања Закона о аграрној рефор-
ми и колонизацији, названи 
„партизански”, али убрзо на-
кон њих услиједили су и они 
регуларни у којима су обите-
љи имале према прописима 
ријешене молбе за пресељење.

Први колонистички транс-
порт Личана кренуо је, рекли 
смо, са породицама из котара 
Кореница. Одредиште им је 
било Бачки Брестовац и Фили-
пово. У Филипову, којем су ко-
лонисти послије промијенили 
назив у Бачки Грачац, насели-
ле су се, на примјер, 692 поро-
дице, са 4.184 члана, највише 
из бившег котара Грачац – чак 
661, по три из котара Госпић, 
Удбина и Доњи Лапац, те јед-
на из Коренице. Према попи-
су становништва од 31. мар-
та 1953. године у Бачком Гра-
чацу било је 820 домаћинста-

ва, односно 4.394 становника. 
Од тога броја чак 95% чини-
ли су колонисти, а само 5% 
старо, домицилно, становни-
штво. Што је већина Личана 
завршила у Бачком Грачацу 
(Филипову) треба захвалити 
двојици људи – Илији Лабусу 
и Дани Саватовићу. Баш они, 
као изасланици свога краја, 
одабрали су ово мјесто за ко-
лонизацију.

У Бачком Брестовцу насе-
љене су 864 породице са 4.849 
чланова. У Пригревици пак 459 
са 2.601 чланом. Највише их је 
било с подручја Госпића – 395 
породица и њезиних 2.115 чла-
нова, затим из котара Доњи Ла-
пац – 36 породица са 301 чла-
ном, с котара Удбина – 25 по-
родица са 164 члана, с котара 
Оточац двије породице са 11 
чланова и котара Бриње само 
једна породица која је имала 10 
чланова. У Пригревицу најви-
ше колониста стигло је из села 
Широка Кула – 168 породица 
или 933 члана, затим из Остр-
вица – 41 породица и 215 чла-
нова и Могорића – 38 породи-
ца са 212 чланова.

17 ТРАНСПОРТА ИЗ ЛИКЕ
Од  октобра 1945. до окто-

бра 1946. године из Хрватске 
је колонизовано 7.115 породи-
ца са 34.980 чланова – у Војво-
дини 6.461 породица са 32.040 
чланова, у Барањи 401 поро-
дица са 1.850 чланова и у Ву-
ковар 253 породица са 1.090 
чланова. Највише их је било 
из Лике – 2.593 породица са 

13.779 чланова. Иначе, за Ли-
ку је била везана још једна за-
нимљивост: из ње је, уз Кор-
дун, кренуло највише колони-
стичких транспорта – чак 17.

О путовању колониста Ли-
чана и њиховом доласку у Вој-
водину постоји сјећање Ни-
коле Поповића, објављено у 
Гласу комуне 25. октобра 1966. 
године. У њему Поповић, уз 
остало, каже: „Ја сам са деле-
гацијом од 13 чланова, која је 
представљала округ Лике, сти-

гао 17. септембра 1945. годи-
не у Нови Сад. По распореду 
ја и Мића Суђуковић посла-
ти смо у Сомбор. Почетком 

октобра стигли смо у При-
гревицу, гдје смо образо-
вали комисију за колони-
зацију. На дан 25. окто-
бра 1945. године Мића 
и ја смо са нестрпљењем 
очекивали наше суграђа-

не – Личане. Истог дана на 
станицу је стигла специјална 
композиција претрпана Ли-
чанима из околине Госпића. 
На станици је настао прави 
хаос. Људи су јурили на све 

стране, коментарисали, дови-
кивали се и пјевали. Послије 
зиме, у рано прољеће 1946. го-
дине, стижу и први Банијци…”

