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РАДИВОЈ ПАРОШКИ
Улажемо у младе
људе, јер су наш
највећи потенцијал

СУДБИНА СРБИНА ГОСПАРА МАТА ГРАЦИЋА

Католик из Дубровника
кога су Хрвати због
српства након смрти
осудили као злочинца

ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ПРЕДСЈЕДНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У БАЊАЛУЦИ ОДРЖАН ДРУГИ ФОРУМ ДИЈАСПОРЕ

Цвијановић: Српску треба заједнички
да чувамо, градимо и унапређујемо!

РАСТИНА (КОД СОМБОРА) ПОМИРИЛА ИДЕОЛОГИЈЕ

ШИРОМ СРБИЈЕ ОДРЖАНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА

Незадовољство бораца бивше РСК

МИОДРАГ ЛИНТА НАСТАВЉА БОРБУ ЗА ПРАВА СРБА КРАЈИШНИКА

Поносни на претке - дједове
солунце и очеве партизане

Србија има националну,
уставну и моралну обавезу
да крајишким борцима
призна ратни стаж
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УВОДНИК

КОМЕМОРАТИВНА СВЕЧАНОСТ У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА НЕКАДАШЊЕГ ЛОГОРА СМРТИ

» Пише: Трифко Ћоровић

Кад срце каже – Србија

Какво је реално стање односа у државама региона данас најсликовитије се види кроз спорт. Након епизоде
ватерполиста Црвене Звезде који су у Сплиту, да би спасили живу главу морали да бјеже главом без обзира велики је изазов била завршница Свјетске лиге у ватерполу која је одиграна у Београду. И прије почетка такмичења знало се да би финале Србије и Хрватске требало да буде реалност. Систем такмичења био је такав
да је до сусрета ове двије репрезентације дошло два
пута у три дана.
У базену смо видјели два занимљива меча пуна преокрета, а у оба меча Србија је заслужено славила. Улог
те побједе био је велики, не само у финансијском смислу, јер је побједника чекала новчана награда, већ и
због чињенице да је тиме искоришћена прва прилика
да се овјери олимпијска виза за Токио. Финале је одиграно у отежаним условима. По невиђеном пљуску што
ватерполистима није толико сметало колико навијачима
који су те вечери попунили Ташмајдан. Ипак, трибине
нико није напуштао до посљедњег судијског звиждука,
али саму додјелу медаља публика није дочекала јер се
та церемонија накнадно обавила у затвореном дијелу
базена Ташмајдан.

Међутим, управо је покисла публика била она којој су
хрватски медији поклонили највећу пажњу. На Ташмајдану, као и нигдје у Београду, није забиљежен ниједан
инцидент, а судећи према порталима хрватске новинаре фасцинирала је чињеница да је химна Лијепа наша
домовино, коју је узгред буди речено компоновао Србин
из Славоније Јосиф Руњанин, испраћена аплаузом. Да
ли се постигао напредак у односима показаће наредна
посјета српских ватерполиста Хрватској.
У исто вријеме у Подгорици је одиграна утакмица између Црне Горе и тзв. репрезентације Косова*. У црногорској репрезентацији двојица српских играча Мирко Иванић и Филип Стојковић, као и селектор Љубиша
Тумбаковић, одбили су да изађу на овај меч. Тумбаковићу је експресно уручен отказ, а неизвјесно је да ли
ће Стојковић и Иванић више икада заиграти за репрезентацију Црне Горе.
Увјерен сам да су умјесто Црне Горе играли за неку другу
земљу, ван региона, да би имали разумијевање јавности
и самог фудбалског савеза. Овако, сви су на губитку. Иванић и Стојковић прошли су све омладинске селекције репрезентације Србије. Можда би данас играли за Орлове,
али својевремено су на позив српског тренера Љубише
Тумбаковића донијели одлуку да играју за Црну Гору. Нашим спортистима остаје за наук да приликом доношења
одлука гдје ће да граде своје каријере поведу рачуна шта
их све може снаћи или како је то давно у Малом принцу
написао Антоан де Сент Егзипери : „Човјек само срцем
добро види, суштина се очима не да сагледати”.
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» Милош Бајић предводи делегацију Србије на комеморативном скупу у Маутхаузену

Маутхаузен - мјесто страдања
за 8.000 српских жртава

Д

ржавни секретар Министарства
за рад борачка и социјална питања Ненад Нерић предводио је 5.
маја 2019. године државну церемонију
обиљежавања 74. годишњице од ослобођења логора Маутхаузен у Републици Аустрији.
Централна комеморативна свечаност одржана јe код спомен-плоче Србима жртвама логора Маутхаузен и споменика Југословенима палим у Другом
свјетском рату.
Церемонији су присуствовали и
представници Министарства одбране
и Војске Србије, амбасадор Републике Србије у Бечу, генерални конзул Републике Србије у Салцбургу, питомци
Војне академије из Београда, студенти
Криминалистичко-полицијског универзитета из Београда, представници удружења опредијељених за његовање традиција ослободилачких ратова Србије
из Београда, представници Удружења
логораша Маутхаузен, те представници
српске дијаспоре који живе у Аустрији.
Oдржана је и заједничка комеморативна свечаност у оквиру комплекса некадашњег логора смрти у Маутхаузену
код централног споменика на Апел плацу која је почела читањем Маутхаузен
заклетве која се чита на више језика.
Ове године дио заклетве прочитан је и
на српском језику, а читала га је Тамара Ћирић, члан Међународног комитета за обиљежавање логора Маутхаузен,
уједно и предсједник Удружења логораша Маутхаузен. Послије заклетве услиједила је церемонија полагања вијенаца и одавања почасти.
Taкoђe, положени су вијенци и одата je
почаст на савезничком војном гробљу из
Првог свјетског рата у селу Рајфендорфу
у близини Маутхаузена гдје је сахрањено
8.000 Срба, и у Ашаху око 6.000.
Према тврдњама Арчибалда Рајса и Славке Михајловић у Маутхаузену је било интернирано око 30.000
српских заробљеника и породица, а у
Ашаху 25.000, који су били смјештени
по нељудским условима (зима, влага,
брутално премлаћивање), смртност је
била застрашујућа. Логор Маутхаузен
је био претходница свих логора који
ће настати у Другом свјетском рату.
Банијац Милош Бајић нам је причао
судбину свог оца Николе Бајића, који је
преживио голготу овог логора.
– У Маутхаузен је стигао из бањич-

» Преживио пакао Маутхаузена: Никола Бајић
ког логора са 28 година. Иначе из Бањице је у Маутхаузен стигло у различитом временском периоду 13 транспорта
(сточних вагона), а са Сајмишта 6. Тамо више није био човјек, постао је број
23.164. Сурове услове живота је преживио јер је био сналажљив, оптимистичан, чврсте грађе, а знао је њемачки и
мађарски – присјећа се Милош Бајић
свједочења свог оца и додаје да су приликом доласка у логор са Жељезничке
станице Маутахузен заробљеници пролазили кроз шпалир домаћег становништва и есесоваца који су их чекали са
камењем, тољагама, крамповима, тако да неки нису успјели доћи ни до самог логора.
– Отац ми је причао да су се углавном
хранили кромпиром и куваном репом.
Знало се догодити и да убијају залутале
псе и мачке, а пошто нису имали гдjе да
их скувају, многи су то месо јели живо.
Отимали су се и о убијене логораше како би се згријали, бар на кратко. Једног
таквог ставе испод, једног преко себе и
ето топлоте – присјећа се Милош шта
му је причао отац.
Оно што је било најтеже је рад у каменолому. Мршави, изгладњели, носили су камење тешко десетине килограма
уз 186 степеника смрти. Често су страдали на путу ка каменолому. И питање
је шта је било теже, метак, пад са степеника, или „убијање радом”, по чему
је Маутхаузен познат.
– Док су се пењали уз степенице, поред су стаjали стражари, „есесовци” с

ДРОБИЛИЦА ЉУДСКИХ КОСТИЈУ
Логор Маутхаузен је основан 1938. године у истоименом мјесту, 20 километара од
Линца. Имао је систем од 48 логора, међу којима су били Мелк, Хартхајн, Ебензе,
Гузен 1,2,3 и други. И у овим помоћним логорима делегација је положила вијенце.
У логорима система Маутхаузен људи су постали бројеви и радили су најтеже
послове у каменолому, тунелима, мостовима, на производњи дијелова за тенкове,
авионе Месершмит, ракете Фау 1 и 2.
По суровости остао је упамћен као дробилица људских костију. Говорило се
да је за логораше једини могући излаз кроз димњак крематоријума. Докле је
помрачење људског ума стигло свједоче од људске коже направљени сувенири.

псима, који су их често тукли и пушкама нагонили да скачу са литице високе
40 метара у понор гдје се налазила мочвара. Ако преживи, морао би поново
уз степенице, с обавезним теретом. Онај
који на путу до врха застане или клоне,
био би дочекан чизмом у прса – препричава Милош очево искуство. Бајић каже да су степенице смрти биле затворене прошле године због наводне опасности за посјетиоце, па су тек на притисак Међународног комитета отворене за вријеме централне комеморације.
У случају бјекства, или саботажа, чекало их је стријељање или мучење у Гузену. Као и у Ебензеу и у Гузену су логораши копали тунеле. Чини се некако
најсуровији дворац Хартхајм гдје су се
есесовци и њихови лијечници најсуровије показали у свом нечовјештву.
– Из својих њемачких породица дјецу оштећену у развоју масовно су убијали под паролом еутаназије, говорили су
да су им давали милосрдну смрт, што не
одговара истини, јер еутаназија је добровољан пристанак усмрћивања, а програм
Т 4 је била наредба – рекао је Милош. Он
је додао да су у Хартхајму лијечници вршили експерименте колико заробљеници могу издржати у лошим условима, а
изложени тешком раду.
За рад у каменолому су добијали
300 калорија дневно, а за такву врсту
физичког напора је потребно од 3.000
до 5.000 калорија. Њемачки лијечници
су установили да тим радом могу преживјети 2 до 3 мјесеца. Милошев отац
издржао је 2,5 године. Било је то биолошко чишћење Срба који су искориштавани као радна снага.
– Запањује и чињеница да су данас
на мјесту логора Гузен и Ебензе изграђене прелијепе куће са свијетлим прозорима који су у вријеме одржавања комеморативног скупа били затворени са
спуштеним ролетнама.
У Маутхаузену је постојао и логор
за жене. Оне су биле одвојене од мушкараца.
Есесовци су исмијавали жеље заробљеника да се врате кућама, рекли су им
да ће моћи да се врате само кроз димњак крематоријума. Ипак, на сву срећу,
Никола Бајић је преживио ову голготу.
Вратио се у родну Банију и добио два
сина Милоша (1947) и Душана (1950).
Николин брат није био те среће, окончао је у Јасеновцу, а десетогодишња сестра Нада је нестала са 10 година и никада је нису пронашли.
Поставља се питање колико просjечни
грађанин зна о логорима система Маутхаузен, о Јасеновцу, Глинској цркви, Јадовну, Сиску, Старом сајмишту, Бањици.
Чињеница је да је један дјечак у Aустрији приликом проласка аутобуса из
Србије који је возио делегацију на церемонију у Маутхаузен поздравио аутобус нацистичким поздравом.
ДРАГАНА БОКУН
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 По којем законском основу је Републички фонд за

Крушедол – зборно мјесто Срба

И

ове године, 25. маја,
по 13. пут Асоцијација избјегличких и других удружења Срба из Хрватске, Завичајно удружење Славонаца из Инђије и Епархија сремска организовали су
Свесрпски сабор Крушедолска звона.
У манастирској цркви литургију и парастос за све Србе настрадале у ратовима од
1991. до 1999. и умрле у избјеглиштву, служио је владика сремски Василије са свештенством Епархије сремске.

САБОР ДУХА И НАРОДНОГ
СТВАРАЛАШТВА

У првом дијелу је био културно-забавни програм гдје је
прво Милош Ћосовић изговорио здравицу која је побједила на такмичењу прекодринских Срба.
Затим су наступали КУД
Ћирило и Методије из Бусија, гуслар Петар Манојловић,
КУД Младост Чортановци,
мушка и женска пјевачка група Зора Крагујевац, Геронтолошки центар Ластавице и
Соколови – Београд, Славонија у срцу Београд, Милена Богатић из Слатине читала је ауторску пјесму Са Папука, Маја Зорое се представила на труби, КУД Младост
2016. Бачинци, КУД Крајина – дјеца.
На крају првог дијела и богатог културно-умјетничког
програма гдје су сви учесници награђени громогласним
аплаузом публику је разгалила Мала Цана пјесмом Црква мала.
Званични дио програма
почео је минутом ћутања којом је одана почаст свим страдалим за српство, за правду
и слободу.

ВЕЉКО ВУКЕЛИЋ: БОРБА
ПРОТИВ ЗАБОРАВА

Химну Боже правде извела је Светлана Спаић, да би
се након химне присутним
гостима обратио један од организатора Вељко Вукелић,
предсједник Удружења Славонаца из Инђије који је прво поздравио потпредсједни-

» Вељко Вукелић

» др Милан Мицић

ка Владе АП Војводине Ђорђа Милићевића, посланике и чланове Владе Републике Србије и Републике Српске, предсједнике општина,
представнике медија, извођаче програма и све присутне.
– Многе смо битке крајем 20. вијека нажалост изгубили. Кључну ипак нисмо
изгубили и нисмо им приредили највећу радост, а то је да
иду Срби на Србе. Не смијемо им то дозволити – рекао
је Вукелић и додао да је Крушедолски сабор мјесто да се
саберемо и окупимо и овдје
нисмо ни позиција ни опозиција, овдје смо прије свега
Срби и добри људи.

– Да утру пут 20-вјековним српским сеобама из западних српских крајина у Војводину, у новој још већој колонизацији 1945. године изведеној у другом идеолошком
оквиру.
Послије су дошле економске миграције од педесетих
до седамдесетих година 20.
вијека у потрази за зиратном земљом, послом и бољим условима живота. Да би
на крају дошло до присилног
изгона српског живља из западних српских крајина у ратовима у посљедњој деценији
20. вијека.
– Ту посљедњу српску сеобу немојмо звати ни Бљеском
ни Олујом. Та сеоба је етничко чишћење, насилан изгон
српских маса са огњишта на
којима су вјековима живјеле
– рекао је Мицић.
– Сви ми који смо дошли
на ове просторе у Банат, Бачку, Срем, Барању у задњих
100 година, ми смо сви људи са два завичаја. Припадамо и старом завичају и новом завичају. Ми смо и овдје
и тамо, а можда ни овдје ни
тамо. Ми као људи са два завичаја имамо вишак у себи.
Тај вишак је вишак срца и вишак душе – рекао је Мицић,
а његова бесједа је испраћена великим аплаузом.
У другом дијелу програма пјевала је Милена Плавшић, уз пратњу оркестра
Милана Милаковића, наступали су КУД Петрова гора
мјешовита група са Стевом
Бекићем, из Србца КУД Би-

МИЛАН МИЦИЋ: ДВА
ЗАВИЧАЈА – ВИШАК СРЦА
И ВИШАК ДУШЕ

Др Милан Мицић, помоћник секретара за културно наслијеђе позван је да одржи
Крушедолску бесједу.
– По завршетку Великог рата нова југословенска држава као свој основни колонизациони супстрат у тзв. сjеверним крајевима (Банат, Бачка ,
Срем, Барања, Славонија), поред херцеговачких и Срба из
Боке Которске, имала је Србе
из западних српских крајина
који су као српски ратни ветерани – добровољци надељивани земљом у равници, у „обећаној земљи бијелог хлеба”, да
на својим новим огњиштима
бране границе нове државе на
по њој несигурном простору –
рекао је Мицић и додао да су
имали још један задатак.

НАЂИТЕ СЕБЕ У ОВОЈ СВЕТИЊИ
Владика Василије благословио је сабор и захвалио се
архимандриту оцу Сави на гостопримству.
– Не заборавимо оно шта се десило, и шта се дешава
српском народу. Манастир Крушедол је зборно мјесто свих
Срба, ма одакле дошли, овдје сте свој на своме. Нађите
сваки себе у овој светињи и пођите одавде много богатији,
духовно радоснији и благословенији од мајке Ангелине,
Светог Максима и Светог Јована из ове светиње – рекао је
владика Василије.

јели Анђели, Крајишка група
Тромеђа (Рајко Радан), Плесна група Тесла из Београда,
пјесник и глумац Мићо Јелић Грновић је рецитовао
поему Српска клетва, КУД
Ђорђе Натошевић Сланкамен, Добривоје Павлица је
отпјевао своју пјесму уз тамбурицу, ЦОТК Тент Обреновац, Милан Вашалић је
извео соло пјесму уз дипле,
КУД Бранко Цветковић, пјевачка група Свјетлана Спаић, Пјевачка група Плитвице, Андрија Бајић, пјесникиња Ранка Срдић Милић.

ЉУБИВОЈЕ ТАДИЋ: ДУШАН
ЂАКОВИЋ ЧОВЈЕК ВРЛИНА

На преминулог Душана
Ђаковића Дују који се упокојио на Божић ове године
подсјетио је његов пријатељ
глумац Љубивоје Тадић који је говорио бесједу о Дуји и
његове стихове.
– То је радост живота која се тешко може описати и
која оставља трајни печат на
души. Душан Ђаковић кога је
и лако и немогуће описати.
Лако јер је човјек врлина, јер
је људина храброг одважног,
племенитог, хуманог и снажног срца – рекао је Љубивоје Тадић и додао коју ријеч о
Дуји као умјетнику.
– Ако говоримо о умјетности Душана Ђаковића било
чега да се дотакао, било ког
пера, сликарског, поетског,
прозног, стварао је замашна
и значајна дјела. Ипак бих издвојио једно дјело које је сам
врх не само српског трагичког савременог романа, већ
романа модерног доба, то је
Душаново дјело Јадовничка
жмижда. Повијест о страдању нашег народа у концлогорима од Јадовна до Пага –
рекао је Тадић.
На крају самог програма
госте је још једном обрадовала пјесмом Милена Плавшић.
Након уживања у програму, земљаци су отишли под
неки од шатора да попију, поједу и прозборе коју. Многима је зборно мјесто сваке године Крушедолски сабор, па
су се тако на сваком кораку
могли видјети срдачни поздрави и загрљаји земљака. Са
пјесмом и игром настављено
је и послије званичног програма. Организатори су напоменули да дугују захвалност
Представништву Републике
Српске у Београду, директору
Млађану Цицовићу и Фонду
за избјегла и расељена лица
из Новог Сада.
ДРАГАНА БОКУН

здравствено осигурање Србије овлашћен да ми
укине већ остварено право на здравствено осигурање, које сам остварио преко избјегличког статуса, као хрватски пензионер?
– Споразумом о Социјалном осигурању између Савезне Рапублике Југославије (чији је правни насљедник Република Србија ) и Републике Хрватске, који је ступио на
снагу 01.05.2003. године, који има примат над домаћим
законодавством, између осталог, прописано је: у члану
2. став 1, алинеја 2. „Овај споразум се односи на хрватске
прописе о здравственом осигурању и здравственој заштити”, у члану 3. тачка а, „Овај споразум се примјењује на
лица за која важе или су важили прописи једне или обjе
државе уговорнице”, а у тачки б тога члана прописано
је „друга лица која права изводе од лица назначених под
а, у члану 5. став 1. „Пензије, новчане накнаде и друга
новчана давања, изузев давања за случај незапослености,
према правним прописима једне државе уговорнице не
могу се умањити, ставити у стање мировања, одузети или
заплијенити због тога што корисник има пребивалиште
на територији друге државе уговорнице уколико овим
споразумом није другачије одређено”, а у 3. ставу тога
члана прописано је „Став 1. овог члана се не примјењује
на давања по основи преостале радне способности, најниже пензије и заштитног додатка и свих других давања
на основу пензијског осигурања која се остварују зависно од имовинског цензуса”, у члану 13. став 1. „На кориснике пензије, остварене према правним прописима обје државе уговорнице, примјењују се искључиво правни
прописи оне државе уговорнице на чијој територији има
пребивалиште”, а у ставу 2. тога члана прописано је „На
кориснике пензије остварене према правним прописима
једне државе уговорнице који има пребивалиште на територији друге државе уговорнице примјењују се прописи
те државе уговорнице и пружа здравствена заштита, као
да је право на пензију остварио према њеним правним
прописима, а на терет надлежног носиоца”.
– На основу напријед цитираних одредби наведеног Споразума о социјалном осигурању Ви не можете
остварити право на здравствену заштиту у Републици Србији, јер у својству избјегличког статуса у Републици Србији имате привремено боравиште, а не
пребивалиште.
– Дакле, да бисте остварили право на здравствену
заштиту по прописима Републике Србије, без обзира
на чињеницу да имате размјерни дио пензије из Републике Србије, требате извршити одјаву пребивалишта
из Републике Хрватске.
– Уколико и Ваша супруга остварује право на здравствену заштиту преко Вас и такође је у избјегличком
статусу, и она мора извршити одјаву пребивалишта из
Републике Хрватске.
– Право на здравствену заштиту, на терет буџета
Републике Србије, остварују особе које су у избјегличком статусу ако немају други основ осигурања, а Ви га
имате на основу Ваше пензије.
У односу на Ваше питање које се односи на могућност покретања управног спора због тога што нисте
добили никакав одговор на Вашу жалбу коју сте уложили на првостепено рјешење још 1988. године, према члану 12. Закона о управним споровима Републике Србије (Сл. Гласник РС, бр. 111/2009) можете покренути управни спор уз доказе да сте другостепеном
управном органу уз Вашу жалбу доставили адресу коју
до данас нисте мијењали и ако другостепени орган не
располаже доказом да Вам је на ту адресу слао било
које другостепено рјешење или друга писмена у вези
с Вашом жалбом.
ПРИПРЕМИО, ПРАВНИ САВЈЕТНИК
ХЦИТ-А, НОВИ САД, ШПИРО ЛАЗИНИЦА

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

»»Епископи Григорије и Јефрем, Милорад Додик, Никола Селаковић, Жељка Цвијановић, Недељко Чубриловић, Радован Вишковић, Сребренка Голић, Антон Касиповић и Златан Клокић

Цвијановић: Српску треба заједнички
да чувамо, градимо и унапређујемо
У
ТЕКСТ И ФОТОГРАФИЈЕ: ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

административном центру Владе Републике Српске 30 – 31. маја, у организацији предсједнице Републике Српске Жељке Цвијановић и Владе Српске, одржан је други по реду Форум дијаспоре који
је окупио преко 200 Срба из више од 30 земаља. Форум је покренут прошле године на
иницијативу тадашњег предсједника Републике Српске Милорада Додика, с циљем
успостављања трајних механизама за јачање
привредне, културно-научне и свих других
видова сарадње, између Српске и Срба у иностранству. На три одржана панела, учесници Форума из матице и иностранства могли
су да чују ставове највиших функционерa и
чланова Владе Републике Српске, али и да
сами дају конструктивне приједлоге важне
за Српску и њену дијаспору.