У својој књизи Пригревица 
1945–1995 Илија Ј. Илић би-
љежи бројне занимљиве де-
таље о колонистима из Лике, 
па тако и овај: „Колонисти из 
котара Лапац пребацивани су 
војним камионима до станице 
у Врховинама, а одатле возом 
до Пригревице. Неке породи-
це које су раније кренуле во-
ловском вучом ишле су чак 
до станице Окучани, па тек 
одатле возом до Новог Сада и 
Пригревице. Наиме, једна по-
родица из Дољана кренула је 
колима са два вола и две кра-
ве до 30 километара удаљене 
жељезничке станице Трубари. 
Ту су укрцани у воз који их је 
довезао до Бањалуке. Пошто 
воз даље није ишао, они су пје-
шке и воловским колима пре-
шли 60 километара до Окуча-
на. Ту су чекали на даљи пре-
воз жељезницом десет дана, да 
би потом стигли до Новог Са-
да и Пригревице. Цио пут од 
Дољана до Пригревице потра-
јао је, с прекидима, шеснаест 
дана. Из овог податка се види 
да овакви возови стварно ни-
су имали возни ред. Ова је по-
родица ипак међу првима сти-
гла у Пригревицу – 10. окто-
бра 1945. године.”

Илић спомиње и једну групу 
колониста с подручја Госпића 
која је кренула на пут за Војво-
дину колима и коњима. Тешко 
натоварене запреге стигле су 
у Пригревицу након петнаест 
дана путовања, дугог 500 ки-
лометара. Све је ипак добро за-
вршило, иако се ноћивало под 
ведрим небом, хранило врло 
оскудно, а одмарало ријетко. 
Новине су тих дана биле пуне 
драматичних прича о путова-
њима колониста из Лике, а са-
мо су директни учесници тих 
путовања најбоље знали опи-
сати своју голготу. Иначе, по-
сљедњи колонистички транс-
порт из Лике кренуо је 21. маја 
1947. У вагонима су се налазиле 
122 породице, а одредиште им 
је такође била Војводина.

(Наставља се)

СЛОВЕНИЈА СЕ ОДРЕКЛА 900 МЈЕСТА

Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора већ су до краја 
1945. оствариле више од половине планиране колонизације. 
Србија, Словенија и Македонија тек су симболично учествовале у 
пресељењу својих колониста у Војводину. Занимљив је случај са 
Словенијом: она није остварила ни 50% од планиране квоте, па 
је тако 1946. још увијек чувала својих 900 мјеста за колонисте из 
Словенског приморја. Међутим, из разних разлога на почетку 1947. 
одрекла се и тих 900 мјеста, а њени преостали колонисти никад 
нису стигли у Банат. Од планираних 1.500 породица из Словеније 
на крају 1946. колонизовано их је само 667. Врло скроман број, 
поготово ако се има на уму податак да је само из Хрватске у том 
тренутку било већ колонизовано више од девет хиљада породица. 
Иначе, тих преосталих неискоришћених 900 „словенских” мјеста 
такође је раздијељено, а дио их је добила и Лика.

СЕОБЕ СРПСКОГ НАРОДА: 70 ГОДИНА ОД САВЕЗНЕ КОЛОНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ (6)

12. ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА У БАЧКОМ ГРАЧАЦУ

Не заборави роде 
На дванаестом по реду 

фестивалу фолклора 
Не заборави роде, који је 
одржан 7. маја, у Бачком 
Грачацу (општина Оџаци), 
поред чланова културно-
-умјетничког друштва из 
тог мјеста, учествовали су и 
гости из Бачког Брестовца 
и Српског Милетића (оп-
штина Оџаци), Кљајиће-
ва и Станишића (општи-
на Сомбор), Бачке Топо-
ле, Пригревице (општина 
Апатин) и Београда.

У жељи да на једном 
мјесту окупи друштва ко-
ја су вјерни чувари култу-
ре и традиције свог наро-
да, КУД Марко Орешко-
вић из Бачког Грачаца, 
на челу са умјетничким 
руководиоцем Мирјаном 
Мандић, покренуло је овај 
фестивал који је с годи-
нама прерастао у најзна-
чајнију културну манифе-
стацију у селу и једну од 
најзначајнијих у општини 
Оџаци. Манифестација је 
одржана у сеоском дому, 
пред више од 150 посје-
тилаца, којима су поди-
јељени примјерци Срп-
ског кола.

За КУД Марко Орешко-
вић, које је учесник број-
них других фестивала и 
смотри, Не заборави роде 
је круна активности у то-
ку једне године. Фестива-
лом друштво ове године 
обиљежава и два значајна 
јубилеја: 70 година коло-
низације Личана у Бачки 
Грачац и исто толико го-
дина постојања основне 
школе и КУД-а.

Грачани су се и овај 
пут показали као добри 
домаћини, по чему су по-
знати и због чега се по-
зив за учешће на Фести-
валу Не заборави роде не 
одбија. Претходних годи-
на на фестивал су дола-
зили бројни угледни го-
сти, а ове године био је 
присутан замјеник пред-
сједника Одбора за дија-
спору и Србе у региону 
Миодраг Линта. Међу го-
стима били су присутни, 
између осталих, чланица 
Савеза Срба из региона из 
Новог Сада Зорица Влај-
нић и предсједник Коали-
ције удружења избјеглица 
Миле Шапић.

Линта је по завршет-
ку програма рекао да је 
важна ствар када на ова-
квим догађајима видимо 
велики број младих. 

– Увијек треба да се сје-
ћамо оне познате изреке: 
„Народу који заборави сво-
је обичаје пријети неста-
нак.” Стога, желим да по-

хвалим организаторе ове 
манифестације на коју ћу, 
надам се, и сљедеће године 
имати прилику да дођем.

На овогодишњем фе-
стивалу Не заборави роде 
домаћине су представља-
ли чланови три извођач-
ка састава: женска и му-
шка пјевачка група и са-
мичари Душан Бркљач, 
Душко Орловић и Теодора 
Тојагић. Најстарији чла-
нови КУД Марко Орешко-
вић приказали су дио сва-
товског обичаја из Лике, 
а њихови насљедници из 
најмлађе групе Цициба-
ни извели су игре из Лике.

Да не знају грачачки 
фолклораши само игре из 
свог завичаја, већ да са ко-
реографом Павлом Тоја-
гићем са радошћу уче и 
игре из других крајева у 
којима живи српски на-
род, показали су чланови 
средње узрасне групе који 
су извели игре из Ужица и 
Лесковца.

Учесници програма 
биле су и фолклорне гру-
пе: КУД Никола Тесла из 
Бачког Брестовца и КУД 
Ђердан из Српског Миле-
тића, мушке пјевачке гру-
пе КУД Никола Тесла из 
Бачког Брестовца и КУД 
Петрова гора Кордун из 
Београда и мушка пје-
вачка Група Петрова го-
ра из Кљајићева.

Публици су се пред-
ставили и изворна женска 
пјевачка група Личко огњи-
ште из Пригревице, жен-
ска пјевачка група СКУД 
Извор из Станишића и гу-
слар СКЦ Вук Стефановић 
Караџић из Бачке Тополе 
Љубомир Павловић.

Покровитељи фести-
вала Не заборави роде би-
ли су: Општина Оџаци, 
Мјесна заједница Бачки 
Грачац и ЗЗ Агролика из 
Бачког Грачаца. Одржа-
вање манифестације по-
могло је и Удружење жена 
из Бачког Грачаца, као и 
родитељи чланова култур-
но-умјетничког друштва.

122
породице кренуле 
 су возом из Лике  

21. маја 1947. године .  
То је био посљедњи  

колонистиччки  
транспорт  
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ПИШЕ: СЛАЂАНА ПАЈИЋ

У Славском Пољу на Кор-
дуну у суботу 30. апри-
ла одржан је традици-

онални првомајски (ђур-
ђевдански) турнир под ор-
ганизацијом малоногометног 
клуба „ЗАВИЧАЈ“ из Слав-
ског Поља.

Овог прољећа на тере-
нима Завичаја наступило 
је осам екипа, поред дома-
ћина Мнк Завичај, МГ Осо-
лић из Топуског, Клесарство 
Роксандић из Карловца, Ну-
ла промила - Јасенак, Боки 
бенд и Нена Гомирје из Го-
мирја, Ајакс са Кључара, МГ- 
Перна и Делије Двор. 

Након одиграних утакми-
ца по групама у финалу Тур-
нира нашли су се Клесарство 
Роксандић, Боки бенд и Не-
на Гомирје, Ајакс са Кључа-
ра и Делије Двор.