СРБИ ИЗ ДИЈАСПОРЕ
НАШИ СУ НАЈБОЉИ АМБАСАДОРИ

Отварање Форума дијаспоре почело је
интонирањем химни Моја Република и Боже правде.
Присутнима се обратио предсједник Владе
Српске Радован Вишковић наводећи да очекује да ово окупљање треба да донесе видне резултате становницима Српске, али да
је неопходно прецизирати начин дјеловања
будућег рада, што ће бити основ стратегије
сарадње са дијаспором.
– Поред културне, спортске и других облика сарадње, желимо да повежемо и наше пословне људе из дијаспоре са привредницима
Српске и на томе Влада, на чијем сам челу,
интензивно ради – истакао је премијер Републике Српске.
О резултатима рада Народне скупштине Републике Српске, говорио је њен предсједник Недељко Чубриловић, истичући да

је ријеч о једном од најефикаснијих парламената у региону и једином у БиХ који извршава своје обавезе према програму рада,
као и своје обавезе на путу БиХ према ЕУ.
– На путу ка ЕУ ваша подршка је значајна, јер је чланство у ЕУ наш циљ и наше заједничко опредјељење – рекао је Чубриловић, и обраћајући се гостима из иностранства нагласио да од њих очекује, да у државама у којима живе, буду најбољи амбасадори Републике Српске.
Србија и Српска стоје заједно једна уз другу на темељу споразума о специјалним и паралелним везама и једна другу подржавају
и то на конкретним пројектима као што је
изградња аутопута који ће повезати Српску
и Србију, рекао је, у свом излагању Никола
Селаковић, изасланик предсједника Републике Србије.
– Очувати национални идентитет је наш
циљ, као и што српски народ мора бити јединствен, а то је оно што нам данас у дијаспори
више недостаје него у матици. Главни задатак
и Србије и Српске је да покушамо да видимо
како да их враћамо, да они своја искуства стечена у иностранству пренесу у своју земљу и
ту развију бизнис. Наша дијаспора је можда
најбољи амбасадор српског народа, јер српски
човјек, гдје год живио у иностранству, примјер
је честитог, марљивог и вриједног радника. Ако
то може да буде тамо, морамо да му пружимо
шансу да он то може да буде и овдје – рекао је
између осталог Селаковић, истичући велику
улогу предсједника Милорад Додика о организовању Форума дијаспоре.

ДОДИК: НАШИ ЉУДИ ЖЕЛЕ
САРАДЊУ СА СРПСКОМ МАТИЦОМ

Управо је прошле године на иницијативу
и под покровитељством тадашњег предсједника Републике Српске Милорада Додика,
одржан Први форум дијаспоре с циљем ус-

ча о некој дијаспори БиХ која је подразумијевала све људе који живе на овом простору.
Наши људи нису на то пристали већ су жељели заједнички српски круг дијаспоре, и то
је оно на шта смо и због чега смо реаговали.
Драго ми је што сте овдје, што имате вољу да
будете са нама и да заједно с нама учествујете у развоју Републике Српске. Увјерен сам
да идемо добрим путем, да имамо институционални оквир, да знамо шта хоћемо и да
већ сутра закажемо термин идућег окупљања – рекао је, обраћајући се представницима дијаспоре Милорад Додик.

ЦВИЈАНОВИЋ: КРОЗ ИНСТИТУЦИЈЕ
ПОВЕЗАТИ МАТИЦУ СА ДИЈАСПОРОМ

постављања трајних механизама за јачање
привредне, културно-научне и друге сарадње Српске и Срба у иностранству.
– Разлог зашто смо почели са организацијом овог форума настао је као одговор на
покушаје запада да се у свијету наметне при-

Покровитељ овогодишњег Форума дијаспоре била је предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић која је рекла да је
основни циљ овог Форума чвршће повезивање институција Републике Српске са њеном дијаспором.
– Посматрамо дијаспору Републике Српске као велики ресурс, али смо свјесни да она
не може да покаже свој пуни потенцијал уколико није везана уз рад Владе и других државних органа. Све активности које чинимо
дуги низ година иду ка томе да направимо
институционалну везу са нашим људима у
свијету. Свакако наша дијаспора представља велики ресурс Републике Српске, али
она свој пуни потенцијал не може исказати
онда кад је изолована или отуђена од матице. Толики број учесника и представника из
различитих земаља са готово свих континената показује да је Република Српска наша
кућа, ма гдје ми живјели, и порука коју данас шаљемо јесте да нашу кућу желимо да
заједнички чувамо, градимо и унапређујемо
– рекла је Жељка Цвијановић, предсједница
Републике Српске, након чега је отворила
други Форум дијаспоре.

АКТУЕЛНО 5

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

МИОДРАГ ЛИНТА ОЧЕКУЈЕ ЈОШ БОЉУ САРАДЊУ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЛАВНИ ЗАДАТАК ЈЕ ЈАЧАЊЕ ОСЈЕЋАЊА
НАЦИОНАЛНОГ ЈЕДИНСТВА МЕЂУ СРБИМА

П

редсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону
Скупштине Србије Миодраг
Линта је на Другом форуму
дијаспоре у Бањалуци истакао да је један од најважнијих задатака Републике Србије и Републике Српске јачање осјећања националног
јединства међу Србима, ма
гдје год они живјели.
– Владе у Београду и Бањалуци треба да учине све
што је у њиховој моћи да се
конкретним мјерама и актив-

ностима омогући онима који
желе да задрже свој српски
идентитет да то и остваре.
Због тога је веома важно да се
Србима у региону и дијаспори обезбиједи да уче српски
језик и ћирилицу и да се изради јединствени српски буквар – рекао је Линта.
Линта сматра да Србија и
РС треба да помогну економско јачање Срба у региону кроз
различите врсте пројеката:
– Нашим људима у региону неопходна је подршка код

рјешавања инфраструктурних проблема као што је изградња школа, вртића, домова културе, путева, мостова
или нека друга врста помоћи – рекао је Линта, а затим
се осврнуо на вјечиту српску
бољку – неслогу.
– Требало би да Србија и
РС инсистирају на дијалогу
као начину за успостављање
јединства међу Србима ван
матица – истакао је Линта,
и нагласио да би Србија требало максимално да поједно-

стави процедуру пријема у
српско држављанство, као и
да се оснују српске куће као
мјеста окупљања Срба у региону и дијаспори.
– Један од важних елемената националног јединства
је заједничка активна борба
Српске, Срба у региону и Србије, да се међународна заједница упозна са истином
о страдању нашег народа у
20. вијеку, посебно са геноцидом у НДХ – закључио је
своје излагање Линта.

ДОГОДИНЕ СА
ВЕЋ РАЗРАЂЕНОМ
СТРАТЕГИЈОМ
инистар за европске ин- радњу као институционалМ
теграције и међународ- ну тачку за сарадњу са дијану сарадњу Републике Срп- спором. Сарадњом са пред-

Ујединити интелектуални потенцијал
и сачувати српски идентитет
Т

ема првог панела била је Очувањe
националног, културног и духовног
идентитета дијаспоре.
О улози институција Републике Српске, Српске православне цркве и невладиних организација у очувању националног, културног и духовног идентитета Срба у иностранству, са приједло-

зима идеја и стратегија, говорили су
eпископ дизелдорфски и цијеле Њемачке Григорије (Дудић), Живадин Јовановић, некадашњи министар спољних послова СРЈ, Наталија Тривић, министар
просвјете и културе у Влади РС и Младен Филиповић, шеф Представништва
РС у Аустрији.

Модератор скупа био је писац и новинар Данијел Симић, а у конструктивним излагањима уводничари су се сложили да српски народ има изузетан интелектуални потенцијал који мора бити уједињен на добробит своје матице
и расијања, како би се исказао у правом свјетлу.

Привредни развој и дигитално повезивање

Д

руги дан започео је панелом Значај дијаспоре
за одрживи економски раст и
пораст запослености у Републици Српској.
Модератор панела је био
Горан Рачић, предсједник
Подручне привредне коморе
Бањалука, човјек који је и сам

живио у иностранству, радио
у великим компанијама, али
се вратио у Републику Српску.
О овој теми говорили су
Петар Ђокић, министар енергетике и рударства, Борис Пашалић министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, Бранко Ђурић, пред-

сједник Привредне коморе
РС, Александар Ченић, привредник из Аустрије и Маркус Штрасер, власник Фирме Мрежа-нетворк, такође
привредник из Аустрије који
је отворио своје производне
погоне у Дервенти и Прњавору и запошљава више сто-

тина људи. Током излагања
могли смо чути како се и због
чега привредници одлучују да
улажу у Републику Српску,
примјер Маркус Штрасер, и
шта би требало додатно учинити да та улагања буду већа,
а приступ ближи, као што је
рекао Александар Ченић.

ске Златан Клокић представио је Стратегију која ће дефинисати мјере за унапређење односа Српске са дијаспором.
– Циљ нам је заштита нашег писма, језика, културе
и традиције. Стратегијом ће
бити обухваћене ове области,
али и начин сарадње са Српском православном црквом –
рекао је Клокић додајући да
је Српска урадила ову стратегију, како бошњачка политика не би створила вјештачку БиХ дијаспору.
Затварајући Други Форум
дијаспоре премијер Републике Српске Радован Вишковић
рекао је да је Форум дијаспоре оправдао очекивања, јер
су изнесена бројна мишљења, поруке и идеје о унапређењу сарадње са дијаспором
које ће допринијети развоју
Српске.
– Влада Републике Српске је почетком ове године успоставила Одјељење за
институционалну сарадњу и
дијаспору у оквиру Министарства за европске интеграције и међународну са-

ставништима Српске, дјеци
у иностранству биће омогућено да изучавају матерњи
језик, историју и културу, а
важно је користити капацитете дијаспоре с циљем привредног и економског јачања Српске – навео је Вишковић додајући да ће Влада са
Привредном комором и локалним заједницама радити
на привлачењу инвестиција гдје ће окосницу чинити
привредници који дјелују
ван граница Српске.
– Важно је што сте показали спремност и вољу да
будете на услузи и да своје
капацитете ставите на располагање Републици Српској. Неопходно је доћи на
страна тржишта, али још важније је на њима остати –
закључио је Вишковић позивајући све присутне да промовишу потенцијале Српске
и буду ти који ће привући
инвеститоре.
Тиме је други Форум дијаспоре Српске завршен, а
код свих учесника изражена је нада да ће наредни бити још успјешнији.

СРПСКА ДИЈАСПОРА ЗА 21. ВИЈЕК
а трећем панелу под називом Ди- шеф Представништва Српске у Белги- који су давали конкретне приједлоге на
Н
јаспора за 21. вијек, говорило се о ји Марио Ђурагић, замјеник директора многе друге области. Своје приједлоге
новим концептима умрежавања, диги- М:тел Аустрија Миленко Цвијановић и изнијели су Стојан Стевановић из Швајталном повезивању матице и дијаспоре и улози младих као носилаца развоја и промоције Српске и Срба у свијету.
Модератор панела био је новинар Ведран Шкоро, а учесници су били министар за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске Срђан Рајчевић,

представник Организације српских студената у иностранству Катарина Грек.
Дискутанти су се сложили у оцјени да
без заједничких активности, повезаних
дигитално, уз посебну подршку младих
људи, тешко може да се замисли боља
будућност. Занимљиво да је на овом панелу било највише учесника у расправи,

царске, Стане Рибић из Словачке, Зоран
Јовичић из Аустралије, Арно Гујон, хуманиста из Француске, амбасадори БиХ Ковиљка Шпирић и проф. др Боро Бронза,
као и многи други. Утисак је након овог
панела да би наредни Форум требао бити
фокусиран на интерактивнијем разговору
представника власти и гостију.

»» Министар за европске интеграције и међународну сарадњу
Републике Српске Златан Клокић

6 АКТУЕЛНО

СРПСКО КОЛО MAJ 2019.

ЛИНТА У СКУПШТИНИ СРБИЈЕ ПРИМИО ПРЕДСТАВНИКЕ 10 СРПСКИХ УДРУЖЕЊА ИЗ СЈЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ

Србима у С. Македонији неопходно јединство

П

редсједник Одбора за
дијаспору и Србе у региону, Миодраг Линта и чланови Одбора, Марјана Мараш, Блажа Кнежевић и прим. др Владо Бабић,
разговарали су у Народној
скупштини са представницима дијела удружења Срба
из Сјеверне Македоније. Тема састанка био је положај
Срба у овој држави, као и активности које ове организације спроводе у циљу очувања традиције, српског језика, писма, културних дешавања и обиљежавања значајних датума за српску заједницу у Сјеверној Македонији. Представници удружења
су изнијели и своје виђење
шта очекују од матице и на
који начин им Република Србија може пружити помоћ и
подршку.

ЛИНТА: НЕОПХОДНА
КОМУНИКАЦИЈА

Предсједник Одбора Миодраг Линта, поздрављајући
представнике десет удружења Срба из Сјеверне Македоније, навео је да све српске
организације и удружења
треба да имају међусобну
комуникацију и да се договарају око кључних ствари
које су у вези са опстанком
нашег народа у Македонији и
осталим државама региона,
гдје су Срби мањина. Линта је
нагласио да се српска заједница у Сјеверној Македонији
налази у тешкој ситуацији од
распада некадашње Југославије и да држава Србија треба
да се активније укључи у рјешавање кључних проблема,
као што су образовање и информисање на матерњем језику, заштита духовне баштине и националног идентитета и други.
У име удружења, представницима Одбора, обратила се иницијатор овог састанка Биљана Тодоровић Георгиевска, новинарка емисије
Видик, која се емитује три пута недјељно на српском језику на македонској државној
телевизији.

МЕЂУСОБНЕ ПОДЈЕЛЕ

Биљана Тодоровић Георгиевска је истакла да је овај
састанак замишљен како би
Срби из Сјеверне Македоније могли представницима
Скупштине Србије указати
на проблеме са којима се суочава српска заједница, као
и на активности и пројекте
које реализују ова удружења

»»Живојин Трајановић, др Бора Ристић, Живка Мишић Христовска, Миодраг Линта, Биљана Тодоровић Георгиевска, Часлав Јовановић, Соња Трајковић Андонов,
Нена Ристић Костовска, Наташа Станчић и Данијела Михајловић Каневче

Срба. Рекла је да међу Србима у Македонији постоји доста подјела и с обзиром на
њихов број, који је сваким
даном све мањи, те подјеле
треба превазићи, очекујући
у томе и подршку државних
институција Србије.
– Помоћ матице неопходна је у реализацији свих активности које спроводе Срби у Сјеверној Македонији,
а највише на очувању националног идентитета, образовања на српском језику и информисању – истакла је Биљана Тодоровић Георгиевска и навела да нова
влaда премијера Заева показује вољу за побољшање
положаја етничких заједница. Затим се посебно осврнула на информисање, браншу
из које долази, наводећи да
тренутно у Македонији постоје само два портала Спона и СРБТЕЛ, једна радијска
емисија дневно и три телевизијске емисије недјељно, на
којима се могу чути информације на матерњем језику.

НЕЗАДОВОЉНИ
СТАТУСОМ

Проф. др Бора Ристић
из Удружења за његовање
српских споменика у Македонији, један од иницијатора да се оформи и региструје
Демократска партија Срба
у Македонији 1992. године,
посебно је истакао да су Срби као народ признати у Сјеверној Македонији.
– Срби јесу конститутиван
народ, али већина Срба није
задовољна својим статусом
и положајем, својим представницима у органима власти и односом матице према
њима – нагласио је проф. др
Ристић затраживши од представника Скупштине Србије
да покушају да се дипломатским путем изборе да Сје-

верна Македонија даје иста
онаква права Србима, каква
имају Македонци у Србији.

НЕДОСТАЈЕ ПРОСТОР
ЗА ОКУПЉАЊЕ

Живојин Трајановић, из
Српског националног савјета, изнио је чињенице да
нажалост Срби у Македонији немају своје просторе
у којима би се окупљали, не
само по градовима, него и
по регијама. Због тога тешко функционишу, међусобно се не познају и онда је изузетно тешко спровести било какву активност. Напоменуо је да је некада постојала
Српска кућа у Скопљу, али
је стицајем чудних околности изгубљена. Ништа боља
ситуација није ни са културним дешавањима, рекао је
Трајановић, наводећи да је
некада дјеловала и позоришна сцена Бранислав Нушић,
али да данас ништа од тога
нема и да се Срби углавном
окупљају у свим дијеловима
Сјеверне Македоније приликом обиљежавања Светог Саве, национаног празника Срба, одобреног од стране ове
државе.

ПОТРЕБАН КВАЛИТЕТАН
НАСТАВНИ КАДАР

О образовању на српском
језику, говорила је Нена Ристић Костовска, у име Удружења жена Српкиња у Македонији. Ристићева је навела
да постоје три основне школе, са укупно 166 ученика, у
којима се настава изводи на
српском језику (Старо Нагоричане, Табановце и Кучевиште) и да је поново уведена могућност да се у свакој
школи српски језик и култура изучавају као изборни
предмет у трећем разреду основне школе.
– Битно је да се обезбије-

ди добар наставнички кадар,
који би квалитетно подучавао српске ђаке, јер је чест
случај да српски језик, а поготово друге предмете, предају наставници којима то
није матерњи језик. Проблем
су и уџбеници на српском
језику, који нису преведени
на најбољи начин, а нису ни
лекторисани. То је један од
значајних разлога опадања
броја српских ђака који похађају наставу на матерњем
језику, други је немогућност
настављања школовања на
српском језику. Високо образовање представља још већи
проблем, јер нема катедре
за српски језик – сматра Ристић Костовска, додајући да
на пољу образовања држава
Србија својим сународницима може доста помоћи.

ЉЕТНИ КУРСЕВИ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Соња Трајковић Андонов у име Удружења Срба
и Македонаца КУД Бранко
Чајка, говорила је о раду овог
удружења на чијем су челу
од оснивања 1992. године,
увијек били Срби. Рекла је да
су организовани љетњи курсеви учења српског језика за
српску и македонску дјецу и
да при овом удружењу постоји фолклорна секција изводећи игре из Србије и Сјеверне Македоније.
Данијела Михајловић Каневче из Удружења Кошута
из Охрида, рекла је да је забрињавајуће колико се мало српски језик говори у том
крају, вјероватно и из разлога што тамо Срба има мало
или су асимиловани. Раније
је било више активности, а
сада су се готово све свеле
на обиљежавање Светог Саве. Као забрињавајућу чињеницу изнијела је да пет студената из Битоља студира у

Београду, а да нико од њих од
Републике Србије није добио
стипендију за коју су неки од
њих конкурисали, али нису
добили никакав писани траг
зашто је нису добили.

НЕМА НОВЦА
ЗА ПУБЛИКАЦИЈЕ

Наташа Станчић из
Српског културног информативног центра Спона, изнијела је податак да ова организација ради већ пуних 14 година. Имају свој портал, а тренутно се ради на оснивању
интернет радија. Говорила је
да је Спона издавала часопис
Слово, а као подлистак Словце
намијењен дјечјем узрасту,
како би се побољшало учење
српског језика. Нажалост, из
финансијских разлога лист
већ неколико година не излази. Станчићева је навела
да они иду даље и да почетком јуна имају низ активности од којих је истакла промоцију Ex YU rok enciklopedije.

ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕСКУПА

Жарко Николић из Удружења за промоцију културног насљеђа Српске заједнице у Македонији СРБТЕЛ, говорио је порталу које ради
ово удружење и које има преко 200 постављених прилога.
Рекао је да ће се тешко моћи
основати српска телевизија,
јер то много кошта, тако да
овај видео портал једини прати већину активности које
спроводи српска заједница у
Сјеверној Македонији.
Часлав Јовановић из Уједињене српске заједнице у
Куманову, говорио је о томе како је дошло до расцјепа у овој заједници, али да
они који су остали раде на
волонтерској основи и добијене пројекте реализују
на најбољи могући начин.
Јовановић сматра да у Сје-

верној Македонији Срби морају имати једну кровну организацију и да поздравља
иницијативу, да се у циљу
што бољег дјеловања српске
заједнице, направи састанак
на коме ће учествовати сва
удружења, партије и појединци који раде по питањима
очувања српског идентитета.

МОНОГРАФИЈА КОЛА
СРПСКИХ СЕСТАРА

О нејединству Срба и о томе да ли се пројекти Управе
за дијаспору дијеле на прави начин, говoрила је Живка
Мишић Христовска из Кола
српских сестара Куманово.
Сложила се да треба основати кровну организацију, а
затим се осврнула на рад Кола српских сестара Куманово. Чланице Кола ове године биле су учеснице, међу
још 65 других, на Сабору кола Српских сестара. Навела
је да поводом 20 година обнављања Кола српских сестара ова организација, иако
није ни од кога финансијски
подржана, издаје своју монографију.
На крају свог излагања
Миодрагу Линти поклонила је пригодан поклон свог
удружења.
Предсједник Одбора Миодраг Линта рекао је, у завршној ријечи, да је одржавање оваквих састанака изузетно важно и да је битна
стална комуникација Срба
из региона са државом Србијом. Закључио је да ће у наредном периоду сазвати посебну сједницу Одбора која
ће бити посвећена положају
Срба у Сјеверној Македонији
на коју ће бити позвани сви
представници цивилног сектора, два српска посланика у
Собрању и чланови владиног
сектора из реда српске заједнице.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

У Њујорку откривен споменик страдалима у логору Јадовно
Меморијалном парку холокауста Њујорку, гдје је том приликом отво- је на отварању Бари Литучи, дирек- данашњој Хрватској, овај догађај је
У
у Бруклину у Њујорку, откривено рена изложба Моје Јадовно.
тор Истраживачког института Јасе- од посебног значаја. На острву Паг,
спомен обиљeжје страдалима у ком– Имали смо великих пробле- новац, преноси портал Јадовно 1941. обновили смо меморијалну плочу

»» Данијел Симић и Бари Литучи

плексу логора смрти хрватских усташа Јадовно – Госпић – Паг.
Споменик је постављен као
плод сарадње Истраживачког института Јасеновац из Њујорка и
Удружења грађана Јадовно 1941
из Бањалуке.
Идеја да се на сјеверноамеричком континенту постави обиљежје
за страдале, родила се још 2013. године, када су представници УГ Јадовно 1941 из Бањалуке боравили у

ма, јер је амбасада Хрватске чинила све да то спријечи. Због тих притисака, одустали смо од навођења
тачног броја жртава. Формулација
„више хиљада” је свакако истина,
али од тога битније је да смо након
шест година ипак успјели да добијемо све дозволе и споменик је данас
пред нама. Овом приликом износим
приједлог да сљедећи спомен-камен
у овом парку, понесе име логора Земун, односно Старог сајмишта, рекао

Постављању споменика присуствовао је и један од иницијатора,
Дени Новак, чије су мајка и тетка
убијене на острву Пагу, вицеконзул
Србије Драган Ковачевић, те Срби и
Јевреји који живе у Њујорку и САД.
– Овај споменик је још једна спона између српског и јеврејског народа, који је Независна Држава Хрватска прогласила нижом расом. Нама
који на очувању сјећања на логор
смрти Јадовно радимо на терену, у

уништену у рату 1991–1995. Она је
након тога још два пута уништавана,
а да нико није ухапшен. Надамо се
да ће у земљи слободних и дому храбрих, овај споменик бити сигуран,
нагласио је Данијел Симић, представник УГ Јадовно 1941.
Према истраживањима историчара др Ђуре Затезала, у овом логору
смрти страдало је преко 40.000 људи, а око 2.000 преживјелих постали су први затвореници Јасеновца.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

У БЕОГРАДУ ПРОМОВИСАНА КЊИГА ГОСПАР МАТО ГРАЦИЋ – НАСТАНАК И НЕСТАНАК СРБА РИМОКАТОЛИКА У ДУБРОВНИКУ

Католик из Дубровника кога су Хрвати због
српства након смрти осудили као злочинца

У

Кући Ђуре Јакшића у Скадарлији, 8. маја 2019. године, одржана је веома посјећена промоција књиге Госпар Мато Грацић – Настанак и нестанак
Срба римокатолика у Дубровнику
у издању издавачке куће Народна
просвета аутора Предрага Савића
и Саше Недељковића која даје нови допринос истраживању прошлости Срба у Дубровнику.
Мато Грацић био је власник девет зграда у Дубровнику, адвокат,
банкарски ревизор, велепосjедник,
власник Бање Термотерапије у Мокошици код Дубровника, власник
Фабрике електроиндустрије Сигнал у Београду. Као власник Српске
штампарије у Дубровнику штампао
је лист Дубровник и часопис Срђ.
Био је један од предводника покрета Срба католика на Приморју. Као
богат човјек био је добротвор просветних и привредних српских друштава у Дубровнику којима је пружао и правну помоћ. Био је старјешина Српског сокола Душан Силни
од оснивања. Због свега тога био је
у Првом свјетском рату талац. Послије рата Срби католици надали
су се мирном животу у Југославији. Хрватски сепаратисти су заједно
са Католичком црквом наставили у
Југославији борбу да претворе Дубровник у хрватски град. У име Срба католика Лука Боне, Божо Хопе и
др М. Грацић упутили су преставку
Једна потреба и право Срба католика арцибискупу барском и примасу
српском др Николи Добречићу. Тражили су отварање Српске католичке богословије у Бару. Представка
је објављена у листу Дубровник уочи Видовдана 1939.
Национални прегалац Мато
Грацић умро је 1944. Послијератна власт му је мртвом судила и одузела сву имовину.
Овом књигом учињен је напор да
се након принудне амнезије у СФРЈ
у памћење српског народа врати национални прегалац др Мато Грацић
и истакну заслуге Покрета Срба католика на Приморју за српски народ у цјелини.

ЕЛЕЗ: СЛИЧНА СУДБИНА
ГРАЦИЋА И ИВАНОВИЋА

Уредник ове књиге Здравко Елез
објаснио je да ће недавно формирана издавачка кућа покушати да баштини традицију као и истоимена
издавачка кућа која се звала Народна просвета, а коју је, између два рата, водио Анатолиј Ивановић.
– Судбина Мате Грацића и Анатолија Ивановића је повезана. Страдали су због идеје за коју су живјели, а можемо претпоставити и да су
се знали, јер су се бавили истим послом. Анатолиј Ивановић је након
Октобарске револуције заједно са
братом дошао у Србију из Ростова
на Дону након трагичне смрти родитеља које су бољшевици убили на
веома свиреп начин – рекао је Елез.
Он је рекао да је Анатолиј Ивановић имао истанчан осјећај за бизнис

»»ДЕТАЉ СА ПРОМОЦИЈЕ: др Јован Јањић, др Војислав Тодоровић, Саша Недељковић, Здравко Елез и Предраг Савић
и да је покретањем велике издавачке куће направио велико богатство.
– Не знам да ли су се лично познавали Мато Грацић и Анатолиј
Ивановић, али оно што их веже у
овој причи јесте да су током писања ове књиге аутори дошли до спознаје да су њихове судбине сличне.
Адвокат Предраг Савић који је водио поступак рехабилитације Мата Грацића, дошао је на идеју да
покрене поступак рехабилитације
и Анатолија Ивановића. У томе је
прије двије године успио – рекао
је Елез који је најавио да ће ускоро из ове издавачке куће бити објављен репринт издања Пуцањ у празно Џаспара Рутема, енглеског обавjештајца који је двије године провео у штабу Драже Михаиловића
1943. и 1944. године.

ЈАЊИЋ: ЗАХВАЉУЈУЋИ СРПСКИМ
ВЛАДАРИМА ДУБ. РЕПУБЛИКА
ДОЖИВЈЕЛА ПРОЦВАТ

Рецензент књиге Јован Јањић истакао је да се Дубровачка република
увелико ширила захваљујући повластицама и даровима српских владара и српске властеле.
– Народ је ту био православни, па
су српски владари подизали православне храмове и манастире. Многе
чињенице потврђују да су Срби на
том подручју вјековима били под
притисцима римокатоличке црквe,
што је кулминирало 1333. године
– рекао је Јањић. По његовом мишљењу процес католичења интензивирао се у вријеме Четвртог крсташког рата када је 1204. године
заузет Цариград, а годину дана након тога Дубровник осваја Венеција.
– Српски цар Душан 10. априла
1357. године поклања острво Мљет
са православним Манастиром пресвете Богородице. И управо у то доба Дубровачка република доживљава највећи успјех захваљујући управо привилегијама које је имала од
српске државе. Сплет историјских
околности није ишао у прилог Србима, а поготово православљу у

Дубровнику. Након Косовског боја
1389. године Дубровник успоставља
контакт са Турцима и 1397. године
од султана Бајазита добија ферман
да може слободно трговати по цијелом Турском царству. Након пада
српске државе, Дубровник се обавезао на плаћање годишњег харача
Турској све до Првог српског устанка 1804. године. Французи заузимају Дубровник 1806. године и двије
године касније укидају Дубровачку
републику. Након пораза Наполеонове Француске 1815. године одлуком Бечког конгреса Дубровник са
Далмацијом бива припојен Аустријској царевини под чијом јурисдикцијом остаје све до њене пропасти
самом заслугом и овога подручја
1918. године – рекао је Јањић који
је истакао да је у времену Краљевине посебно значајна 1939. година када је створена Хрватска бановина и када Хрвати виде прилику
да створе своју државу.
– Срби, па и они који су римокатолици постају реметилачки фактор – рекао је Јањић напомињући
да аутори прате живот Мата Грацића и кроз његов лик одсликавају
прилике у Дубровнику и тамошње
Србе међу којима су Руђер Бошковић, Матија Бан, Иво Војводић, Медо Пуцић, Милан Решетар, Мелко
Чингрија, Франо Кулишић, Валтазар Богишић, Антун Фабрис, Игњат
Јоб, Марко Мурат, Влахо Буковац и
многи други.

НЕДЕЉКОВИЋ: СРБИ
КАТОЛИЦИ ОДБИЛИ ДА СЕ
ОПРЕДЈЕЉУЈУ ПРЕМА ВЈЕРИ

Један од аутора историчар др
Саша Недељковић објаснио је да је
имао и јак лични мотив, обзиром
да је његова мајка рођена Дубровкиња oдрасла у насељу Груж. Он је
истакао да је скоро двадесет година истраживао Србе у Дубровнику.
– Током истраживања схватио
сам колико сам мало знао о њима.
Срби католици нису користили израз Далмација, за њих то је било –

Приморје. Били су под утицајем запада и западне културе. Одбили су
да се опредјељују по вјери и зато су
платили велику цијену. Од Дубровника су направили центар Срба на
приморју. Међу институцијама посебно је била важна Матица српска
у Дубровнику која је штампала књиге на ћирилици – рекао је Недељковић помињући друштво Слога.
– Веома је значајно и друштво
Душан Силни на које је највише утицао Мато Грацић као један од челника Срба католика. Он је требао
да ангажује омладину у заједничкој
борби за ослобођење и уједињење –
рекао је Недељковић. Он је објаснио
да су Хрвати били агресивни стално
притискајући Србе римокатолике.
– Дочекали су споразум Петровић–Мачек, добили власт коју су искористили за хајку на све Србе и Југословене. Дошло је до масовне сеобе Срба који су одлазили у ЈВУО.
Мато Грацић је прешао у Београд
– рекао је Недељковић. Он је додао
да је након Другог свјетског рата настављена хајка на Србе католике од
стране партизана који су сматрали
да су непријатељи сви они који нису у њиховим редовима.
– Тако су Хрвати успјели да потпуно потисну Србе и сведу их на безначајну мањину – закључио је Недељковић.

САВИЋ: ГРАЦИЋ НАКОН СМРТИ
ОСУЂЕН КАО РАТНИ ЗЛОЧИНАЦ

Адвокат Предраг Савић рекао је
да књига не би могла настати без помоћи данашњег предсједника Српског вијећа националне мањине у
Дубровнику проф. др Милорада Вукановића.
– Он је имао контакт са унуком
Мата Грацића, иначе угледним дубровачким адвокатом Миљенком
Рељићем кога је задњег рата Сплитски војни суд као цивила осудио на
8 година робије. У дубокој старости
Рељић је рехабилитован и данас живи у Аустралији као политички емигрант – рекао је Савић.

ЗАХВАЛНОСТ ГРАЦИЋЕВОГ УНУКА

ПОРТАЛ СЛОБОДНА ХЕРЦЕГОВИНА СПОЈИO АУТОРЕ

Грацићев унук Миљенко Рељић упутио је мејл једном од аутора Саши
Недељковићу у коме је истакао да га посебно радује да је он поред адвоката
Предрага Савића аутор књиге о његовом покојном дједу др Мату Грацићу.
„Честитам Вама, адвокату Предрагу Савићу и уредницима и
рецензентима што сте са изузетним трудом и са искреним срцем
обрадили и написали књигу о мом дједу др Мати Грацићу, како би се
овом књигом сачувала од заборава истинита историја о Дубровнику и
Дубровчанима Србима католицима и њиховом доприносу који су градили
у славну историју српске нације.”

Један од аутора, адвокат Предраг Савић објаснио је да је ово дјело
настало захваљујући његовој преминулој супрузи Ивани Ванић Савић
која је била продуцент и један од твораца серијала Азбучник идентитета.
– Идеја је била да се сними прилог о Мату Грацићу, али је након десет
сати обилазака локација она констатовала да је потребно направити
дугометражни документарни филм, а потом и објавити књигу.
Ивана је читајући портал Слободна Херцеговина открила серију текстова о
дубровачким соколима аутора Саше Недељковића, ступили смо са њим у
контакт и књига је угледала свјетло дана – рекао је Савић.

– На Рељићеву иницијативу покренули смо рехабилитацију његовог дједа Мата Грацића и утврдили да је његова одузета имовина
и у Београду и у Дубровнику била
енормно велика. Сазнали смо да је
осуђен као народни ратни злочинац
и то након смрти у Дубровнику, зато што је његов хотел кориштен као
командно мјесто четника – рекао је
Савић и напоменуо да је тема Срба
римокатолика исувише велика и да
би се њом тек требало позабавити.
– Мато Грацић је био човјек који
је волио књижевност и откупљивао
је на свим тадашњим аукцијама рукописе и прве штампане књиге. Захваљујући њему сачувана су дјела
Јунија Џона Палмотића – рекао је
Савић уз напомену да управо по њему једна београдска улица носи име.
Савић је испричао да је постојала
амбиција да се сними филм о Грацићу, али због немогућности довођења његових потомака од тога се
одустало. Ипак су током два дана
снимања у Дубровнику са филмском екипом примјетили да су многи Дубровчани старији од 60 година прилазили др Милораду Вукановићу и слали поздраве „госпару
Миљенку”.
– То је најбољи доказ да је Рељић
добио и да тај некадашњи дух Дубровника и данас постоји – закључио је Савић.

МИЛОВАНЧЕВ: У ЛАТЕНТНОМ
СТРАХУ ОД СРБА ХЕРЦЕГОВАЦА

Саша Недељковић уручио је
књигу у специјално урађеној кутији историчару Николи Милованчеву
који је истакао да су се Срби католици заправо у 19. вијеку пробудили.
– У периоду 6. и 7. вијека српски етнички простор недвосмислено је обухватао простор уз Јадранско море најмање до ушћа ријеке
Цетине. Сви историјски извори говоре да су ти крајеви приморски, а
обухватају простор од Котора, Бара,
Зетског приморја, Травуније, Захумља и Паганије. Тај простор, укључујући острва Брач, Хвар, Корчулу,
Ластово, Мљет је припадао српском
народу и српским државама које су
ту постојале – рекао је Милованчев
који је као рефлексију такве историје поменуо и градњу православне
цркве на острву Вис прије стотињак
година. Црква није имала дуг вијек,
јер је 1964. године дошло до захтјева да се сруши и подигне споменик
борцима НОР-а.
– Тада је дошло до полемике у
врху КПЈ и потпредсједник партије Александар Ранковић је рекао да
цркву не треба рушити. По мемоарима хрватског политичара Марка Белинића одлуку о рушењу цркве донио је лично Јосип Броз – рекао је Милованчев наводећи да је у
Дубровнику увијек владао латентни
страх од промјене етничке структуре због чега након разорног земљотреса у 17. вијеку Сенат није
дозволио насељавање Срба из Херцеговине.
Готово двочасовни програм надахнуто је водио драмски умјетник
Гојко Балетић који је казивао стихове пјесме Бокешка ноћ, као и стихове посвећене Антуну Фабрису.
Наступила је Алина из Краснодара и пјевала руске пјесме.
Промоцији су присуствовали др
Ирена Арсић и Предраг Пипер, док
Злата Бојовић и Милорад Вукановић нису били у могућности да дођу.
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

8 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
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У МЈЕСТУ КОД СОМБОРА НАСЕЉЕНОМ КРАЈИШКИМ КОЛОНИСТИМА ЊЕГУЈЕ СЕ ТРАДИЦИЈА СВИХ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА

РАСТИНА ПОМИРИЛА ИДЕОЛОГИЈЕ

Поносни на дједове солунце и очеве партизане
СОМБОР И ВЕЛИКИ РАТ

»» Јован Вукобратовић

Р

»» Мирјана Михајловић

»» Јованка Чолак

»» Иван Шимунов

»» Далиборка Терзија

астина је погранично село, на
самој граници са Мађарском,
удаљено 22 километра од Сомбора. Насељено је вриједним људима и добрим домаћинима крајишког
поријекла.
По пети пут у Растини 17.5.2019.
организована је манифестација под
називом Његовање традиција свих
ослободилачких ратова у организацији СУБНОР-а, Мјесни одбор Растина на челу са Јованом Вукобратовићем.

ПАРАСТОС КОД ОБА СПОМЕНИКА

Свештеник Мирко Божић одржао је парастос код споменика посвећеном жртвама Првог свјетског
рата, а потом и код споменика који
је посвећен жртвама Другог свјетског рата. У својој молитви прочитао је 11 имена бораца НОР-а, 136
имена жртава фашистичког терора и 178 имена солунских бораца,
оснивача села Растина.
Помену је присуствовао Иван
Шимунов, помоћник градоначелнице Сомбора Душанке Голубовић,
који је рекао како је СУБНОР Града
Сомбора врло активан, а један од најактивнијих мјесних одбора је свакако одбор у Растини.
– Сваке године приликом обиљежавања значајних датума за овај мјесни одбор одазове се и делегација
Града Сомбора. Активније организације на територији града Сомбора
су поред Растине, Кљајићево, Колут
и Бачки Брег – рекао је Шимунов и
додао да Град помаже финансијски
та удружења преко конкурса.

СУБНОР У 38 ОПШТИНА

Жртвама се поклонила посланица Скупштине АП Војводине Јованка Чолак која је написала књигу Моја тетка Јованка Броз и ја .
– Члан сам Комунистичке партије и сарађујем са свим Удружењима
СУБНОР- а на подручју Града Новог
Сада који подржава наше активности – рекла нам је Чолак.
Секретар Савеза бораца Војводи-

не Мирјана Михајловић је рекла да
је у фокусу рада његовање традиције
свих ослободилачких ратова.
– СУБНОР Војводине његује традиције Другог свјетског рата, али и
свих ослободилачких ратова. Сваки
датум покушавамо да обиљежимо и
окупимо што већи број омладине.
Сада смо велики број школа из Новог Сада укључили у наша обиљежавања и то нам много значи. У 38 општина и градова имамо формирана
наша удружења, и сва та удружења
имају своја мјесна удружења – рекла је Михајловићева.

ГЕНЕРАЦИЈА КОЈА ЈЕ
ОПЛЕМЕНИЛА БАЧКУ

Душан Вулић, предсједник Удружења потомака и поштовалаца
1912–1918. Краљ Петар I из Алексе Шантића каже да је рад започет
крајем прошлог вијека.
– Удружење смо основали 1997.
године, и наши очеви заједно са нама. Они су осјетили потребу да кажу

нешто о ономе о чему се дуго ћутало. Окупили су се људи из Растине,
Алексе Шантића, Рате, Мишићева. Наредних година су нам се придружили и из Горње Рогатице, Бачког Соколца, Бачког Карађорђева,
основали смо секцију у Бачкој Тополи, Сомбору и у Суботици. Тако
да нас од фебруара мјесеца има 10.
Покрили смо територијално Суботицу, Сомбор и Бачку Тополу – рекао
је Вулић и додао да су за ове 22 године постојања подигли и обновили
споменике. Одржали су 1998. године славу у Алекси Шантићу, а прошле године 2018. прослављено је 100
година од завршетка Великог рата.
– Наши су били отјерани у логоре у Мађарској у Барч и Шарвар, у
Шарвару је подигнут споменик, а
ми смо се мучили 6,7 година да подигнемо споменик и у Барчу. На ове
просторе долазили су колонисти из
Лике, Кордуна, Херцеговине, Босне,
нешто из Далмације. Добијали су по
5 хектара земље, голи плац. То су била имања велепосједника још из Аустроуграске. Смјестили су их у шупе, помоћне просторије. Преживјели
су прву зиму у земуницама, неки су
се и враћали, све су то тешко подносили. Подизали су набијаче и оснивали породице. Дали су генерацију
људи која је оплеменила ове просторе – рекао је Вулић и додао да су те
просторе почели досељавати 1921.