Побједнички пехар одни-
јела је као и предходне го-
дине екипа Клесарство Рок-
сандић из Карловца, која је 
у финалу побједила екипу 
Боки бенд и Нена Гомирје 
из Гомирја, резултатом 2:0. 
У борби за треће мјесто са-

стали су Ајакс са Кључара и 
Делије Двор, али је екипа са 
Кључара ипак била боља и 
однијела заслужену побједу 
резултатом 3:2.

Поред традиционалог пе-
хара за три најбоље екипе, 
обезбеђене су и новчане на-
граде ( побједник 1.000, дру-
гопласирани 700 и трећепла-
сирани 500 куна).

Побједничка екипа из 
Карловца је поред тимског 
успјеха, освојила и пехар за 
најбољег играча Турнира ко-
ји је отишао у руке Дариа Ле-
сара, као и пехар за најбољег 
голмана Јосипа Жунца.

Након цјелодневне игре 
и жестоке борбе за побједу 
одржана је церемонија до-
дјеле пехара и награде најбо-

љима, након чега је у склопу 
забавног дијела програма на-
ступио крајишки двојац Са-
во Миодраг и Љубиша Ка-
плановић.

Звуци традиционалних 
крајишких пјесама одјеки-
вали су испод Петрове Горе 
до дубоко у ноћ и уљепшали 
ово дивно дружење и ство-
рили много нових љепих ус-
помена. 

Овогодишњи турнир је 
организовао Организацио-
ни одбор у саставу: Ђуро Лу-
кач, Никола Вучинић, Ми-
лош Лукач, Јован Ивошевић, 
Никола Вучинић, Ђуро Лу-
кач и Ђуро Сучевић.

Наиме, још давних се-
дамдесетих година на те-
ренима у подножју Петро-
ве Горе одржан је први ма-
лоногометни Турнир, у на-
роду познат као Турнир у 
Славском Пољу.

Турнир је представљао 
једну од најзначајних спорт-
ских манифестација тог вре-
мена и годинама су многи ве-
лики таленти своје прве ного-
метне кораке управо напра-
вили у Славском Пољу и тако 
исписали значајне странице 
спортске историје како Кор-
дуна, тако и цијеле Југосла-
вије. Међу њима су некада-
шњи играч Црвене Звезде и 
Тотенхема, као и репрезента-

тивац Југославије Горан Бу-
њевчевић, Мирко Буњевче-
вић, легенда Црвене Звезде 
Боро Цветковић, затим Зве-
здан Цветковић, првотимац 
Младости из Петриње Буцо 
Лукач као и многи други. 

Дугогодишњу традици-
ју малоногометног Турни-
ра прекинуо је прогон срп-
ског становништва са веков-
них огњишта. Међутим, до-
бром вољом и великој сло-
жности чланова Мнк Зави-
чај, Турнир је поново заси-
јао у пуном сјају већ 1998. 
године, само три године на-
кон Олује.

Поред такмичарског ди-
јела, Турнир има и свој за-
бавни дио у коме учествују 
познате крајишке групе и 
музичари, који његују кра-
јишку културу изван грани-
ца своје матице.

Можда и најљепше сти-
хове о турниру, као и њего-
вом великом значају за срп-
ски народ на Кордуну, испи-
сао је непознати аутор али су 
остале забиљежене у истори-
ји Турнира:

У ПОДНОЖЈУ НАШЕ ГОРЕ 
ОСТАЛО ЈЕ ПУСТО ПОЉЕ
ОСТАО ЈЕ ТУЖАН КРАЈ
АЛ ГА ЗАБОРАВУ НЕ ДА  
МНК ЗАВИЧАЈ

Све утиске са овогоди-
шњег Турнира није могуће 
пренијети на папир, али се 
надамо да смо Вам овим тек-
стом и сликама бар мало до-
чарали атмосферу овог ље-
пог дружења.