ЂЕД БРАНИО КРАЉА, ОТАЦ БРОЗА

Вулић нам је рекао да Растина
има 330 становника, и овдје почиње прича о помирењу.
– Не бавимо се идеологијом. Мој
отац је син Гаврила Вулића носиоца Карађорђеве споменице, а отац
је 1941. године отишао у партизане. Како да се одрекнем ђеда који

У Растини је представљена
књига Душана Н. Лукића (коаутор
Бранислав Даниловић), Сомбор
и Велики рат. Душан је велики
заљубљеник у националну
историју и велики локал патриота.
Да многи дијеле ту његову љубав
и страст доказује чињеница да
је Велика сала Скупштине Града
Сомбора била препуна приликом
промоције његове књиге.
– Први пут да је на једном
мјесту сакупљено много битних
података везаних за Сомбор.
Причу почињемо и са неколико
година прије рата. Говори се
о причи везаној за Велики рат
на подручју данашње Србије
заједно са повлачењем преко
Албаније и о пробоју Солунског
фронта, прикупљању солунских
добровољаца по Русији. Наша
села Растина и Алекса Шантић
су настала тек од добровољаца.
Онда смо ту исту причу провукли
кроз Сомбор – рекао је нешто
више о књизи Душан Лукић.
Оно што ову књигу чини
посебном је што су у њој именом
и презименом набројани сви
оснивачи Растине и Алексе
Шантића.

се бранио у вријеме краља или оца
који је у вријеме Тита бранио своју
земљу – нагласио је Вулић.

СРБИ ИЗ ВОЈВОДИНЕ
УЧЕСТВОВАЛИ У БАТИНСКОЈ БИЦИ

Овој свечаности присуствовали
су и гости из региона, па су дошле
делегације из Трпиња, Борова, Белог Манастира. Из Барање је дошао
Никола Опачић предсједник Удруге
антифашистичких бораца и антифашиста Града Белог Манастира, члан
предсједништва Савеза антифашистичких бораца и антифашиста Републике Хрватске, те члан Одбора
за међународну сарадњу.
– Углавном се базирамо на обиљежавању значајних датума и догађаја
из НОР-а, баштинимо све оно што је
проистекло из Другог свјетског рата. Ове године обиљежавамо и славимо 75 година Батинске битке. Ми
на подручју Барање имамо одличну
сарадњу са Амбасадом Руске федерације, Азербејџана, Казахстана, Републике Србије, захваљујући њима
успијевамо да обиљежимо тако значајне датуме и манифестације – рекао је Опачић.
Батинска битка их повезује са Војвођанима јер је у ослобођењу Барање учествовала 51. војвођанска ударна дивизија.
Предсједник СУБНОР-а Сомбор
Мјесни одбор Растина Јован Вукобратовић је исказао задовољство одазивом људи.
– Предлагао сам Мјесној заједници да обиљежимо и дан насељавања. Данас су нам приоритет борци
Другог свјетског рата, за сеоску славу су нам приоритет борци из Великог рата. Чувамо сјећање и на једне
и на друге, мени лично је на једном
дједа, а на другом отац. Тако је код

већине сељана – рекао је Јован Вукобратовић.
Миа Вукобратовић и Дајана Мајсторовић дјевојчице из Основне школе Лаза Костић рецитовале су пјесме
које је припремила учитељица Мирјана Шолаја. Програм је осмислила
и водила Далиборка Терзија из КЦ
Лаза Костић из Сомбора.

КАД ЈЕ ТЕШКО – ТУ ЈЕ БАЋО

Како нам је рекао Јован Вукобратовић изузетну захвалност дугује и
Богдану Влатковићу Баћи као спонзору ове манифестације, али и бројних других манифестација у Растини. Влатковић има рибњаке на скоро 11 хектара окружене воћњацима
и виноградима.
– Морам да се захвалим и Вукашину Елезу на великом ангажовању
– рекао је Вукобратовић и додао како се уједно и захваљује особљу око
припреме домаће хране.
Госте је забављао Оркестар Брцини синови из Стапара. Скупу су, између осталих, присуствовали представници СУБНОР-а општине Апатин, Суботица, Сремске Митровице,
Инђије, Бечеја, Србобрана, Бачки
Брег, Бачки Грачац, Удружења бораца Кљајићево, Војни пензионери
Општине Сомбор, Савез бораца из
Руме, представници Удруге антифашиста Борово, Бели Манастир,
Трпиња, Удружења бораца и потомака 8. Кордунашке ударне дивизије Београд, мајор Славко Ђипало
командант одсјека Града Сомбора...

ДРАГАНА БОКУН

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 9

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ЛИНТА ТРАЖИ ПРАВДУ У БУДУЋЕМ ЗАКОНУ О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВИМА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

ДРЖАВА ТРЕБА ДА ПРИХВАТИ ЗАХТЈЕВЕ КОЈИ
СУ ОД ВИТАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА КРАЈИШКЕ БОРЦЕ

П

редсједник Савеза Срба из региона Mиодраг
Линта једини је народни посланик који је у претходне три године чак седам
пута у Скупштини Србије говорио и тражио од надлежног
Министарства да се новим
Законом о правима бораца,
војних инвалида, цивилних
инвалида рата и члановима њихових породица свим
крајишким борцима коначно призна ратни стаж за читаво вријеме рата у двоструком трајању. Он је по други
пут упутио посланичко питање Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
У званичном одговору
Министарства које је 28. маја
2019. године потписао државни секретар Ненад Нерић наводи се да ће "након спроведене јавне расправе о Нацр-

ту закона о правима бораца,
војних инвалида, цивилних
инвалида рата и чланова њихових породица и имплементације сугестија и предлога
надлежних инситуција бити
утврђен Нацрт закона".
Поред тога Линта тражи
да се у будућем закону омогући да сви војни и цивилни инвалици и породице палих бораца могу да поднесу захтјев
за личну или породичну инвалидниу ако то нису учинили у претходном року
који је истекао прије више од 10 година.
Као трећи захтјев,
Линта тражи да се крајишким борцима новим законом омогући
да путем два квалификована свједока
(из исте
јединице) до-

кажу да су били на ратишту
у случају да немаjу сачувану
документацију.

КАМПАЊА ПО МЕДИЈИМА

Линта је борбу за остваривање права крајишких
бораца наставио гостујући
по медијима. О правима бораца некадашње РСК говорио је у два наврата на РТС
у Јутарњем дневнику (17. ју-

на), у емисији Србија на вези
(17. јуна), на ТВ Пинк у Јутарњем програму (24. јуна),
на ТВ Палма Плус у емисији
Ни по бабу ни по стричевима
(21. јуна) и на ТВ Коперникус у емисији која се реемитује и на ТВ Бијељина Чашица разговора (11. јун).
Линта је у својим јавним
наступима више пута наводио
да се више од 50.000 припадника Војске Републике Српске
Крајине за вријеме рата часно
и храбро борило за интересе
свог народа и заштиту суверенитета, и територијалног интегритета СФРЈ, СРЈ и Србије и
нису заслужили да буду одбачени од своје државе.

» Миодраг Линта једини је од 250 народних
посланика који је у Скупштини Србије
два пута упутио посланичко питање
о статусу крајишких бораца

Образлажући због чега
Србија има уставну, националну и моралну обавезу да
крајишким борцима призна
ратни стаж Линта је навео пет
разлога.

ПЕТ РАЗЛОГА

Као први разлог навео је
чињеницу да је Скупштина
СФРЈ 18. марта 1992. усвојила Закон о важењу правног
система на дијелу територије
СФРЈ која је под заштитом УН.
Линта је као други разлог
навео да је Србија признала
свим официрима, подофицирима на територији бивше РСК ратни стаж за читаво вријеме рата у двоструком
трајању, па је сасвим природно да се то право призна и
борцима - рекао је Линта.
Он је као трећи разлог направио поређење са Хрватском која је својим законом у

потпуности изједначила права припадника Хрватског вијећа одбране из БиХ са правима припадника Хрватске
војске.
Као четврти разлог навео је
чињеницу да је Хрватска још
1993. усвојила скандалозне измјене и допуне Закона о пензионом осигурању којима се
свим тада живим припадницима оружаних снага геноцидне НДХ признаје ратни стаж
у двоструком трајању за учешће у усташким и домобранским јединицама од 10. априла
1941. године до 15. маја 1945.
године, као и онима који су били у заробљеништву.
И на крају Линта је навео примјер Њемачке која
је 1951. године донијела Закон по којем се чак и припадницима Хитлерове војске
исплаћују пензије до данашњег дана.

У НОВОМ САДУ ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА…

НЕЗАДОВОЉСТВО БОРАЦА РСК: Да
ли нам је Србија мајка или маћеха?
У
Новом Саду одржан округли сто на тему Нацрт закона о борцима и признавање
ратног стажа борцима СВК.
У организацији Отаџбинског покрета Док живе Крајишници – живеће и Крајина,
Савеза организација удружења РВИ и породица погинулог борца Покрајине Војводине и Патриотског фронта
удружења ратних ветерана
српских земаља 1990–1999,
у Новом Саду у конгресној
сали спортског и пословног
центра Спенс 21. маја 2019.
године одржан је округли сто
на коме се расправљало о Нацрту закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица и признавање ратног стажа борцима СВК.

МИНУТ ЋУТАЊА

Предсједник организационог одбора и предсједнику
Удружења Отаџбински покрет Драгомир Лалић је на-

кон минута ћутања посвећеном жртвама отаџбинског
рата поздравио присутне и
истакао да је понуђени Нацрт мањкав када су у питању инвалиди и породице погинулих, а понајвише сами
ветерани.

НЕМАМО ДРУГУ ДРЖАВУ
ОСИМ СРБИЈЕ

Предсједник Савеза организација и удружења РВИ и
породица погинулих бораца
Покрајине Војводине Миленко Чанчаревић је нагласио да
борци Крајине немају другу
државу осим Републике Србије и да она треба да води
рачуна о њима.
Представник Патриотског фронта Зоран Вранешевић је истакао да се само два
члана предложеног Нацрта
дотичу термина „борац”.
Савјетник министра за борачка питања у Влади Републике Србијe, Саша Дујовић
који је и сам учесник рата,
исказао је разумијевање за

ШТРБАЦ: ПОЛИТИЧКО ТУМАЧЕЊЕ ПРОПИСА
Директор ДИЦ Веритас Саво Штрбац оцијенио је да се
ради о политичком, а не правном тумачењу прописа. Као
кључни проблем истакао је спорну дефиницију борца. Он
је као добар примјер навео Закон из 1992. године који је
са допунама из 1998. године омогућавао супругама палих
бораца право и на породичне пензије.

проблеме бораца и истакао
да ће се залагати да се исти ријеше.
Милан Жунић je у име
Координације избјегличких
удружења истакао да Крајишници не треба да пристану
на мања права од оних што
имају борци у Републици Хрватској, Републици Српској,
као и Косову и Метохији гдје
борци имају највеће привилегије у својим друштвима.
Сњежана Станишић је у
име Савеза Срба из региона рекла да предсједник Одбора за дијаспору и Србе у
региону Скупштине Србије
Миодраг Линта због засједања Скупштине Србије није
био у могућности да се појави на овом скупу. Она је
подсјетила да је Линта седам пута у Скупштини говорио о дискриминацији
50.000 припадника Војске
Републике Српске Крајине
који су се од 1991. године
часно и поштено борили за
свој народ и за своју државу.
На крају Округлог стола,
Драгомир Лалић је захвалио
свима и најавио формирање
проширене радне групе која ће Декларацију дорадити
и након тога, са свим приједлозима упутити је надлежним органима Републике
Србије. ДРАГАНА ШИПОВАЦ

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА И У СРПСКОЈ ПРЕСТОНИЦИ

БУРНА ДИСКУСИЈА У БЕОГРАДУ
М
инистарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања послије
Врања, Лесковца, Крагујевца, Ужица, Сјенице, Краљева, Сомбора, Новог Сада, Зрењанина и Зајечара организовало je у Београду 31. маја
2019. године јавну расправу о Нацрту закона о правима бораца, војних инвалида,
цивилних инвалида рата и
чланова њихових породица.
Делегацију Министарства
представљали су државни секретар Ненад Нерић, савјетник министра Саша Дујовић,
Љиља Васиљевић и Ксенија Петровић. Њих је у пуној
Сали Градске управе Града
Београда дочекало стотињак
бораца, инвалида рада и цивилних инвалида. Са њихове стране у четвoрочасовној, на моменте веома жучној расправи, могло се чути
углавном разочарење и незадовољство.
Државни секретар Ненад
Нерић изнио је ставове којe
су до сада борачке организације писмено достављaле
у претходних 10 расправа,

док је Саша Дујовић представио Нацрт Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и
чланова њихових породица и
након тога услиједила су излагања присутних.
Предсједник Савеза цивилних инвалида рата Србије
Славко Ђорђевић је тражио
да се не разликују цивилне
жртве рата од ратних војних
инвалида, јер су „сви од истог непријатеља страдали”.
Милан Попић из Удружења тешких инвалида је рекао
да су измјенама Закона смањена права о исплати инвалиднина.
Члан ЈСО Ђорђе Бабић
био је мишљења да нема сврхе учествовати у расправама
и да је потребно донијети нови приједлог Закона.
Представник бораца који
су учествовали у акцијама у
Метохији Баја Бајић сматра
да би требало да на територији Србије буду само четири организације – породице
погинулих, ратни војни инвалиди, цивилне жртве рата и борци.

РАДAKОВИЋ: СТИД МЕ ЈЕ ОД МОЈИХ БОРАЦА
Мирко Радаковић из Крајишкoг привредника је рекао да
се као официр стиди што има дупли ратни стаж, а његови
борци којима јe био командант немају ништа.
– Ово је закон дискриминације који су припремали
нестручни људи. Њиме нећемо обезбиједити моралну
вриједност будућих бранилаца наше земље – рекао је
Радаковић.

Јован Тамбурић из Удружења синдиката пензионисаних
војних лица Србије рекао је да
сва удружења морају да докажу репрезентативност, алудирајући да само борци могу бити чланови Удружења, а не потомци или поштоваоци.
Предсједник Удружења
резервних војних старјешина и ветерана Српске Крајине
у Србији Коста Новаковић је
нагласио да је овај Закон за
Србе из Крајине потпуно неприхватљив.
– Суштина је у томе да се
нагласи да је борац вршио
војне или друге дужности за
војне циљеве и циљеве државне безбједности на подручју под заштитом мировних снага, у вријеме послије 22. априла 1992. године до
10. августа 1995. године, односно за сектор исток до 20.
јуна 1996. године – рекао је
Коста Новаковић.
Милан Жунић је у име Координацијe удружења избјеглих и расејаних у Републици
Србији изразио велико незадовољство.
– Интересује ме који су разлози оваквог понашања власти према нама који смо им
умногоме допринијели да се
домогну фотеља – рекао је
Жунић.
Цивилни инвалид рата
Бранислав Капетановић био
је више од десет пута у Уједињеним нацијама и пренио
своја искуства. ДРАГАНА БОКУН

10 АКТУЕЛНО

СРПСКО КОЛО MAJ 2019.

ЛИНТА У СКУПШТИНИ СРБИЈЕ РАЗГОВАРАО СА ЧЛАНОВИМА СРПСКОГ РАДИЈА МЛАДОСТ ИЗ ШВАЈЦАРСКОГ ГРАДА АРАУ

Борба за очување српског језика и писма

П

редсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта примио је 8. маја чланове делегације и
управе српског радија Младост из
швајцарског града Арауа. Гости, које
су предводили Анђелка Красојевић,
уредница Српског радија Младост и
Зоран Јовановић члан радија и члан
Управног одбора Матице исељеника
и Срба у региону, упознали су домаћине да овај радио слави 22 године
постојања и да је његов основни циљ
његовање српског језика и ћириличног писма. Осим о активностима радија, на састанку је било говора и о
допунској настави коју похађају српска дјеца у Швајцарској, као и наталитету српског народа о коме су говорили представници Удружења Колевка из Врњачке Бање, са којима Радио Младост има блиску сарадњу.

ПОТРЕБНО ИМЕНОВАТИ
КООРДИНАТОРА ЗА
ДОПУНСКУ НАСТАВУ

Говорећи о информисању, Анђелка Красојевић је истакла да се емисија Српског радија Младост емитује из швајцарског канала К из Арауа,
сваког четвртка, у термину од 20.00
до 21.00 час и да су у њој заступљене теме из свих сфера друштвеног
живота. Навела је да радио нема националну, већ кантоналну фреквенцију, али да се у посљедње вријеме,
захваљујући интернету и друштвеним мрежама, слуша широм Европе и успјешно сарађује са другим
миграционим радио станицама из
цијелог свијета.
– Откривали смо таленте међу
нама, информисали о свим важним
дешавањима у српској заједници,
обиљежавали важне догађаје широм
Швајцарске, као и у нашој отаџбини, дијелили радост свих српских

»»Народни посланик Миодраг Линта са члановима српског радија Младост из Арауа, Удружења Колевка из Врњачке Бање и Удружења Златна нота из Лајковца
успјеха на пољу културе, образовања, спорта и интеграције, истакла
је, између осталог, уредница овог
радија Анђелка Красојевић. О активностима радија говориле су и
Милица Петровић и Снежана Милановић које су такође укључене у
реализацију програмских активности овог гласила. Оне су се у својим говорима дотакле и проблема
са којима се сусрећу наши радници у Швајцарској, превасходно о
проблемима које имају наша дјеца
у похађању допунске наставе. Рекле
су да Срби немају координатора за
допунску наставу за српски језик и
предложиле да то буде Анђелка Красојевић због тога што је радила послове такве врсте у дијаспори и познаје велики број људи са којима је
сарађивала на овом пољу.
Анђелка Красојевић је нагласила
да се у посљедње вријеме смањује

број дјеце заинтересоване за наставу.
Објаснила је да је за дјецу предвиђена допунска настава у трајању од три
школска часа недјељно и да разред
чини око двадесеторо дјеце мјешовитог узраста (од 1. до 8. разреда).
– Од посебне важности је да Србија, односно Министарство спољних послова предложи свог кандидата за координатора допунске наставе, јер на тај начин координатор
има мандат да аплицира за разне
пројекте, како то успјешно раде и
друге миграционе групе. У том случају, швајцарска влада обезбјеђује
новчана средства за поменуте пројекте, која су од великог значаја за
квалитетније образовање наше дјеце – рекла је Красојевић .
На крају свог излагања Анђелка
Красојевић је истакла добру сарадњу у посљедње вријеме са нашим
дипломатским представништвом у

ЈОВАНОВИЋ: ГЛАСАЊЕ УВЕСТИ КАО ОБАВЕЗУ
Зоран Јовановић је говорио о проблемима са којима се сусрећу наши
људи, којих у Швајцарској има између 150–200 хиљада када је у питању
изборни процес у Србији. Сматра да наши људи у иностранству нису
довољно укључени у то, за разлику од на примјер Грка, који имају обавезу
да изађу на гласање, јер у случају да то не ураде губе држављанство
матичне земље. Јовановић је предложио да се нашој дијаспори омогући
гласање путем интернета или слањем гласачких листића поштом.

Швајцарској од када је др Снежана Јанковић на мјесту амбасадора.