Очекујемо Вас ово љето 
у Славском Пољу, да зајед-
но стварамо нове успомене 
и пишемо крупним слови-
ма странице наше спорске 
историје.  СЛАЂАНА ПАЈИЋ

ФУДБАЛСКИ ДУХ ЗАВИЧАЈА У СЛАВСКОМ ПОЉУ НА КОРДУНУ ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРВОМАЈСКИ (ЂУРЂЕВДАНСКИ) ТУРНИР

Сви пехари завршили у рукама Карловчана 

ЛУКАЧ: ВАЖНО ЈЕ ДА ОКУПЉАМО МЛАДОСТ

Организатор овогодишњег Турнира и члан Мнк Завичаја Ђуро 
Лукач је за наш лист пренео своје утиске:
-  Драго нам је да већ годинама, у овим тешким тренутцима 
за наш народ на овом подручју успјевамо да организирамо 
малоногометни Турнир и окупимо младе људе са ових простора 
у заједничком дружењу и игрању најзанчајније споредне 
ствари на свијету. Иако је ове године било свега осам екипа, 
вјерујемо да ће их већ овог љета бити много, много више, те 
да ће Турнир добити значајније мјесто у спортском животу 
овог дјела Хрватске и српске заједнице у Хрватској, јер то 
сигурно заслужује. Овом приликом, позивамо све добре људе, 
ногометаше, па и оне који то нису да дођу на Турнир и помогну 
одржавању ове манифестације, закључује Лукач.

НОВА ОКУПЉАЊА У ЈУНУ И ЈУЛУ
Турнир се традиционално одржава три пута годишње, први, 
пролећни, познат као „првомајски турнир“ (ђурђевдански) 
одржава се последње недеље у априлу. Други, меморијални 
турнир „Горан и Љубиша“ одржава се средином јуна месеца 
у част преминулим играчима и организаторима Мнк Завичаја 
Горану Драгићу Туцку и Љубиши Гвозденовићу. 
Последњи и најзначајни је љетњи турнир „Нине Вучинића“ које 
се одржава последње недеље јула.

 » ВИЦЕШАМПИОНИ: Боки бенд и Нена Гомирје из Гомирја

 » КОЛЕКЦИОНАРИ ТРОФЕЈА: Клесарство Роксандић из Карловца

 » ОРГАНИЗАТОРИ: Никола Вучинић, Милош Лукач, Јован Ивошевић и Ђуро Сучевић

ДАНИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ НА СПОРТСКИМ ТЕРЕНИМА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  ОГАР ОДРЖАН ЈЕ ДРУГИ ПО РЕДУ КРАЈИШКИ ВИШЕБОЈ

Харамбаша Слободан Великић најбољи у бацању камена и потезању штапа
У организацији заједнице 

Срба из Хрватске и БиХ 
ОО Пећинци, на спортским 
теренима МЗ Огар, одржан је 
други по реду крајишки ви-
шебој. Овај догађај сад се већ 
традиционално одвија у скло-
пу Дана општине Пећинци, у 
којима су грађани имали при-
лику надметати се у традици-
оналним витешким играма. 

Ове године за такмиче-
ње се пријавило осам еки-
па: Шимановци, Брестач, 
Пећинци, Суботиште, Огар, 
Карловчић, Логистика, Аша-
ња. Одржано је такмичење у 
четири дисциплине: скок с 
мјеста удаљ, потезање шта-
па, бацање камена са рамена 
и потезање конопаца. 

Рајко Јевић, предсједник 
овог удружења, за наш лист 
прокоментарисао је поло-
жај Срба Крајишника у Пе-
ћинцима:

– На територији наше оп-
штине живи 22.500 људи, од 

чега 2.500 људи су родом или 
поријеклом из Крајине. Наш 
положај се побољшао, сада 
имамо и свој простор у ко-
ме се окупљамо и рјешава-
мо текуће проблеме. Такође, 
локална власт у сарадњи са 
Комесаријатом за избјеглице 
помаже нам око додјеле гра-
ђевинског метаријала за сео-
ске куће и имања. Поред овог 

вишебоја традиционално се 
окупљамо на прослави наше 
крсне славе – Часних верига. 