МИГРАЦИЈЕ И НАТАЛИТЕТ ТЕМЕ
О КОЈИМА ТРЕБА ДА СЕ ПРИЧА

У другом дијелу састанка, развила се расправа о проблемима миграције наших људи, као и смањеном
наталитету.
Др Братислав Миловановић,
предсједник Удружења Колевка из
Врњачке Бање, рекао је да се посљедњих година биљежи све већи број
људи који мигрирају из Србије и да
пад наталитета представља озбиљан
проблем за цијелу државу.
– Подизањем свијести становништва, а нарочито младе популације, и превасходно сарадњом са релевантним државним институцијама мора се радити на рjешавању
проблема бијеле куге – истакао је
др Мловановић, наглашавајући да
њихова организација до сада и поред низа спроведених активности,
као и приједлога просљеђених тијелима која се баве овом проблематиком, није наишла на разумијевање.
У сличном тону, говорио је и
Станко Лакић, координатор овог
удружења. Лакић је рекао да удружење има одличну сарадњу са нашим људима у Швајцарској по овом

питању, али да за разлику од других
нација, наша држава није у довољној мјери укључена у рјешавање овог
проблема. Навео је да и медији нису довољно ангажовани по овим питањима, а да се заборавља да је ова
тема важна, како је навео, за сваки
кућни праг. Рјешења свакако постоје и ми конкретно нека и нудимо,
али очито недостаје свијест, закључио је Лакић.
Радоје Блажић, члан Удружења
Златна нота из Лајковца, изјавио
је да ово удружење блиско сарађује
са нашим људима из Швајцарске и
да та сарадња треба да буде још развијенија, прије свега, кроз посјету
дјеце из дијаспоре Србији и њиховом
дружењу са вршњацима.
Закључујући састанак, предсједник Одбора Миодраг Линта је изјавио да се Одбор, прије свега, бави
очувањем, јачањем и повезивањем
матичне државе са Србима у региону
и дијаспори. Јако је битно његовање
културног и националног идентитета, јединства и слоге српског народа,
закључио је Миодраг Линта, додајући да ће о свим истакнутим проблемима разговарати са представницима надлежних институција и о томе
дати повратне информације учесницима састанка.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

СРПСКИ РАДИО МЛАДОСТ ИЗ ГРАДА АРАУА ОБИЉЕЖИО У БЕОГРАДУ 22 ГОДИНЕ РАДА

ПРОМОТЕР ДЕШАВАЊА СРПСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ У ШВАЈЦАРСКОЈ
рпски Радио Младост из града Арау у Швај- јевић, додајући да је овај програм био и остао
С
царској обиљежио је 8. маја у просторија- једини радијски промотер дешавања и активма Матице исељеника у Београду 50 година ности српске заједнице у Швајцарској.
свог постојања. Основан је 1. априла 1997. године, у швајцарском граду Арауу и смјештен
је у медијској кући Канал К. Програм емитује
сваког четвртка од 20,00 до 21,00 сат, већ пуне 22 године. Велики број успјешних емисија
стоји иза ове редакције, а гости програма су
били представници свих друштвених сфера у
Швајцарској, док су се током емисије сарадници радија директно укључивали у програм
из готово цијелог свијета. Радио иза себе има
низ гостовања еминентних личности из матице и дијаспоре, тако да се може рећи, да он
заиста представља сервис грађана, отворен за
сва питања, критике и приједлоге – рекла је,
на свечаности одржаној у Београду, садашња
главна и одговорна уредница Анђелка Красо-

»» Анђелка Красојевић и Зоран Јовановић

МОСТ ДО МОГА ЗАВИЧАЈА

Вече посвећено Радију Младост, почело је као и свака емисија, инструменталом
Свилен конац, овај пут у извођењу Александра Банета Чупића, а након најаве водитеља програма Иване Миленковић, препознатљивог РТС лица, прије свега из Културног
дневника и официра ВС Дарка Милошевића,
присутнима се обратила главна и одговорна
уредница Анђелка Красојевић, овогодишња
добитница Светосавске награде.
Посебно је поздравила Миодрага Линту, предсједника Одбора Скупштине Србије
за дијаспору и Србе у региону, др Александра Ђурђића из Министарства иностраних
послова, нашег конзула у Берну Предрага
Мандића, предсједника Матице исељеника Миодрага Јакшића, Вукмана Кривокућу
помоћника директора Управе за дијаспору,
Веру Вукинац из Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, као и проф. др
Петра Веселиновића, декана Економског факултета у Крагујевцу.
Анђелка Красојевић је истакла да радио
Младост, кога је основала група ентузијаста,
прати културна дешавања у матици и дијаспори, чиме их повезује, а истовремено чува и његује наш језик, културу, традицију и
идентитет српског народа.
Затим су се на импровизованом подијуму
почели смјењивати познати умјетници. Први
међу њима пјесмом Мост до мога завичаја
Недељко Билкић, је заиста неко, ко је мно-

»»Весна Јањић, Анђелка Красојевић, Вера Вукинац, Александар Ђурђић, Зоран Јовановић,
Миодраг Линта и Милица Петровић

го пјевао и у дијаспори и у матици, повезујуће једну с другом ријечима својих пјесама.
Поводом јубилеја Милијана Божић и Радоје Блажић, сценаристи ове вечери, написали су кратку монодраму под називом Клара чији дио је говорила Ивана Миленковић.
Великим аплаузом присутних награђена је
млада Неда Николић, солисткиња на народном инструменту фрули, ученица Боре Дугића и добитник многих награда у земљи и
иностранству.
Након тога на сцени су се смјењивали познати умјетници са ових простора. Пјевачица и глумица Снежана Савић, извођач војвођанских пјесама, Тодор Малетин, пјесникиња
Милијана Божић, оперска дива Зорица Белић, сјајан бесједник Милан Николић, аутор
пјесме Народе српски, Станко Лакић, Мића
Живојиновић и Владимир Путник.

САРАДЊА НА ОБОСТРАНУ КОРИСТ

Сви они су бурно награђени аплаузом, а
након њиховог наступа гостима су се обратили Миодраг Линта и Миодраг Јакшић.
Линта је у своје и у име Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије, по-

желио да радио Младост траје још дуго, дуго. Истакао је да је прије подне у Скупштни
Србији примио делегацију радија, да су разговарали и о другим проблемима битним за
српску заједницу у Швајцарској и да ће Одбор којим предсједава учинити све што је у
његовој могућности да се одређени проблеми, прије свих они везани за извођење допунске наставе, што прије ријеше.
Сличним ријечима обратио се Миодраг
Јакшић, предсједник Матице исељеника, рекавши да је ова кућа, као што је и вечерас,
увијек отворена за њих и да у сваком тренутку могу рачунати на њихову помоћ.
На крају програма, присутнима се још једном обратила Анђелка Красојевић ријечима
да све што је лијепо, кратко траје, па тако и
ово вече. Захвалила се учесницима и гостима
програма на сарадњи, најзаслужнијим је подијелила захвалнице Радија Младост у нади да
ће се она наставити још већим интензитетом.
Красојевић је захвалила и свим медијима
који су испратили овај догађај, а на крају, у
фоајеу Матице српске, приређена је скромна закуска и исјечена торта на којој је стајао
број 22.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

У БЕОГРАДУ ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ САВЕЗ СРБА ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ

ЛИНТА: ПОДРШКА ОСНИВАЊУ САВЕЗА

»»Веселин Ђокић, Дејан Вуксановић, Јово Дробњак, Милић Петровић, Славко Јекнић и Данило Раичевић

УЈЕДИЊЕНИ У ОДБРАНИ
СОПСТВЕНОГ ИДЕНТИТЕТА

У

сали Општине Стари град у Београду, у
уторак 14. маја, одржана је оснивачка скупштина
Удружења Савез Срба из Црне
Горе. Делегати су једногласно
за предсjедника Савеза изабрали Жељка Чуровића, а за
предсједника скупштине др
Јова Дробњака. Акламацијом
је изабрано радно предсједништво на челу са др Јовом
Дробњаком које је наставило
водити скупштину. На његов
и приједлог Организационог
одбора, изабрани су органи
Савеза Срба из Црне Горе.
Извршни одбор на чијем се
челу налази Жељко Чуровић,
Надзорни одбор и Савјет Савеза Срба из Црне Горе.

БЛАГОСЛОВ ОЦА МИЈАЈЛА

Присутне је, у име чланова Организационог одбора, поздравио новинар Вeсо Ђокић, а затим је у име
митропoлита Амфилохија,
скуп благословио отац Мијајло рекавши да је управо дошао са Превлаке, мјеста гдје
је Свети Сава прије 800 година именовао првог епископа
Илариона и тиме успоставио
модерну државу Црну Гору.

– Михољска Превлака
представља 800 година страдања и свједочења светосавља у Црној Гори, и нажалост она и данас страда. Док
ми правимо наш Савез уједињених Срба из Црне Горе, на

Превлаци полиција пријети
да ће срушити цркву и то данас у 21. вијеку. Док сам ја овдје, хиљаду људи дежура да
се не сруши мала крстионица од 11 квадрата, на бранику
српске цркве и српске исто-

СВИ ЉУДИ САВЕЗА СРБА ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ
За предсједника Савеза Срба из Црне Горе изабран је Жељко
Чуровић. Потпредсједници Извршног одбора су проф. др Милан
Милановић и Владимир Јанковић. За предсједника Скупштине
изабран је др Јово Дробњак, потпредсједници Скупштине
су др Милић Петровић и Славко Јекнић. Секретар Савеза је
Данило Раичевић, а пословни директор Дејан Вуксановић.
Извршни одбор чине Жељко Чуровић, проф. др Миланко
Чабаркапа, Александар Крушкић, проф. др Милан Милановић,
др Јово Дробњак, др Милић Петровић, Славко Јекнић,
Данило Раичевић, Дејан Вуксановић, Владимир Јанковић,
Вељко Лекић, Милијана Балетић, Слобо Пејовић, Новак
Чабаркапа, проф. др Славољуб Вујовић, Вукић Бошковић,
мр Велимир Радојевић, Веселин Ђокић, пуковник Љубинко
Ђурковић, Ивана Ђукановић, Николина Ковачевић, Петар
Тројановић, Миломир Миљанић, Бобан Меденица, Желидраг
Никчевић, Мирко Ђукић, Драгојле Секулић, Жарко Оташевић,
Др Слободан Томић, проф. др Љубо Лилић, Илија Јоцовић.
Надзорни одбор чине предсједник др Веселин Дуловић и
чланови Недељко Лекић и Илија Чабаркапа. Чланови Савјета
Срба из Црне Горе су академик Матија Бећковић, академик
Јован Делић, проф. др Мило Ломпар, проф. др Часлав
Копривица, проф. др Дејан Мировић, проф. др Слободан
Вујошевић, проф. др Бранислав Јакић, проф. др Лазар Кричк,
др Александар Раковић, адвокат Горан Петронијевић, пјесник
Благоје Баковић, режисер Драган Ђикановић.

рије – рекао је отац Мијајло.
Оснивачкој скупштини присуствовали су предсjедник
Одбора Скупштине Србије
за дијаспору и Србе у региону Миодраг Линта, народни
посланик Нове српске демократије у парламенту Црне
Горе Будимир Алексић, пјесник Благоје Баковић, као и
велики број угледних Срба из
Црне Горе који живе и раде
у Београду и Србији.

ГУСЛЕ КАО ЗАВЈЕТ

Оснивачка скупштина
отворена је традиционалном
химном Црне Горе Онамо,
’намо и химном Србије Боже
правде које је извела етно пјевачица Николина Ковачевић.
Ни овај скуп није могао
проћи без пјесме и гусала.
Тешко да би то ко боље могао
да изведе од Славка Јекнића,
новоизабраног потпредсједника Скупштине Савеза, баш
као што је још једном Николина Ковачевић, уз пратњу цијеле дворане, на крају отпјевала
пјесму Ој, Косово, Косово, чиме је и завршена ова Oснивачка скупштина Савеза Срба из
Црне Горе.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

РИЈЕЧ ПРЕДСЈЕДНИКА САВЕЗА ЖЕЉКА ЧУРОВИЋА

Вријеме да избришемо подозривост између Срба
браћајући се присутнима
у Црној Гори и расијању! Ис- из РС, Срба из Крајине… Ми
О
новоизабрани предсједто тако тражимо од своје ма- смо једновјерна браћа, носиник Савеза Срба из Црне Готице Србије да више поведе мо иста крсна имена и георе Жељко Чуровић, захвалио
се на указаном повјерењу истичући да је то част, али и велика обавеза коју ће настојати да оправда.

КЛАЊАМО СЕ МАТИЦИ

– Срозале су се људске вриједности до темеља, идеолошко – глобалистички интереси, утемељени на расрбљавању
Црне Горе, Србије и цјелокупног српског народа, ма гдје се
налазио. То су потребе ћесарске касе и њених интересних
група у земаљском царству.
Народ је тај који ствара и брани идентитет, кроз традицију,
културу, вјеру, језик и писмо.
Све оно што је вриједно и непроцјењиво благо саткано је у
народу. Сабрали смо се да би
донијели смјернице, како да
помогнемо да наша браћа и
сестре Срби у Црној Гори, опстану и како да буду уважени и
поштовани грађани Црне Горе, да се не осјећају као странци на сопственом огњишту.

Дошло је потоње вријеме да
се ујединимо око одбране сопственог идентитета. Клањамо
се матици Србији, која нас је
кроз времена прихватала несебично, како доликује, мајчинском бригом и братским
загрљајем, увијек, па и данас,
узвраћала хљебом, колико год
су појединци раније, а милогорци данас на њу бацали камење. Савез Срба из Црне Горе, учиниће све да се српство
духовно обнови и државно ојача! Штитећи државотворност
и цјеловитост Србије, засноване на важећем Уставу, на традиционалним вриједностима
српског народа, усклађене са
садашњим временом, штитићемо интересе српског народа

рачуна о својим сународницима Србима у Црној Гори и
расијању, што јој је дужност
и обавеза – истакао је Жељко
Чуровић, наводећи да новоосновани Савез Срба из Црне
Горе, са сједиштем у Београду, није политичка организација, већ покретачка снага Срба у Црној Гори и расејању, како би јуначки српски народ и
чојствено српство повратили
онај свој сјај и значај који су
имали кроз историју.

ПРАШТАЈМО
ЈЕДНИ ДРУГИМА

– Савез Срба из Црне Горе
се не организује као мањина
у Србији! Ми припадамо српском народу и у нашој подсвијести не смију бити никакве границе међу Србима, па
ни оне административне, ма
гдје се налазили на шари земаљске кугле. Дошло је потоње вријеме да избришемо међусобну подозривост Срба из
Србије, Срба из Ц. Горе, Срба

графски појмови међу нама
не смију правити различитости или не дај Боже, нове нације и нове језике.
– Исто тако, немамо више
времена за расипање и бацање кривице једни на друге у
Црној Гори, што одговара искључиво онима који нас асимилују и расрбљавају! Немамо
право на луксуз да у судњем
дану српског опстанка завирујемо у мане једни другима,
заборављајући на врлине! Највећа врлина је праштање брату Србину у циљу националног измирења и националног
интереса! Савез Срба који данас формирамо, несебично
ће подржати уједињену српску организацију у Црној Гори, у циљу очувања српског
идентитета и општег утицаја
у црногорском друштву. Сујете и интереси појединаца, који својим радом разбијају српски корпус, неће бити у кругу
нашег интересовања – закључио је Чуровић.

Као гост овог скупа предсједник Одбора за дијаспору и
Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта, истакао је да подржава оснивање Савеза Срба из Црне
Горе са циљем да даје допринос опстанку српског народа у Црној Гори, очувању његових грађанских и националних права, али и борби да Срби који су родом
и поријеклом из Црне Горе, а живе у Србији, имају сва
грађанска права, што нажалост сада није случај.
– Српски народ у Црној Гори налази се у изузетно тешкој ситуацији и положају због дискриминаторске политике режима Мила Ђукановића. Срби немају статус конститутивног народа, српски језик и ћирилица елиминисани су из званичне употребе, а Српска православна црква свакодневно доживљава притиске и пријетње. Срби
у Црној Гори не могу да се запосле у државним службама и јавном сектору, из образовних програма избацују се
познати српски пјесници и писци, а у јавном говору и у
уџбеницима историје Србија и српски народ се називају
окупатором. Један од најбољих доказа тешког положаја
нашег народа је и недавна срамна и скандалозна пресуда којом су на пет година осуђени српски лидери Андрија
Мандић и Милан Кнежевић, само из разлога јер се часно
и принципијелно боре за национална права српског народа и поштовање европских демократских вриједности,
сматрајући да се крупне политичке одлуке могу доносити
само на референдуму, изјашњавањем грађана. Зато је од
изузетног значаја да се Срби родом и поријеклом из Црне
Горе, организују и да имају једну овакву организацију која ће послати снажну поруку да се не мири са постојећим
стањем – истакао је Линта, пожеливши Жељку Чуровићу
и изабраним органима Савеза, успјех у раду и остварењу
постављених циљева и активности.

АЛЕКСИЋ: СТАЗАМА СВОЈИХ ПРЕДАКА
Сличне ставове изрекао је и Будимир Алексић, народни посланик у парламенту Црне Горе, у име руководства и чланства Нове српске демократије, додајући да
се предсједник ове странке Андрија Мандић, због раније заказаних обавеза, није могао одазвати позиву, али
да свакако подржава ову иницијативу.
– Добро је недавно патријарх Иринеј рекао када је упоредио положај Срба у Црној Гори са Србима у НДХ. Истина, недостају још логори као што је Јасеновац, али не
сумњам да би они и то радили, међутим, не дозвољавају им међународне околности. Наредни корак је напад на СПЦ, управо како је то један дукљански академик 2004. године изјавио у једном усташком листу који форсира режим Мила Ђукановића. По њему, план је
сљедећи, прво нација (то су остварили у комунизму),
држава (то су реализовали на покраденом референдуму 2006. године), језик (ријешили Уставом из 2008.) и на
крају Црква. То су главне етапе у реализацији црногорског идеолошког прољећа и након овога што се дешава
са политичким представницима српског народа, ако и
то прође, они ће још жешће ударити на Цркву – рекао
је Алексић, у свом излагању, додајући да се политички
представници Срба неће предати, јер нису ништа гори
од својих предака који су гинули хиљаду година, бранећи
српство на овим балканским просторима, а да као хришћани знају да ће на крају добро побиједити.

РАИЧЕВИЋ: СПРЕМИТИ СЕ ЗА ПОПИС
СТАНОВНИШТВА 2021. ГОДИНЕ
Уредник портала ИН4С Гојко Раичевић, подсјетио је да
број људи који се изјашњавају као Срби није мали и образложио његово кретање од готово 100 процентног у
Књажевини Црној Гори почетком 20. вијека, до нешто
преко 28 процената на посљедњем попису 2011. године. Овај број иритира владајући режим, сматра Раичевић, али по њему, требало би да на новом попису заказаном за 2021. годину Срби из Црне Горе, ма гдје били,
а поготово они из Србије, учествују у њему. Управо тај
попис, по његовим ријечима, треба да буде високо позициониран на агенди Савеза и да то траје све до 2031.
године или, како је рекао, до коначне слободе.

БАКОВИЋ: МОРАМО СЕ
ИЗБОРИТИ ЗА ПРАВО ГЛАСА
Са двије пјесме, Пољубац и Сјећање на мраве, за коју је
заједно са академиком Матијом Бећковићем, био добитник награде Печат вароши сремскокарловачке 2008. године, пјесник Благоје Баковић измамио је бурне аплаузе
препуне дворане. Мада је пјесник, Баковић није заборавио да је ово политички скуп, па је затражио да се и
Република Србија избори дипломатским путем да њени грађани, прије свих Срби из Црне Горе, имају право
гласа у земљи поријекла, какво имају, како је навео Албанци, Бошњаци и други. До краја засједања оснивачке скупштине, скупу су се обратили и Божидар Митровић професор словенског права, и пуковник у пензији
Радован Обрадовић, који је говорио једну свој пјесму.
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ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ СРБОБРАН РАДИВОЈ ПАРОШКИ ФОКУСИРАН НА ЗАДРЖАВАЊЕ СТАНОВНИШТВА

П

редсједник Општине
Србобран Радивој Парошки је другу годину
на челу Општине Србобран.
Свјестан свих предности које
Србобран носи чињеницом да
се налази у срцу Покрајине,
Парошки је уочио да је највећи суштински проблем одлив младих људи. У разговору за Српско коло, видљиво је
да Парошки жели да заустави такав тренд. Сву своју енергију усмјерио је у побољшање
услова живота грађана како
би млади људи остали да живе у овом дијелу Бачке.
– Близина Новог Сада и
Суботице поред предности
има једну ману, млади теже
животу у већим градовима
стога се трудимо да им понудимо дио оног што нуде околна мјеста. Свакако сам поносан што данас често чујем да
је тешко пронаћи раднике, незапосленост је значајно смањена за нешто више од 20 %,
поред великих компанија из
Новог Сада које запошљавају наше раднике. Ту су и наши привредници који запошљавају мањи број радника,
од оних који имају породичне фирме до врло успјешних
предузећа која запошљавају
неколико стотина радника.
Локална самоуправа има одличну сарадњу и труди се да
им помогне колико је то могуће. Поред тога у сарадњи са
Националном службом за запошљавање кроз програме за
самозапошљавање и стручну
праксу сваке године значајан
број младих уђе у свијет предузетника.
 Шта је урађено у претходном периоду?
– Србобран је једна од ријетких општина која има бесплатан градски пријевоз као и
бесплатни међумјесни пријевоз између сва три насељена мjеста, бесплатан градски
превоз за ђаке и субвенционисани превоз за ђаке који путују до својих школа у околна мјеста. Значајан дио буџета одвајамо за финансирање
бесплатних и субвенционисаних ужина, стипендирање
студената и спортиста. Поред
тога, значајна су издвајања за
спорт, културу, здравство и пољопривреду. Ове године потписали смо уговор за пречистач и у наредне двије године
Србобран ће коначно добити канализациону мрежу. У
Надаљу су при крају радови

Улажемо
у младе
људе, јер
су они наш
највећи
потенцијал

на реконструкцији водоводне мреже, гдје је на територији цијелог насељеног мјеста
замијењена водоводна мрежа. Уређени су атарски путеви, ускоро крећемо са електрификацијом атара што ће
у многоме допринијети развоју воћарства, повртарства
и сеоског туризма.
 Који су највећи проблеми
грађана Србобрана у овом
тренутку?
– То су и даље водовод и
канализација, Надаљ је тек
прије неколико година добио здраву пијаћу воду, реконструкција водоводне мреже је при крају и очекујемо
да до краја године цјелокупна водоводна мрежа у Надаљу буде замијењена. Што се
тиче Турије и Србобрана, негдје око 50 посто водоводне
мреже је санирано и очекујемо да у наредном периоду
започнемо пројекте изградње
фабрике воде у ова два мјеста. Путна инфраструктура
такође захтјева велика средства за санацију. Наиме, Србобран се налази у центру Војводине и огромна је фреквенција саобраћаја што захтјева константну санацију путне мреже. Незапосленост је
до недавно био огроман проблем, али доласком великих
копманија у Нови Сад, отварањем СД Tекстила, Tехнике
MБ и наших локалних предузетника попут Metal X –а,
Вулкан комерца, Вулкан гуме,

ДОБРОДОШЛИ У ГРАД ЛЕНКЕ ДУНЂЕРСКИ
Посебан значај за
Србобран има Јелена
Ленка Дунђерски која
је рођена на празник
Светог архангела
Михаила и сахрањена
у овом граду у крипти
порте породичне
цркве Светог Ђурђа.
Рођена као ћерка имућног Србина Лазара Дунђерског,
великог произвођача и трговца житом и добротвора, била
је мезимица и понос своје богате и угледне породице чије
је поријекло из Гацка у Херцеговини. Између ње и Лазе
Костића родила се љубав. Контролишући своје емоције
скоро 30 година старији чувени српски пјесник најприје
се повукао у манастир Крушедол, а потом се на наговор
Ленкиног оца, који му је касније био и кум, оженио Јулијом
Паланачки.
Скрхана болом Ленка је умрла на свој 26. рођендан, по
званичној верзији узрок смрти била је тифусна грозница.
Инспирисан Ленком, Лаза Костић написао је пјесму Santa
Maria della Salute која спада у једну од највриједнијих у
српској књижевности.

Реахема и осталих, ситуација у Србобрану се знатно побољшала. Наравно да ту велику улогу има и локална самоуправа која кроз различите видове подршке олакшава
рад предузетника и почетника у пословању.
 Све локалне самоуправе
покушавају да анимирају инвеститоре да улажу
у њихову средину. Која је
предност Србобрана у односу на друге?
– Општина Србобран се
налази у централном дијелу
Војводине на 33 км од Новог
Сада, око 100 км од Београда.
Кроз територију наше општине пролази ауто пут Е-75, магистрални путеви М3 и М22,
као и регионални путеви Р129
и Р120. Кроз територију општине пролази и Канал ДТД,
кроз који до луке Бездан могу пролазити барже носивости 1.000 тона, газа 2,2м. Становништво се претежно бави пољопривредом. На нашој
територији послује дорадни
центар који се бави дорадом
и паковањем семенске културе, затим ту су још производња транспортних трака, производња металне галантерије, један мали погон текстилне индустрије, ситни предузетници. Географски положај
општине, сировинска основа
је за прехрамбену индустрију,
путна мрежа и близина града
представља предуслов за изградњу индустријских обје-

МЈЕСТО СПОРТСКИХ ТАЛЕНАТА

 Какви су услови за развој спорта?

– Србобран у току године издвоји више од 40 милиона динара
за развој спорта и функционисање спортских клубова. У
Србобрану имамо 20 активних спортских клубова који имају 4
спортске хале на располагању, 4 стадиона и много спортских
терена на отвореном. Наши клубови сваки у својој категорији
освајају високо рангирана мјеста у лигама у којима се такмиче,
многи познати спортисти потичу баш из Србобрана, тренутно
један од најбољих фудбалера и репрезентативац Србије
Александар Катаи своје прве кораке направио је у Србобрану,
сестре Ивана и Јелена Цураковић репрезентативке у кошарци,
помоћни тренер јуниорске репрезентације Слободан Субић
је директор спортског центра у Србобрану. У Србобрану је
рођен и чувени репрезентативац Јосип Пирмајер, добитник
Октобарске награде Општине. Поред тога, Србобран је постао
познат на мапи рекреативних спортских турнира, и већ двије
године заредом Новогодишњи турнир у малом фудбалу је
најбројнији у Војводини.

ката на територији општине.
Општина Србобран има двије индустријске зоне које су у
потпуности опремљене, у процесу смо преговора са неколико инвеститора, очекујем
ускоро да кренемо са градњом првих погона.
 У којој мјери су ријешени
инфраструктурни проблеми и на чему ћете највише радити у предстојећем
периоду?
– Што се тиче инфраструктурних проблема Србобран
је вриједно радио на уређењу атарских путева, реконструисали смо општински пут
тзв. Сегедина у дужини од 16
км и то је инвестиција вриједна преко 50 милиона динара,

ИЗБЈЕГЛИ СРБИ ПОДИГЛИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО
 Један број наших људи из бивших југословенских ре-

публика, као и интерно расељених лица, пронашао је у
Србобрану свој нови дом. У којој мјери су они утицали
на развој општине и да ли су сачували своје коријене?
Око 1000 људи свој нови дом свио је у Србобрану, они су са
собом донијели своје обичаје, навике. Већина њих данас
је изгубила статус избјеглице, стварањем веза са околином
и интегрисањем у систем ради лакшег остваривања
одређених права они су постајали држављани Републике
Србије. Данас у општини Србобран они имају своје
удружење досељених које окупља не само избјеглице и
интерно расељена лица већ све оне који коријене вуку са
простора бивше Југославије.
Разне међународне организације, различити програми како
из Републике, Покрајине, Комесаријата за избјеглице кроз
различите видове субвенција, стручног оспособљавања,
микро кредита грантова утицали у на побољшање
положаја избјеглих и расељених лица и стварање осјећаја
независности. Оно што је примјећено по њиховом доласку
је свакако пораст развоја приватног предузетништва,
претежно се баве грађевинским пословима, производњом
пчеларских производа, производњом вина, сточарством,
воћарством и повртарством.

оно што нам сада предстоји је
уређење путне инфраструктуре у сва три насељена мјеста.
Наиме, кроз Србобран пролазе камиони НИС-а који у великој мјери због своје носивости уништавају путеве те у
сарадњи са НИС-ом те улице
реконструишемо. Проблеми
са канализационом мрежом
су у процесу рјешавања, наиме потписали смо уговор вриједан 330 милиона за изградњу пречистача отпадних вода,
у плану нам је изградња фабрике воде у Србобрану као и
наставак радова на санацији
водоводне мреже.
 Да ли је Србобран искористио своје туристичке потенцијале?
– Нажалост не, једна од
најпознатијих српских породица у Аустроугарској, породица Дунђерски, своје коријене вуче из Србобрана, баш у
Србобрану су почели да граде своју империју, такође овдје се налази и њихова породична гробница. Чувена Ленка
Дунђерски сахрањена је баш у
Србобрану. То је прича на којој Србобран треба да почне
да гради своје туристичке понуде. У Србобрану још увијек
има потомака ове славне породице, ту је њихова породична кућа, млин, такође чувена
Банка Дунђерских била је баш
у Србобрану. Српска револуција 1848/1849. након које је
Србобран и добио своје садашње име. Светислав Каћански
Бард српски родољубиво пјесник, затим мајка Јована Јовановића Змаја је из Србобрана
и још многи други. Поред то-

га, Србобран има изворишта
топле воде која је погодна за
градњу бањских капацитета,
бројне салаше који су погодни за развој сеоског туризма,
Бељанску бару природни резерват са бројним заштићеним врстама. У Србобрану је
био штаб чувеног маршала
Толбухина за вријеме Другог
свјетског рата, први српски
олимпијац Момчило Тапавица је из Надаља.
 Србобран има занимљиву културно-историјску
баштину. Које бисте манифестације посебно издвојили?
– Тачно, Србобран је своје славно, родољубиво име добио још 1848/1849. по шанцу и Србима који су бранили
Сентомаш од Мађара. Претходне године обиљежили смо
170 година од Српске револуције и 100 година од завршетка Великог рата и присаједињења ових области Краљевини Србији. Манифестације по
којима је Србобран познат су
на првом мјесту, Ленкин прстен, манифестација посвећена Ленки Дунђерској на којој се бира најљепша љубавна
пјесма, затим пољопривредна
манифестација Бразда која се
ове године по 20. пут организује, Петровданске свечаности
– традиционалана манифестација обиљежавања црквене
славе, Кобасицијада у Турији,
надалеко чувена гастрономска манифестација која сваке
године привуче госте из иностранства. Иначе Туријци су
познати по најдужој кобасици на свијету, ове године направили су кобасицу дугачку 2.035 м.
 Како бисте оцијенили развој осталих привредних
грана
– Нажалост, до почетка
транзиције и почетка приватизације у Србобрaну је успjешно пословала прехрамбена
индустрија, дрвна индустрија, хемијска индустрија и наравно пољопривреда која је
окосница развоја. Након 2000.
године и неуспjешних приватизација то је све пропало. Данас, окосница развоја је пољопривреда. Полако почињемо
да будемо препознатљиви по
текстилној индустрији и производњи гумених трака. Туристички потенцијал, како сам
већ рекао, недовољно је искоришћен као ни трговина.
Географски положај Србобрана пружа могућност да Србобран постане дистрибутивни
центар за многе фирме, међутим, то се још увијек не корист довољно.
 У којој мјери је у Србобрану спроведен програм регионалног стамбеног збрињавања за избјегла лица
– Кроз програм регионално стамбеног збрињавања 21
породица добила је своје домове и 20 породица је добило пакете грађевинског материјала у вриједности од по
9.000 евра. Комесаријат за
избјеглице обезбиједио је још
24 стамбена објекта за избјегла и интерно расељена лица. Кроз пројекат економских
оснаживања породица више
од 35 породица добило је бесповратна средства за покретање сопственог бизниса.
Т. ЋОРОВИЋ
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Црквене порте сачувале вјеру и српско коло

Д

евети фестивал фолклора Стазама наших
предака, у организацији КУД-а Ћирило и Методије, одржан је у Бусијама, у
суботу, 1. јуна. Осим домаћина учествовала су и културно-умјетничка друштва Шпанац из Београда, Милан Егић
из Брезичана код Приједора,
Извор из Старих Бановаца,
Властимир Павловић Царевац из Великог Градишта и
из
Ловћенца, као и дјеца из вртића Птићи препелићи из
Угриноваца. Пред више стотина учесника, гостију и посјетилаца у порти Храма Светих Ћирила и Методија, ову
традиционалну манифестацију, за чије одржавање је
највише заслужна Снежана
Вељо, предсједница КУД Ћирило и Методије, свечано је
прогласио отвореном архијерејски намјесник протојереј ставрофор Миле Јокић.
Вишедневне кише које су
испратиле мај и дочекале
јун, пријетиле су да покваре ову заиста јединствену
фолклорну манифестацију. Међутим, само неколико сати прије почетка званичног програма, сунце је
обасјало Бусије, баш као и
љепота ношњи и лица оних
који су учествовали у веома
богатом програму. Једино
што је због остатка барица
на улицама Бусија изостао
традиционални дефиле учесника, али то није умањило
драж овој манифестацији.

У ЧАСТ 800 ГОДИНА
САМОСТАЛНОСТИ СРПСКЕ
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Снежана Вељо, са неколико кратких реченица, поздравила је госте, учеснике и велики број окупљених гледалаца, пожељела им да уживају у програму, а затим позвала посланика Скупштине АП

родност своју, и часно своје
име српско – рекао је Миле Јокић свечано отварајући фестивал.
Осим њега, у име СПЦ били су присутни јереј Мића
Ристић, садашњи, као и пензионисани протојереј ставрофор Милорад Нишкић.

»» Снежана Вељо

»» Драгомир Лалић

»» Свештеник Миле Ристић

Војводине Драгомира Лалића да се обрати присутнима.
Говорећи о значају фестивала, како је рекао са прелијепим именом, Драгомир
Лалић је, прије свега, нагласио да ове манифестације сигурно не би ни било да није
Снежане Вељо, без чијег залагања, не само да се не би
одржао овај фестивал, већ ни
рад КУД-а Ћирило и Методије сигурно не би био на овако
завидном нивоу. С неколико
ријечи, присутне је подсјетио
на рад просвјетитеља Ћирила
и Методија, чија имена носи
и црква, у чијој порти се одржава овај фестивал, али и ради локално културно-умјетничко друштво.

– У једном периоду наших
живота погазили смо све што
је нашим прецима било свето, зато смо то платили крвљу
и сузама. Имали смо школу
без вјере, војску без поштења, и не чуди зашто нам је
све ишло наопако. Надамо
се да је то вријеме иза нас, а
показује се из године у годину да се српски народ вратио
својим коријенима, а управо
овај фестивал нас враћа њима – рекао је Драгомир Лалић, додајући да жели на крају да истакне и као посланик
и као предсједник Отаџбинског покрета Нови Сад, слоган – Док живе Крајишници,
живјеће и Крајина.
Архијерејски намјесник

протојереј ставрофор Миле
Јокић подсјетио је да је ово
година јубилеја, прославе
800 година од добијања самосталности Српске православне цркве, истичући да
је једна од њених главних карактеристика трпљење.
– СПЦ је очувала обичаје и традицију, а у једном периоду наше историје српско
коло могло се играти једино у порти. Ако се као народ преобразимо и заиста
постанемо народ Светог Саве, светих Немањића, Николаја Велимировића, светога,
с правом кажем, патријарха Павла, очуваћемо завјет
Исуса Христа, дјело нашег
Светог Саве, цркву своју, на-

НАТПЈЕВАВАЊЕ И
НАДИГРАВАЊЕ ПРАЋЕНО
ОВАЦИЈАМА

Програм су отворили најмлађи, дјеца вртића Птићи
препелићи Угриновци и најмлађи чланови КУД-а Ћирило и Методије. Дочекани
бурним аплаузима неки од
њих су први пут ступили на
„велику сцену” и одлично се
снашли.
Затим су на бини почеле
да се ређају пјесме и игре из
Лесковца у извођењу КУД-а
Милан Егић, домаћини су извели оне са Романије и Кордуна, а свакако печат овом
сету дао је Шпанац са сјајним
извођењем Гламочког глувог кола. Ово коло српског
православног народа гламочког краја, а и шире је два пута проглашавано за најбоље
коло европског континента.

Њега је од 1982. године Унеско уврстио у свјетску културну баштину.
Гости из Великог Градишта извели су Биначке игре,
КУД Петар Петровић Његош
Црну Гору, игре из Пчињског
округа презентовало је КУД
Извор.
До краја програма смјењивала су се готово сва поменута друштва, са својим пјесмама и играма. Свакако треба у овом сегменту издвојити
наступе домаћина са кореографијом Линђо, уз гласне
команде и повике коловође,
као и сјајан музичко-сценски наступ АКУД-а Шпанац,
са фантастичним извођењем
Еро с оног свијета.
Дружење уз музику и
игру, настављено је у парохијском дому гдје је Снежана Вељо, предсједница КУД-а Ћирило и Методије, додијелила захвалнице овог друштва свим учесницима и
онима који су помогли да се
ова смотра фолклора одржи.
Међу осталима, захвалница
је уручена и Милану Гомирцу представнику Савеза Срба
из региона.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ЧУВАРИ СЛОБОДЕ: У Београду обиљежен Дан Херцеговачког корпуса
ОД НЕРЕТВЕ ДО ДРИНЕ

В

етерани Херцеговачког корпуса Војске Републике Српске који живе у Србији састали
су се на празник Светог Василија Острошког и Тврдошког у Дому Војске у Београду и на пригодан начин обиљежили Дан формирања Корпуса. Скупу је присуствовало двадесетак официра
из команде и јединица Корпуса,
а међу њима је био командант,
генерал-мајор Радован Грубач и
начелник штаба, генерал-мајор
Миладин Прстојевић.
На почетку скупа генерал
Грубач је изразио задовољство

што се и ове године одржала традиција окупљања поводом овог
значајног датума у новијој историји Херцеговине. Захвалио се
колегама који су дошли из унутрашњости Србије и потенцирао значај одржавања јединства
официра и борачке популације
у цјелини.
– Само јединствени можемо
дати примјер младим генерацијама које треба да сачувају и јачају Републику Српску, тековину за
коју је животе дало више од двије
хиљаде припадника Херцеговачког корпуса – нагласио је генерал.

Говорио је и о потреби писања
публикација о ратном путу команде и јединица Корпуса и истакао да су и на том плану учињени
одређени помаци. Као позитиван
примјер истакао је монографије
Херцеговачки корпус и Невесињска
бригада у рату 1992–1995, које
су објављене током 2017. године.
Присутне је поздравио Мишо Албијанић, предсједник Друштва гуслара и епске поезије
Цар Лазар из Приштине. Рекао
је да се обраћа у име бројних
добротвора са Косова и Метохије који су током рата прику-

пљали хуманитарну помоћ и допремали је у Херцеговину. Не
кријући радост што присуствује овом скупу, Албијанић је генералу Грубачу уручио Лазареву
повељу, највише признање које
његово Друштво додјељује појединцима и институцијама заслужним за борбу српског народа.
Ратне официре поздравио је
и Жарко Ратковић, предсједник
Удружења Требињаца Јован Дучић
у Београду и Борислав Максимовић, помоћник директора Представништва Републике Српске у
Београду.
ЗОРАН ЈАЊИЋ

Херцеговачки корпус Војске Републике
Српске формиран је од војних обвезника
са простора Српске Херцеговине.
Већина њих је била распоређена у неку
од јединица Југословенске народне
армије (ЈНА) или Територијалне одбране.
Савезна Републике Југославија (СРЈ),
након што су је 27. априла 1992. године
формирале Србија и Црна Гора, била је
под великим притиском међународне
заједнице да све јединице ЈНА из Босне и
Херцеговине и Хрватске повуче у границе
новостворене државе. За то је дат рок од
4. до 19. маја. Народна скупштина Српске
Републике БиХ, на сједници одржаној
12. маја, донијела је одлуку о формирању
Војске Српске Републике БиХ. Војска
је у свом саставу имала шест корпуса
копнене војске и Ваздухопловство и
Противваздушну одбрану (ВиПВО). Један
од корпуса био је Херцеговачки корпус
који је имао зону одговорности од ријеке
Неретве на западу до границе са СРЈ на
истоку и од границе са Хрватском на југу до
Вишеграда на сјеверу. За дан формирања
Корпуса одређен је 19. мај, дан када је
посљедњи војник ЈНА напустио територију
Херцеговине. Официри и подофицири
команде и јединица Корпуса који живе у
Србији окупљају се поводом тог дана од
2003. године.
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КОЛОНИСТИЧКА
НАСЕЉА
(1920-1941)

»» Пише: др Милан Мицић

У сjеверним крајевима (Банат, Бачка, Срем, Барања, Славонија) у колонизационом процесу 1920-1941. године
формирана је 201 колонија у којимa је
уочи Другог свjетског рата живjело око
100. 000 људи. Основну колонистичку
масу чинили су српски ратни ветера-

ни – добровољци из динарских крајева Краљевине Југославије, српски оптанти из Мађарске и дjелимично Срби
из Баната – безземљаши. Колоније
су настајале као сасвим нова насеља,
обично око мајура бивших велепосjеда или на ободима старосjеделачких

К

олонија Војвода Степа настала је на највећем банатском велепосjеду породице Чекоњић од 35.000 к.ј. земљишта, на
једном од двадесет и четири мајура – Леона
мајуру између Нове и Њемачке и Српске Црње, а на 1 км. пута од пруге Кларија–Велики
Бечкерек (Петровград). На Леона мајур се у
прољеће 1922. године доселило 40 породица из среза љубињског, 1923. године изграђена је у насељу прва кућа, а поред колониста
са овог мајура у периоду 1923–1930. године на Леона мајуру груписали су се колонисти са околних мајура (Ендре, Агата, Велики Рокош, Јожеф, Селеш, Пиваре, Маргита).
До 1926. године ново насеље се звало Леоновац и колонисти који су били из различитих
крајева нису могли да се договоре око имена новог насеља па је тада група добровољаца из колоније отишла у Чачак да упита војводу Степу Степановића да колонија понесе
његово име. „Боље узмите име неког министра од њега можете имати више користи”,
рекао им је стари војвода којег су затекли на
пецању на Западној Морави. Тако је настало
име колоније на Леона мајуру.

КОЛОНИЈУ НАСЕЛИЛЕ 624 ПОРОДИЦЕ

Колонија Војвода Степа настала је као мјешавина колониста из разних крајева Краљевине СХС, као и ван ње. Свештеник из колоније Радиша Бербаков који је у њој боравио
у периоду 1935–1938. године одлазећи из
ње написао је да је то „грдна мјешавина карактера и менталитета људи из свих крајева
наше отаџбине”. Приликом освећења темеља Храма Св. Василија Острошког у колонији 12. маја 1936. године у Љетопису црквене општине истакнуто је да се том приликом
играло личко, херцеговачко, босанско, црногорско и банатско коло, да је попијено 225
литара вина и да је све прошло „без икаквих
изгреда”. У колонији Војвода Степа становништво је потицало из три дијела Херцеговине (Љубиње, Билећа и Попово поље), три
краја Босне (Кључ, Босанска Крупа, Вишеград), два дијела Црне Горе (Будва и Никшић), из свих крајева Лике (Оточац, Кореница, Удбина, Доњи Лапац), из Далмације
(Книн, Бенковац), из Баније (Глина, Двор на
Уни), Кордуна (Слуњ), из банатских насеља
између Великог Бечкерека и Велике Кикинде (Меленци, Кумане, Драгутиново, Врањево), из српских села у Румунији и из мађарске варошице Батања у Поморишју. У колонију Војвода Степа населило се 642 породице из 224 насеља који су се у селу груписали у посебне дијелове села („крајеве”). Тако
да је у Војвода Степи био лалински крај, бокешки крај, лички крај, херцеговачки крај,
батањски крај.