Раде Глушац, прошлого-
дишњи харамбаша овог дру-
штва, слаже се да у периоду 
од 1995, па све до прошле го-
дине Крајишници нису би-
ли прихваћени од стране оп-
штинских власти:

– Народ нас је овдје при-

хватио и помагао нам у го-
динама када је било најтеже. 
Створила су се бројна кум-
ства и пријатељства која се и 
доказују у тешким времени-
ма.  Власт није имала такав 
однос, они су имали преча 
посла. Срећом то се проми-
јенило. Морамо наћи време-
на једни за друге и нашим по-
томцима оставити јасан траг 
ко смо, шта смо и одакле смо.  

Само такмичење одвија-
ло се уз стална коментари-
сања учесника, тако да је су-
дија Лука Гутеша имао пуне 
руке посла. 

У првој дисциплини, скок 
удаљ, први скок је донио по-
бједу  Дејану Цветиновићу 
(Огар), док су друго и треће 
мјесто заузели Златко Јови-
чић (Пећинци) и Петар На-
нић (Ашања). 

У потезању штапа поби-

једио је Слободан Великић 
(Пећинци), вољом жријеба 
Миливој Микановић (Кар-
ловчић) домогао се другог 
мјеста, док је један од фаво-
рита Бојан Гутеша (Шима-
новци) заузео треће мјесто. 
Права атракција био је ду-
ел ван конкуренције између 
Жике Ђурђевића и брице Ба-
ћа. Дуго је требало да се дого-
воре гдје штап треба да стоји.  

Испоставиће се да је први 
хитац (11,94 м) у дисципли-
ни бацање камена са рамена,  
осим првог мјеста, Слобода-
ну Великићу донио и титулу 
харамбаше. Милош Тојага је 
потврдио доминацију Пећи-
наца, док је треће мјесто зау-
зео Милош Мијалчић (Огар).

Занимљиво је било поте-
зање конопаца у коме је до-
маћа екипа Огар показала 
највише тимског духа. У фи-
налу добили су Шимановце, 
док је трећи био Брестач.

Мада боћање није било у 
програму, многи су се заинте-
ресовали и за ову дисциплину.  
Играо се и шах у коме је доми-
нирао Драган Пушкар из Деча. 

Након ручка учесницима 
су подијељене дипломе и но-
ви број Српског кола, који у 
Пећинцима има већ бројне 
редовне читаоце.   Т. ЋОРОВИЋ » ДЕРБИ: Бојан Гутеша и  Слободан Великић  » ИМА ЛИ КО ЈАЧИ: Екипа Огара убједљива у потезању конопаца

ПАПРИКАШ
Сатима за казаном 
стрпљиво је радио главни 
кувар Заим Мујић, који нам 
је рекао да спрема класичан 
паприкаш од јунетине и 
свињског меса, али није 
хтио да открије рецепт:
– Прави мајстори знају да је 
тајна у зачинима.  
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ПИШЕ:  ПЕТАР КАРАНОВИЋ

Нема Србина који не 
зна ко је Предраг Пе-
ђа Стојаковић. Посеб-

но се с овим доктором ко-
шарке, који је име и славу 
стекао играјући у НБА ли-
ги, идентификују Срби с оне 
стране Дрине. Пеђа је рођен 
у Западној Славонији, у мје-
сту Славонска Пожега, 9. ју-
на 1977. године.

Прва асоцијација на Пеђу 
Стојаковића је мека рука, ко-
ја погађа тројке из невјеро-
ватних ситуација и немило-
срдно пуни кош противника. 
Био је човјек, уз Владу Дивца 
наравно, због којег је сваки 
Србин устајао раном зором 
да гледа утакмице његових 
Сакраменто кингса. Нажа-
лост, са „краљевима” није ус-
пио да дође до НБА прстена. 
Покушао је касније са Ин-
дијаном, али је до зацртаног 
циља, који је остварио још 
као избјеглички дјечак у Зе-
муну 1991, стигао пред сам 
крај своје каријере играјући 
за Далас.

СРБИ НАВИЈАЈУ ЗА ЗВЕЗДУ
А како је све почело? Пе-

ђа Стојаковић имао је пре-
лијепо дјетињство. Живио је 
у приградском насељу Ве-
лика, надомак Славонске 
Пожеге. Баш ту је почео да 
игра кошарку, а његов први 
клуб звао се Папук. Ишао је 
Основну школу Добриша Це-
сарић и уживао да се у све-
му надмеће са својим три го-
дине старијим братом Не-
надом.

Идилу породице Стојако-
вић, као и свих Срба у Хрват-
ској, прекинуо је рат. Поче-
ло је с телефонским пози-
вима у глуво доба ноћи, за-
тим пријетећим графитима, 
па отвореним пријетњама, 
као и према свим Србима у 
Хрватској. Умјесто да ужи-
ва у животу, морао је с поро-
дицом да избјегне у Србију. 
Отац Миодраг и мајка Бран-
ка нашли су уточиште у Зе-
муну, а Пеђа је одмах по до-
ласку у Србију, некако при-
родно, изабрао Црвену звезду. 

– Међу Србима у Хрват-
ској постојало је правило да 
се навија за Црвену звезду. 
Знало се, ако навијаш за Зве-
зду, онда си Србин! Ипак, код 
мене је навијање било и на-
сљедно. Тата је увијек био 
звездаш, па је било нормал-
но да и ја изаберем црвено-
-беле – казаће једном прили-
ком Пеђа Стојаковић.

Ишао је у средњу економ-
ску школу у Земуну и у исто 
вријеме тренирао је на Кале-
мегдану. Сате је проводио у 
раду са тренером Предрагом 
Бадњаревићем. Убрзо је де-
битовао за први тим Црвене 
звезде и био члан генерације 
која је успјела да освоји ти-
тулу. Момак из Славоније, 
којем је Београд био више 
него интересантан, којег су 
у друштву задиркивали због 
необичног говора и који је 
уживао возећи се градским 
превозом, одједном је постао 
играч којег су медији прогла-
сили за највећег талента ју-
гословенске кошарке.

КУЋЕ НИСУ ПРОДАЛИ
Породица Стојаковић у 

Славонији оставила је дви-
је куће, два локала, огромно 
имање са воденицом и ко-
њима. Отац Миодраг при-
знаће једном да му је један 
Албанац, баш пред почетак 
рата, нудио 450.000 мара-
ка само за једну од двије 

куће, али да је он одбио 
тај новац, јер се плашио 

да ће га земљаци осу-
дити и казати да је пр-
ви подвио реп и по-

бјегао са вјековног 
огњишта. Стојако-
вићи су у Земуну 
живјели у влажној 

гарсоњери од 25 квадрата, 
као и свака избјегличка по-
родица, ствари су качили о 
ексере на зиду. Старији брат 
Ненад се разболио, лијеко-
ви су били скупи, па је по-
сле увођења санкција би-
ло сасвим природно да се 
Стојаковићи упуте у ино-
странство.

Нова дестинација за момка 
који је тек превалио 16 годи-
на био је Солун и Клуб ПАОК. 
Цијела породица отишла је у 
Грчку, а тамо је провео најљеп-
ше тинејџерске године. Није 
био једини Србин у земљи Хе-
лена. Тамо су били у то врије-
ме такође клинци Томић, Не-
стеровић, Вукчевић, Гуровић, 
Тарлаћ, Јарић... Под презиме-
ном Кинис почео је да крчи 

себи кошаркашки и живот-
ни пут. Пет година је провео 
у ПАОК-у, а грчки језик, ка-
ко сам признаје, још не гово-
ри савршено. Грчка је поста-
ла његова друга отаџбина. Та-
мо је стекао пријатеље, а ка-
сније и супругу Камилу Але-
ку. Имао је срећу да у ПАОК-
-у има ментора у лику Зорана 
Савића, као што ће му у НБА 
лиги бити Владе Дивац.

УЖИВАЈ У ТРЕНУТКУ
У Америку је стигао када 

је имао 21 годину. Остварио 
је сан о којем је маштао као 
дијете. Врло брзо привикао се 
на начин живота који се мно-
го разликовао од онога на ко-
ји је навикао у Југославији и 
Грчкој. Прихватио је њихову 

филозофију и схватио да тре-
ба живјети у садашњости. 