КОНФЛИКТИ ЗБОГ ЗВОНИКА

Конфликти између досељеника, нарочито
личких и херцеговачких, били су показатељ
процеса формирања новог локалног идентитета у завичајно хетерогеној колонији. Између двије групе досељеника 1930. године дошло је до сукоба око постављања звоника.
Начелник среза Јаша Томић, Мирко Бикар
упутио је КБУ Дунавске бановине телеграм
13. фебруара 1930. године по којем је спријечено „дизање звонаре на одређеном мјесту”. Команда жандармеријског пука у Новом Саду добила је извjештај од 20. фебруара 1930. године у којем се из извjештаја жандармеријске станице Српска Црња види да
је насељеничка колонија Војвода Степа 12.
овог мјесеца насилно навалила на звонару
која се подизала према рјешењу министарства, те је стубове премјестила. У колонији
је концентрисан довољан број жандарма да
се ред одржи. Љетопис Српске православне
црквене општине Војвода Степа објаснио
је узрок сукоба јер „они који нису били задовољни мјестом у присуству жандарма су
промијенили звона код куће Обрена Поповићa”. Првобитно мјесто за звонару било је
предвиђено код кафане трговца Исаије Колунџића, а колонисти су звонару премје-

»» Општинска управа у Војвода Степи

Војвода Степа

стили код трговца Обрена Поповића. У истој колонији септембра 1932. године дошло
је до сукоба око сеоског пашњака у којем су
опет главну улогу играли колонисти из херцеговачке и личке колонистичке заједнице. Пред школом, „под отвореним небом”,
уз присуство представника Министарства
пољопривреде, начелника среза Јаша Томић и биљежника Општине Њемачка Црња,
одржан је 11. септембра 1932. године скуп
на којем је присуствовало све насељеничко
становништво ове колоније. На збору је донијета одлука да у пашњачки одбор не могу
ући чланови бившег пашњачког одбора нити иједно лице из управног и надзорног одбора аграрне заједнице који су до сада руководили пашњачким одбором и који су урадили све да због неплаћеног пореза се одузима
пашњак који је дат на коришћење колонији
Војвода Степа. Одлуком од 24. марта 1932.
године Пољопривредног одјељења Дунавске
бановине 193 к.ј. сеоског пашњака враћено
је политичкој општини Њемачка Црња. На
збору у селу 11. септембра 1932. године као
прeдставник опозиције првој аграрној заједници говорио је Никола Банић, колониста
из Мекињара, код Удбине који је истакао да
„не може се оставити пашњак на коришћење колонистима овако несложним и притом
неупућеним у управљање заједничком имовином”. Аграрни савјетник из Министарства
пољопривреде Милорад Степановић 18. јуна 1932. године констатовао је да се „из свих
списа види да постоји неслога у колонији у
погледу искоришћавања пашњака. Извjестан
број колониста омета сваку управу у раду у
којој они нису заступљени. Јавне дажбине за
пашњак су врло велике и у великом заостатку. Пашњак треба додијелити Општини Њемачка Црња на управу, а у корист колоније
Војвода Степа, јер је то најсигурнији начин
откупа јавних дажбина.”

МИРИТЕ СЕ, БРАЋО

Формирање новог идентитета (Степчани) ишло је у хомогенизацији насеља према
споља, у спољним конфликтима према друштвеном окружењу и према властима. Претенденти на велепосjедничку земљу били
су и старосjедиоци из Српске Црње, њихова
аграрна сиротиња, као и колонисти насељени у Војвода Степи што је доводило до сукоба око надиобе земљиштем. Сукоб колониста
из Војвода Степе и мjештана из Српске Црње кулминирало је у јесен 1928. године када
су се јавно једно и друго насеље спорили за
око 1.000 к.ј. квалитетне земље. Мирите се
браћо! наслов је новинског чланка објављен
у великобечкеречком Банатском гласнику
19. октобра 1928. године: „Већ читаве двије недјеље читамо у београдским листовима читаве приче о једном тешком аграрном

сукобу међу сиротињом у Српској Црњи и
оним мученицима насељеним на једном дијелу старог атара тог села, у насељу Војвода
Степа. На овај атар који су стари Чеконићи
отели од Срба једне године населе се Личани, Херцеговци и Црногорци, брат брату уз
саму заваду... Када је читав режим пао 1918.
године најприје је ствар била да се нашим селима врате покрадени атари.”
Група од 200 добровољаца из Војвода Степе протествовала је 5. октобра 1928. године
пред Министарством аграрне реформе зато што је одлуком министра Даке Поповића
спорна земља додијељена старосједиоцима
из Српске Црње. Поред колониста из Црне
Горе, Босне, Херцеговине и Лике међу учесницима протеста било је и Банаћана насељених у колонију Војвода Степа. Послије неколико дана дошло је до протеста Банаћана
из Српске Црње такође пред Министарством
за аграрну реформу, али услијед утицаја добровољаца из колоније сукоб је ријешен у корист новог насеља Војвода Степа. „Питам се
докле неће важити закони и наређења старијих за ове људе који су направили државу
у држави? Кад су овакви према Краљевској
банској управи можете замислити какви су
према мени”, жалио се 18. новембра 1934.
године срески начелник среза Јаша Томић
поводом одбијања Школског одбора у Војвода Степи да школску зграду да на употребу.

ФОРМИРАНА ОПШТИНА

Унутрашња хомогенизација новог насеља вршена је на основу потреба колониста
досељених из различитих крајева да од колоније настале на мајуру, тамо гдје насеља
прије тога никада није било, формирају село
које ће личити по својим карактеристикама
на старосједилачка насеља. Зато су колонисти у периоду 1934–1939. године у колонији
изградили школску зграду, зграду општине,
соколски и парохијски дом и цркву уз финансијску помоћ Дунавске бановине и влада
Краљевине Југославије. Пошто је број становника 1931. у колонији био 2.074, колонисти
су покренули акцију да формирају своју општину и одвоје се од општине Њемачка Црња што се и догодило 23. маја 1935. године.
Први предсједник општине Војвода Степа
био је трговац Јово Милић, добровољац из
Величана у Поповом пољу. Године 1938. дошло је до нових избора за предсједника општине у којима је побједио добровољац Иван
Рашовић, из Фундине, код Подгорице. У другој половини 30-тих година 20. вијека у колонији је изграђена нова општинска зграда
како су ондашње новине наводиле „једна од
најљепших у држави”.
Прва заједничка активност колониста била је градња нове школске зграде и на питању градње зграде испитивала се њихова орга-

насеља. Колоније су могле бити изразито велике попут Александрова и Банатског Карађорђева које су уочи Другог свјетског рата имале 4. 500–5. 000
становника, или сасвим мале попут
колоније Мали Жам код Вршца која
се састојала од осам кућа.

4.

низованост, хомогеност и иницијатива. Школа је почела да ради у насељу 1927. године
у старој спахијској згради на мајуру гдје је
дио простора био импровизован у привремени богослужбени простор. Управитељ школе
Душан Тодоровић 8. јула 1930. године послао
је допис Министарству просвјете у којем је
навео: „Досељавање у колонију се наставља.
За 3–4 године очекујемо 600–700 ученика.
Међутим, простора немамо.” Године 1934.
изграђена је нова школска зграда од 4 учионице и 4 учитељска стана вриједна 513.000
динара. Међутим, због великог броја ученика и даље су кориштене закупљене приватне
зграде као учионице. Тако је 1936. кориштена за школске потребе и зграда Аграрне заједнице и дио куће житарског трговца Томе
Кажанегре, добровољца из околине Будвије.
Градња православног храма у селу и парохијског дома такође је успјешно окупила досељенике. Свештеник из Српске Црње Анђелко Грбић у првој половини 20-тих година 20.
вијека био је задужен за колонисте насељене на 24 мајура велепосjеда Чекоњића и путовао је по позиву од мајура до мајура испуњавајући своје богослужбене дужности. Црквена општина у Војвода Степи на чијем челу је стајао Сава Жакула колониста из Дреновог Кланца код Оточца одлучила је да почне
градњу храма у селу 8. јануара 1935. године.
Депутација из села на челу са свештеником
Стојаном Стојановићем, поријеклом из Брајића, код Будвије, 18. маја 1938. године била
је у посјети код српског патријарха Гаврила
Дожића и у Министарству пољопривреде трудећи се да обезбиједи средства за завршетак
храма. Храм Св.Василија Острошког свечано је освештан 12. маја 1939. године. Архитекта храма био је чувени арадски, односно
новосадски архитекта, Ђорђе Табаковић који
је пројектовао и храмове у колонијама Александрово, Руско Село и Стајићево. Храм је
био комбинација византијског стила и звоника рађеног у традицији подунавске архитектуре. Овакав начин градње разликовао је
овај православни храм, као и храмове у другим колонистичким насељима, од барокног
стила православних храмова у српским старосједилачким насељима јер је нова држава
на тај начин негирала историјско и архитектонско насљеђе Хабсбуршке монархије обиљежавајући „свој простор” у складу са својим националним циљевима и традицијама.

ОСВЕШТАЊЕ ХРАМА

Освећење храма било је велико славље за
село и околна насеља. У умјетничком програму учествовале су кикиндске Гусле и музика ватрогасне чете из Српске Црње. Говоре
су одржали приликом освећења храма краљев изасланик пуковник командант петровградског пука Славко Радошевић, свештеник
Стојан Стојановић и Сава Колунџић добровољац из Модриног села код Бенковца. Свечани банкет одржан је у новоизграђеном Соколском дому.
Соколски дом у колонији Војвода Степа
изграђен је за потребе развијеног Соколског
друштва у селу, али је у годинама пред рат
постао средиште друштвеног окупљања у новом насељу. У њему су се одржавале школске
приредбе, позоришне представе јер је позоришни живот у насељу био веома развијен,
и игранке недјељом прије подне. У селу је од
1932. године био активан и Фудбалски клуб
Обилић и фудбалска игра као изразито модернизациона појава опчинила је омладину.
Утакмице су се играле на сеоском Пашњаку
и цијело село долазило је на њих.
Године 1940. направљени су планови за
електрификацију насеља и кренуле су припреме за градњу мале болнице у колонији.
Окупацијом Југославије 1941. године заустављен је нагли развој новог насеља. Њемачке
власти однијеле су грађевински материјал за
градњу болнице у селу, село је добило здравствену станицу тек 1955. године, а електрификација насеља извршена је тек 1957. године. 
НАСТАВИЋЕ СЕ...
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ВУЧЈE СРЦЕ ОРГАНИЗОВАЛО ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ НА КОМЕ ЈЕ ПРИКУПЉЕНО 130.000 ДИНАРА

У БЕОГРАДУ ПРИКАЗАНИ РАДОВИ ЛИЧКЕ УМЈЕТНИЦЕ

Изложба слика Љубице
Његован Вучинић

У
»»Рајко Вукас, Рајко Лалић, Бранислав Шушњар, Мирјана Вулетић, Миодраг Линта, Саво Миодраг, Рајко Вукас, Миле Делија,
Тамара Радојевић и Александар Станојковић

Крајишници за Рајка Вукаса
Д
а заиста има вучје срце, истоимена организација показала је још
једном, јер Рајку Вукасу, избјеглици из Војиновца, села
поред Плашког, потребан је
сваки вид помоћи.
На хуманитарној вечери
прикупљено је 130.000 динара што јесте једнократна, али
за Вукаса изузетно вриједна
помоћ. Он живи у једном златиборском селу у условима
из 19. вијека.
Охрабрује и одазив великог броја крајишких пјевача
на челу са Милом Делијом,
који су се прикључили још
једној оваквој хуманитарној
акцији.
Поред пјевача, присутни
посјетиоци су куповином карата помогли ову акцију, као
и народни посланик Миодраг
Линта, предсједник Одбора
за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије, који
је већ у неколико наврата помогао Рајку Вукасу да добије
одређена средства.

ПОРЕД ВУЧЈЕГ
И ЉУДСКО СРЦЕ

Овом вечери се акција не
завршава. Вучје срце позвало
је све оне који могу, не само
кроз финансијску помоћ, него и кроз грађевински материјал, намјештај, бијелу технику, одјећу, обућу или неки
други вид, да помогну Рајку
Вукасу да живи као сав нормалан свијет.
Старо мјесто за одржавање завичајних, али и хуманитарних вечери, Печењара Велебит на новосадском путу,
посљедњег дана кишног маја,
по уласку новинара Српског
кола није одавало утисак да
ће ово вече бити успјешно.
Сличне мисли мориле су и
Мирјану Вулетић, предсједницу Хуманитарне организације Вучје срце на чијем се
лицу видјело да је забринута
за успјех ове акције.
Међутим, како је врије-

ДОБРОДОШЛА СВАКА ВРСТА ПОМОЋИ

Рајко Вукас је рођен 1983. године
у Војиновцу код Плашког, гдје је
живио до егзодуса 1995. године. Пут
га је са породицом одвео на обронке
Златибора. Умрли су му отац и мајка и
тренутно живи сам у трошној страћари
у једном засеоку, на ободу општине
Чајетина. Поред свих невоља, његово
здравствено стање се погоршавало.
Имао је операцију тумора на лицу,
болује од срчане астме и лакшег облика
депресије.
– Ово хуманитарно вече је замишљено да укаже на, у овом
случају, појединачан проблем, а он је код Рајка Вукаса
свакако велики. Помоћ у сваком облику му је потребна од
финансијске, преко обнове крова, столарије, унутрашњег
уређења куће до намјештаја, бијеле технике, обуће и
одјеће. Свако онај ко је у могућности да помогне Рајку
може да се обрати Удружењу Вучје срце на телефон +381
61 1657406, или да своју финансијску помоћ директно
донира на жиро рачун Рајка Вукаса 115-038169296021092 код Теленор банке – рекла је за Српско коло, Мирјана
Вулетић, предсједница ове организације. Мирјана је са
својим сарадницима, Тамаром Радојевић и Александром
Станојковићем, уложила много труда да ова акција успије.
Захвалила се и Синиши Дуброји на финансијском доприносу
и што је позвао новинаре Телевизије Прва да сниме прилог
о животу Рајка Вукаса.

ме протицало, а и киша смањивала интензитет, ресторан
је почео да се пуни. Први су
стигли музичари предвођени Синишом Анђелковићем,
који је донио своју опрему и
озвучење бесплатно.
Затим пјевачи предвођени
већ поменутим Милом Делијом, Рајко Лалић, Саво Миодраг, Леут Веселиновић, Сики Вукчевић, Легенда Шаре,
Емил Бота, група Коријени
са Рајком Вуканцем, Браном
Шушњарем и Нешом Вукасом, и на крају са једном дивном дамом Милом Ђоковић.
Сви они показали су људско срце, схватили у каквој се
невољи налази Рајко Вукас и
дали пуни допринос да ово
вече заврши на задовољство
свих присутних.
Како је кренула пјесма са
„орасом старим” прорадиле
су и емоције. Подигла се и ат-

мосфера, и стотињак окупљених Плашчана и других Крајишника несебично је, наручујући пјесме, директним путем пружала помоћ овом човјеку кога је сплет животних
околности довео у ситуацију
у којој се налази.

СОЛИДАРНОСТ НА ДЈЕЛУ

Већина присутних дијели судбину прогонства Рајка Вукаса, на срећу, њих су
углавном заобишли здравствени проблеми. Свако од
њих зна како је то имати, па
изгубити, али и поново стећи. Са ледине и својих десет
прстију. Изгубили су материјално, али су остали духовно богати.
Читаво вече готово да није престајала музика и пјесма. Само на тренутак, да се
у име организатора Мирјане
Вулетић и Вучјег срца, захва-

ли свим присутним што су се
одазвали и што су помогли у
реализацији ове акције. Велику улогу у овој причи одиграо је и Бране Шушњар из
Плашког чија је идеја била да
се направи једно овакво вече за Рајка Вукаса, а он му је
био и домаћин приликом посјете Београду.
Присутнима се обратио
и народни посланик Миодраг Линта и изразио задовољство што још једном на
дјелу види слогу Крајишника, онда када је неком од њих
тешко. Истакао је да ће настојати као народни посланик, што је и до сада радио у
Скупштини Србије, да истакне све оне проблеме везане
за побољшање услова живота Крајишника. На првом
мјесту су стамбена питања,
затим социјални случајеви
и др. Навео је да, нажалост,
увијек ни он не налази разумијевање код оних који
се налазе у институцијама
система и чија је дужност
да овакве ствари рјешавају
далеко брже и ефикасније.
Рајко Вукас се појавио
пред присутнима, ганут атмосфером, и вјероватно
оним што је доживио, није
хтио јавно да говори, потврђујући да они којима је најтеже свој бол носе дубоко у
себи и ријетко га јавно дијеле са другима.
И сва та обраћања трајала
су мање од пет минута, а онда су Крајишници показали
своју карактерну црту, да кад
је најтеже, буду и највећи.
Наручивале су се пјесме, у
кутију, посебно припремљену за то, стављани прилози
и на крају се дошло до пристојне суме. На задовољство
организатора, пјевача, свих
присутних, а свакако највеће Рајка Вукаса, јер ће му ово
вече сигурно до краја живота
остати у сјећању.

ЗАВРШЕН 27. ФЕСТИВАЛ ГУСЛАРА СРБИЈЕ

Срђан Авдаловић
убједљиво до пехара

У

»»Александар Станојковић, Тамара Радојевић
и Мирјана Вулетић

ним палетама њежних и
топлих боја…
„Са родном Ликом у
срцу, Љубица ствара евокативна платна, која нас
очаравају богатом палетом и експресивним потезом четкице. Мотиви слика и колорит су одлично
усклађени и одишу топлом атмосфером, која
нас испуњава животном
радошћу. Љубичин ликовни сензибилитет и интуиција су дар којим су обдарени само изузетни умјетници.
Љубица трага за истином, љепотом и хармонијом и у томе суштински успијева, као што нам
овом изложбом у галерији клуба Народног позоришта наново потврђује”,
написала је Мирјана Марић Хоугтон.
Била нам је част присуствовати изложби слика Љубице Његован Вучинић, која живи у преокупацији и садржајима својих стваралачких умијећа,
својих слика, кроз динамичан и снажан потез којим се раскошност љепоте боја наноси на платно.

МИЛЕ РАЈЧЕВИЋ

ТЕКСТ И ФОТОГРАФИЈЕ:
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ТРАНСПАРЕНТОСТ У РАДУ ВУЧЈЕГ СРЦА
Вучје срце након завршетка вечери комисијски је пребројало сва средства прикупљена за Рајка Вукаса и то озваничило потписима. Од продаје улазница, добровољног прилога и бакшиша пјевачима, скупљено
је укупно 97.800 динара и 280 еура. Приликом трансакције евра у динаре
остварено је 32.928 динара. Теленор банка, чији је Рајко Вукас корисник
и на чије име је уплаћена цифра, узела је провизију од 1.550 динара. На
крају, на жиро рачун Рајка Вукаса, уплаћено је 129.180 динара. Све ово
таксативно је набројала и нашој редакцији доставила уплатнице Мирјана Вулетић, истичући да већина донатора није хтјела да каже колико
је ко дао новца, али је лично хтјела директно да истакне Зорана Вукаса који није био присутан, а на жиро рачун Рајка Вукаса уплатио је 7.000
динара. Такође, захвалила се особљу ресторана Велебит на могућности
да у овом објекту организују ову вече, а као позитиван гест жељела је
да нагласи да је по завршетку вечери газда Петар Драгичевић издвојио 100 евра за помоћ Рајку Вукасу. Транспарентно и за сваку похвалу….

дружење ликовних
умјетника Сергеј Јовановић организовало је у
Клубу Народног позоришта у Београду изложбу
слика Љубице Његован
Вучинић, Личанке, рођене у мјесту Крбавица, општина Кореница. Изложба је отворена 16. маја
2019. године у галерији
Клуба Народног позоришта – Београд.
До 1991. године Љубица је живјела у Загребу, од
1991. године живи у Београду. Активно се бави сликарством од 1987. године.
Активни је члан Удружења
ликовних умјетника Сергеј
Јовановић и самосталне ликовне комуне КЕЈ. Досада
је приредила девет самосталних изложби у Загребу,
Београду, Новом Саду, Панчеву, Земуну…, а учествовала је у више од осамдесет колективних изложби.
Наталија Церовић, виши кустос написала је о
Љубичином ликовном
стваралаштву: „Пејзаж Љубице Његован Вучинић открива богатство и љепоту
природе која постаје део
њеног поимања свијета и
одраз њених најразличитијих емотивних стања.
Умјетност је иста као живот, управо у том смислу
што тражи афирмацију
својих вриједности”.
У Љубичином ликовном стваралаштву доминира завичајност, раскошни колорит, самосвојност, што остаје њена стална афирмација.
На њеним палетама боја препознајемо пејзаже
и мотиве са Плитвичких
језера и родне Лике, богатство и љепоте природе који су присутни у ње-

организацији Савеза
гуслара Србије у Врбасу одржан је 27. Фестивал
гуслара Србије.
У финалној вечери наступило је 20 гуслара, а
најбољи међу њима био је
Срђан Авдаловић, гуслар
из ДГ Стара Херцеговина
који је од чланова жирија
добио чак 3 десетке.
Друго мјесто освојио је
гуслар Милић Шапоњић
из ДГ Танаско Рајић, док
је трећи био домаћи гуслар Миљан Вујовић из ДГ

Вук Мандушић. Пехар за
побједника у екипној конкуренцији остао је у Врбасу захваљујући гусларима из ДГ Вук Мандушић.
Друго мјесто припало је
ДГ Карађорђе из Крагујевца, док је треће мјесто заузела екипа ДГ Бајо
Пивљанин из Београда.
Жири овогодишњег фестивала био је у саставу
Саша Лакетић, Вељко Ђурановић, Драшко Магделинић, Миладин Мојсиловић и Драган Куч.
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ВЕЋ ПО ТРАДИЦИЈИ У НОВОМ САДУ ОДРЖАН НАЈМАСОВНИЈИ СКУП СРБА КРАЈИШНИКА

»» ПОЗДРАВ ДОМАЋИНА: Зоран Црепуља

ОДРЖАН 6. САБОР ЈАЊАНА У ВОЈВОДИНИ

Ј

ањани у Војводини окупили су се по 6.
пут у новосадском насељу Футог 19. маја 2019. године. Поред културно-умјетничког програма, биле су и бројне спортске
активности, међу којима и незаобилазна косидба, а током вечери весеље и дружење је
настављено у ресторану Курјак.