– Знао сам да се замислим 
и запитам шта ћу радити кад 
престанем да играм кошарку. 
Онда су ме Американци нау-
чили једној изреци: „Be hap-
py in the moment, that’is eno-
ugh!” Како су године пролази-
ле, неминовно сам сазријевао 
и доносио исправне одлуке. 
Уживао сам играјући кошар-
ку, а у НБА сам остварио оно 
што сам желио. Узео сам пр-
стен, играо на Ол-стару – го-
ворио је Пеђа Стојаковић.

Са посебним жаром играо 
је за репрезентацију. Није му 
било тешко да после напор-
них сезона у НБА лиги дође у 
Србију и спреми се за европ-
ска и свјетска првенства, на 

којима је узимао најсјајнија 
одличја. Једном приликом 
Американцима је објаснио 
зашто воли да каже да је ро-
ђен у Београду, а не у Сла-
вонској Пожеги. 

– Србин сам и није бит-
но гдје сам рођен. Кажем им 
да сам рођен у Београду јер 
ако им кажем да сам рођен 
у Хрватској одмах ме питају: 
„Значи, Ви сте Хрват?” Није 
њима јасно колико је Срба 
живјело у тим крајевима, а 
и да кренем да им објашња-
вам не би ништа схватили.

Славни српски кошаркаш 
данас живи у Атини са су-
пругом Камилом Алеком, 
бившом манекенком. Има-
ју троје дјеце, сина Андреја 
(12), ћерку Милу (7) и нај-
млађег члана породице, још 
једном мушког насљедника 
Максима (5).

Без обзира што ужива у 
животу, бије га носталгија за 
родним крајем и гробовима 
предака у Западној Славони-
ји. Његов отац није продао 
имање, иако је бивши хрват-
ски боксер Жељко Мавровић 
хтио да га купи. Оно и да-
ље стоји и чека Стојаковиће.

СЛАВОНАЦ КОЈИ ЈЕ ПРОСЛАВИО СРБИЈУ - ПРЕДРАГ СТОЈАКОВИЋ ЈЕ ОД КК ПАПУКА СТИГАО ДО ШАМПИОНСКОГ ПРСТЕНА У НБА

Прошао избјеглички пакао и натјерао
Амере да држе подигнута три прста!
 » Ово је прича о човјеку чије се име са 
поштовањем изговара у свијету кошарке. 
Он је Србији донио двије златне медаље, 
на заласку каријере стигао је до НБА 
шампионског прстена, али га и поред 
свих испуњених животних снова бије 
носталгија за родном Славонијом

БАНАНИЦЕ ЗА ДРУГАРЕ

Колико се избјеглички живот 
Стојаковића није разликовао 
од живота њихових земљака 
тих несрећних деведестих 
година прошлог вијека, 
најбоље је описао Миодраг 
Стојаковић: 
– До краја живота памтићу 
сцену када сам Пеђу водио 
на тренинг, а он ми успут 
затражио да му купим 
неколико чоколадних 
бананица да подијели с 
другарима. Имао сам у џепу 
новац да их купим, али нам 
је био потребан за важније 
ствари. Те ствари боле, 
цијепају срце напола...

КАО КЛИНАЦ УЧИО ПЛЕС

Док је био клинац Пеђа Стојаковић је открио да је поред 
кошарке тренирао и плес: 
– Испробао сам се у готово свим спортовима. Тренирао сам 
карате, одбојку, рукомет, фудбал, да бих на крају завршио 
у плесној школи, по маминој жељи. Претпостављам да је 
мајка доживјела непријатност с татом, који није умио да 
плеше, па ми је говорила да је боље да научим плес, него да 
сутрадан останем без дјевојке – открио је Пеђа.

СИНЕ, МОРА ЛИ ТА АМЕРИКА
Реклама за једно безалкохолно пиће у којем Пеђин отац Миодраг 
изговара култне ријечи: „Предраже, сине, мора ли та Америка?”, 
имала је занимљиву увертиру: 
– Када сам имао 19 година добио сам први позив да одем у НБА, 
одбио сам и остао још двије године у Паоку. Када је дошло вријеме 
да идем, мајка је била против, а отац се није мијешао. Тада сам 
неколико дана провео сам у Београду и на крају одлучио да одем у 
Америку. Ето, тако је настала и та реклама – открио је Пеђа.
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