ЗОРАН ЦРЕПУЉА: ПОВЕЗУЈЕМО
JАЊАНЕ У ВОЈВОДИНИ

Зоран Црепуља, предсједник Удружења је
подсјетио да ове године прослављају 10 година од оснивања Завичајног удружења Јањана.
– На почетку смо имали циљ да повежемо Јањане у Војводини, да се дружимо и сарађујемо, а онда да помогнемо Јању како би
тамо поправили услове живота. Сада можемо рећи да је овдје у Војводини, а и у Јању и
Шипову урађено много тога.
Завичајно удружење Јањана има подршку
Града Новог Сада, а у име града се обратио
Петар Ћировић.
– Град Нови Сад је и ове године свесрдно
помогао овај Сабор, гдје ви на прави начин
промовишете културу, традицију и обичаје
вашег завичаја – рекао је Ћировић.

ЛИНТА: ЗНАЧАЈ ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Миодраг Линта предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије
је подсјетио на значајан датум, 9. мај, када
је свечано обиљежено 27 година од оснивања Војске Републике Српске.
– Војска РС на челу са легендарним херојем Ратком Младићем је имала кључну и
незаобилазну улогу у одбрани РС и опстанку српског народа на њиховим вјековним огњиштима. Не смијемо никад да заборавимо
чињеницу да без војске РС не би било западне српске државе и не би се спасила већина
српског народа у БиХ. Добро смо сви видје-

»» КОЛЕКЦИОНАРИ МЕДАЉА НА ВИШЕБОЈИМА: Екипа Џими Комерц из Пригревице
ли како је све наш народ прошао на подручјима под контролом муслиманско-хрватских
власти гдје је доживио брутално етничко чишћење и бројне злочине – рекао је Линта.
– Борци Војске РС су се часно и поштено
борили за свој народ, да га сачувају од геноцида и нових масовних злочина. Пут војске РС
је славан пут – рекао је Линта и додао како је
била велика грешка 2005. године што су неки
наши функционери у Бањалуци прихватили да
се укине Војска Републике Српске и да се формира Трећи пјешадијски пук оружаних снага
БиХ. Међутим, без обзира на све, Линта вјерује да ће 3. пјешадијски пук увијек бити спреман да брани слободу и животе свога народа.

СВЕ ЧЕШЋИ ОДЛАСЦИ У ЗАВИЧАЈ

Завичајном удружењу Јањана са неуморним Зораном Црепуљом, Линта је честитао
десет година постојања и похвалио њихова

настојања да афирмишу и чувају богату јањску културу и да помажу своме родном крају,
своме Јању, колико год је то могуће.
Основано је шест огранака Завичајног
удружења Јањана у Војводини, а уз помоћ Би-

РЕЗУЛТАТИ
СКОК У ДАЉ: Крајишник Александар (3,10
м), Ђукић Остоја (2,80),Ђорић Саша (2,60)
БАЦАЊЕ КАМЕНА СА РАМЕНА: Марковић
Милош (13,40 м), Крајишник Александар
(11,85), Ђукић Остоја (11,30)
НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА: Џими II, Џими I,
Јањски косци
КОШЕВИНА: Керлец Недељко, Милан
Панић, Миле Ракита, Марко Мирић, Милош
Мандић, Драго Богавац, Стојна Дукић,
Зоран Керлец, Бојан Божић, Милош
Шкорић, Вук Малиновић

блиотеке у Новом Саду донирано 550 школских књига библиотекама у Јању. Опремљен
је кабинет за информатику у школи у Стројицама, а изграђено и обновљено 10 чесми
и корита широм Јања.
Већ десет година организују у Јању велику манифестацију Јањски вишебој, издали су
9 бројева илустрованог годишњег часописа
Јањски гласник, а у продукцији Завичајног
удружења снимљено је 10 пјесмама које говоре о Јању и Јањанима.
Један од већих успјеха Удружења је што
потомци колониста све чешће долазе у Јањ,
све чешће се у завичају граде викендице или
се обнављају старе куће. Јањска ношња се
све више израђује, а млади је радо облаче.
У протеклих десет година сви већи скупови у организацији Завичајног удружења
Јањана, сабори и вишебоји имали су хуманитарни карактер, на свакој таквој манифестацији прикупљено је и до 5.000 евра. Новац је најчешће кориштен за стипендирање
јањске школске дјеце, дио је додијељен социјално угроженим сународницима, а дио
као помоћ институцијама у Јању, црквама,
школама, КУД-у Јањ из Стројица.

ДЕСЕТОГОДИШЊАК
НАЈМЛАЂИ КОСАЦ

Поред скока у даљ, бацања камена с рамена и навлачења конопца, највише пажње
су привукли косци. Један од најзапаженијих
је свакако десетогодишњи Вук Малиновић.
– Ово ми је пето или шесто такмичење,
почео сам да идем на такмичење са 8 година. Прошле недеље сам побиједио у Бачком
Добром Пољу на дјечјем такмичењу у косидби – рекао нам је Вук и додао како је љубав
према косидби на њега пренио комшија Недељко Керлец, чувени јањски косац.
На косидби је била и једна дама Стојна
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

БРАТИМЉЕЊЕ ЗАВИЧАЈНOG УДРУЖЕЊА ЈАЊАНА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗМИЈАЊЕ У КАЋУ

САМО СЛОГА СРБИНА СПАСАВА
вријеме када се Срби диУ
јеле на потомке четника
и партизана, на власт и опо-

Дукић из Босилеграда, тренутно настањена
у Београду која је измамила бројне аплаузе.
Она је била скромна, али зналци су је похвалили да одлично коси.
Драго Богавац са Динаре изнад Книна,
сада настањен у Инђији, путује по цијелом
свијету и учествује на такмичењима. Био је
у Шкотској, Словенији, Чешкој, Казахстану,
у Републици Српској.
– Да би косац побиједио у оваквим такмичењима мора ујединити квалитет и брзину. Као и у свим спортовима кондиција је
одлучујућа. Такмичим се од осамнаесте године, а са 20 година сам побиједио на Гламочком пољу.
Послије кошења услиједио је косачки ручак. Враћање прошлим временима и чување традиције. Вриједне домаћице послужилe су пите, јањски сир и кајмак, колаче и месо на ћебе. Сви су сјели у круг и уз богату и
укусну трпезу присјетили се прошлих времена и обичаја.
Побједник косидбе је Недељко Керлец из
Руменке, коме ово није прва побједа. Однио
је побједу и на чувеној косидби на Рајцу као и
на косидбама у Крајини, добио је пехар, плакету и новчану награду од 100 евра.
Домаћини су поздравили Секретаријат
за културу Војводине, Секретаријат за културу Града Новог Сада, Савез Срба из регио-

на, Удружење Срба Доњевакуфљана, Удружење Змијање из Каћа и Удружење Крајишника
Крајина из Врбaca, представнике мјесних одбора Јањана, Футога, Обровца, Будисаве, Равног Села, Перлеза и Банатског Новог Села.

СПОНЗОРИ

Месна индустрија Алфа Каћ, Мотел
Оморика Каћ, Ада Компјутерс Нови Сад,
Транспортно предузеће Дунис Футог, Пелет
транспорт Футог, Топ трејд Нови Сад, Бифе
Код Гојка Футог, Печењара Пардија Ветерник,
Вимекссим кооперација Футог, СНГ паркет
из Беочина и Еркер градња инвест из Ветерника, МВМ Јерковић Нови Сад, Енергоглобал
Футог, Електровојводина одржавање Нови
Сад, Салон намјештаја Југостил Ветерник,
Каспер градња из Футога, Самостална занатска радња Јањ Футог и породица Полетановић из Новог Сада, Аутоцентар Квргић Врбас,
Печењара Дејан Футог, ЈКП Лисје Нови Сад,
Културни центар Младост из Футога, Спортска хала у Футогу и Мјесна заједница Футог.
Наступали су дјечја група Културног центра Младост из Футога, и КУД Јањ из Стројица који се одазове увијек позиву Удружења Јањана. Захваљујући КУД-у из Стројица
публика је имала прилике да види чувену
јањску ношњу.
ТЕКСТ И ФОТОГРАФИЈЕ: ДРАГАНА БОКУН

ЈАЊСКИ СИР У ПЛЕТЕНИЦИ
рисутни на сабору су
П
имали прилике да пробају јањски сир у плетеници и
кајмак. Удружење пољопривредних произвођача Јањски
кајмак, из Стројица код Шипова, добило је Елаборат за
заштиту ознаке географског
поријекла јањског кајмака.
Ово је корак ка брендирању
и европском тржишту.
На Јањској висоравни око
четрдесет домаћинстава се
бави производњом јањског
сира и кајмака. То подручје
је изузетно погодно за сточарство, производњу еколошки чистог, високо квалитетног млијека и млијечних
производа.
Упознали смо и домаћицу која прави тај сир, Драгицу Миловац, предсједницу
Управног одбора Удружења

пољопривредних прозвођача
Јањски кајмак, која нам је рекла како се прави јањски сир.
– Прво треба млијеко да
одстоји, да се мало поквари,
ускисне. Онда се стави маја
(сирило). То се све ради рукама, али јако је битно да је
млијеко надошло да би се сир
радио. И то је заправо кључ-

ни моменат. Ако није надошло како треба, не може сир
успјети. Све се ради рукама.
Сама сам научила. Чула сам
од својих старијих како се то
радило, али ми нико није показао. Доста пута сам и бацила млијеко док нисам „ушла
у штос” – рекла је Драгица
Миловац.

зицију, дијеле се по регијама, статусу, Змијањци и Јањани се братиме. Званично
братимљење је одржано у Каћу, 17.5.2019. године у ресторану Оморика.
Домаћин ове вечери, Ђорђе Пантелић, предсједник
Удружења грађана Змијање
из Каћа се обратио гостима.
– Мислим да је ово једна
одабрана екипа која ће остати
уписана као први који су присуствовали првом дану и ноћи братимљења наших крајева – рекао је Ђорђе Пантелић.
На његове ријечи се надовезао и предсједник Завичајног удружења Јањана Зоран
Црепуља.
– Ми се братимимо већ
дуго година, а сада је ово
званично. Захваљујем се оцу
Илији Проле који нас увијек
прати, и у дружењу Змијањаца и у дружењу Јањана, увијек је драги гост. Захваљујем
се и Драги Марјанцу што нас
увијек прима на овим скуповима.
Оснивач и почасни предсједник Удружења грађана
Змијање Томислав Николић
је рекао нешто више о значају овог братимљења.
– Ово је посебно и изузетно вече, не догађа се сваки
дан, нити сваке године. Ми се
вечерас кроз вјекове сарадње
наших предака удружујемо, и
они су заслужили ово братимљење више него ми. Наши
крајеви су изузетно слични,
тежачки живот, оскудан, нас
је кроз вјекове сједињавао.
Вјечита борба за слободу, своју духовност, за православну
вјеру. На нашу несрећу, стално су нас жељели покорити,
израбити и да утру наше сјеме, цркву и све што је нама
најдраже – рекао је Николић.
Томислав Николић је рекао
да их је највише сјединила саборност. Причали су му да је
Јањ био богат шумом, сливовима, мајсторима. Када год је
прављена православна богомоља у Соколову и на Змијању, Јањани се нису штедјели.
Одвајали су грађу, одвајали су
клинове, ексере, давали су чак
и вучу за грађу која је стизала
до цркве. Вјековима је рушена,
вјековима обнављана.
– Туга је што су се наши
људи борили за опстанак и
напуштали крајеве и дошло
је до великих миграција. У
то вријеме смо се и ми међусобно из Јања и са Змијања спајали, женили, удавали,
кумовали и спријатељили. С
временом смо постали све
ближи – рекао је Николић и
додао да када су почели обнаваљати цркву у Соколову

»» ОЗВАНИЧИЛИ ПОБРАТИМСТВО: Зоран Црепуља и Ђорђе Пантелић

»» Томислав Николић

»» Цвијан Савковић

први који му је рекао да га
не заборави и да је са њима
је отац Илија Проле, а Змијањци су са њим сарађивали
око градње цркве у Козилима.
Са великим усхићењем се
присутнима обратио и секретар Завичајног удружења Јањана из Футога, Цвијан Савковић.
– Мислим да је и наша крв
у венама иста, мијешали смо
се на том простору. Свих 13
општина од Доњег Вакуфа
до Крупе је идентично. Иако
их омеђују планине, кањони,
слични су обичаји. Пјесма,
игра, свадбе, славе… много
је вриједности на том простору. Оно што посебно карактерише нас Јањане и Змијањце
је нека сличност карактера.
Скромност, понизност, смjерност, једноставност, трајање у
времену, нетражење нечег великог. Заиста смо учени кроз
историју да будемо скромни
– рекао је Савковић.
Савковић је додао да су се
у исто вријеме колонизовали, на подручје Новог Сада су
стизали 60-их и 70-их година
прошлог вијека у вријеме индустријске миграције. Са исте географске ширине су, са
исте надморске висине, иста
земља и обичаји.
– Све добро што данас носимо у себи, наслиједили смо
од наших дивних предака који су нам то оставили у насљеђе. Нека ово братимљење заиста буде круна и печат нашег
пријатељства и да траје и но-

вим генерацијама – закључио
је Савковић.
Свечану повељу о братимљењу су потписали предсједници Удружења Ђорђе
Пантелић (Змијање) и Зоран
Црепуља (Јањ), те су размијенили поклоне.
Ђорђе Пантелић је поклонио Јањанима слику Кочићевог огњишта, Пантелић
је навео да је то симбол њиховог краја, а и цијелог српског рода.
У име Удружења грађана
Змијање из Каћа, Друштва
Змијање из Бањалуке и Музеја Републике Српске поклонио је књигу Змијањски
вез коју је Друштво Змијање
уз помоћ Музеја представило на свјетску репрезентативну листу УНЕСКА. Затим
Монографију Змијања, која је
штампана у сарадњи са Друштвом Змијање из Бањалуке.
Оно што је највише одушевило присутне је мајица на којој
је писало ЗМИЈАЊЕ.
Затим су поклоне узвратили и Јањани. Јањску торбу
са поклонима је донио Керлец са домаћим производима. Јабуке, домаћу питу, која
се увијек једе врућа. Недељко Керлец се нашалио и рекао да мијењају питу изљевачу, али увијек остаје исти папир. У торби се нашао и јањски сир – гужваш, наравно
незаобилазна ракија, кафа и
коцке шећера.

»» НОВЕ МАЈИЦЕ У МОДИ: Зоран Црепуља, Недељко Керлец и Ђорђе Пантелић
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НEКАДАШЊИ И САДАШЊИ СТАНОВНИЦИ СЕЛА ШТИКАДА (ОПШТИНА ЛОВИНАЦ) ОКУПИЛИ СЕ НА БАНСТОЛУ

Личко дружење с мјером доброг укуса
Н
а старом новосадском путу, у ресторану Завичај, на Банстолу, преко пута
цркве Благе Марије и споменика Крајишка суза, окупили су се 25. маја углавном
некадашњи становници Штикаде, већином
избјегли у августу 1995. године. Сва три наведена назива имају своју симболику, јер завичај никада неће заборавити, а баш као што
се гради црква Благе Марије, њихова, Светих апостола Петра и Павла, порушена још
у Другом свјетском рату, је тренутно у фази
обнове. Крајишка суза овом страдалничком
селу није страна. Можда их пече више она
њихових предака, који су оплакивали своје
најрођеније, 1941. године, на превару изведене на прекрштавање, а затим измасакриране
од стране усташа. Земни остаци 336 жртава
сада се налазе сахрањени у истој гробници
на мјесном гробљу, а историчари кажу да је
ово село имало, само у наведеној години,
преко 400 побијених становника. Кренуло
се са мушкарцима, а затим су на ред дошли
и старци, жене и дјеца.

ДА СЕ ИСТОРИЈА НИКАД НЕ ПОНОВИ

Зато не чуди што је овај скуп и почео минутом ћутања за све њих, као и друге упокојене Штикаћане, али и прерано преминулог
Ђорђа Алагића, једног од иницијатора првог
окупљања мјештана овог села.
Можда тужан почетак овог текста понекад
разбија једноставни шаблон извјештавања са
оваквих завичајних скупова, али треба истаћи да народ који заборавља своју историју,
осуђен је да му се она понавља. А Штикаћанима се баш поновила, јер су од 545 становника, по попису из 1991. године, гдје је скоро 90 процената било српске националности,
сада тамо остао незнатан број.
Отварајући скуп на коме се окупило стотињак земљака Жељка Цвјетковић протјерана из свог краја 1995. године, захвалила се

чи успјех”. Штикаћани су овим дружењем и
не само њим, потврдили овај цитат.

НОВО ОКУПЉАЊЕ НА СЛАВИ СЕЛА

»» Бранка Веселиновић

»» др Томислав Угарковић »» Милена Чанковић

свима што су се одазвали овом окупљању и
тиме, како је рекла, препознали добре намјере и љубав према родној Штикади.
– Ово је дан у коме су испреплетене емоције оних који тренутно живе тамо и оних
који су рођени у Штикади. Селу Штикади,
ђе се мисао без страха изговара, и глава држи усправно. Ђе вјера у човјека није поломљена у комаде, а ђе ријечи излазе из дубине и истине. Ђе бистра струја разума још није изгубила пут и ђе човјек у човјеку налази
брата, пријатеља, поштујући његове различитости и на њима градећи суживот – рекла је, са много емоција, ова поносна Штикаћанка, жена од пера и интегритета, која је
касније земљацима говорила своје стихове
везане за родни крај.

ШТИКАДА ВАЖНИЈА
ОД ЕВРОПСКИХ ИЗБОРА

Како би присуствовала овом скупу, Бранка Веселиновић, замјеница начелника општине Ловинац, осим пређене километраже, изабрала је да се на дан избора за Европски парламент и овог сусрета, одлучи за
онај, срцу ближи. Није дошла сама, са њом
су били и најмлађи учесник дружења унук
Лука, кћерка и зет.
– Обављајући ову функцију учинићу све
што је у границама мојих могућности да по-

»» Жељка Цвјетковић

кушам да помогнем нашим људима који су
остали и опстали у Штикади, да боље живе,
да буду своји на своме. Ево, већ трећу годину, обнављамо Цркву Светих Апостола Петра и Павла, постављен је и звоник, очекујемо да ће ускоро и кров бити саниран. Сређујемо наше гробље, чистимо и уређујемо
путеве. Боримо се, мада није нимало лако,
да, не само у Штикади, него и у другим српским срединама у општини Ловинац, урадимо што више за добробит српске заједнице.
Можда је обнова мостића у Радучу некима
мали подухват, али људима који живе тамо
и за вријеме великих киша њихови домови
нису одсјечени од свијета, значи много. У селу Плоча урадили смо четири гробља, није
било лако, остало нам је да средимо и пето,
код Поповића. Обилазимо и помажемо старе и немоћне, одржавамо нашу традицију
и његујемо културу сјећања на жртве страдале у протеклом вијеку. Одржали смо опело 22. априла код безданке Тучић, а све вас
желим да позовем да дођете 12. јула на славу Штикаде гдје ће се трећи пут заредом, на
Петровдан чути звона, одржати литургија,
окупити народ и достојанствено обиљежити
овај наш велики празник – рекла је Бранка
Веселиновић, завршавајући свој говор ријечима: „Скупити се заједно значи почетак, радити заједно напредак, а остати заједно зна-

На скупу су изабрани и раније предложени
кумови славе др Томислав Угарковић, штикаћки зет и његова супруга Јасмина.
Др Угарковић се захвалио на указаном повјерењу, позвао присутне да буду на Петровдан код цркве у Штикади, и не само они већ
и њихова родбина и пријатељи, како би се још
једном окупили код својих кућа, на својој земљи и прославили овај светац.
Позиву да присуствује овом скупу и да
каже неколико ријечи, одазвала се и Милена Чанковић, истичући да није могла да одбије позив, мада је из приватних разлога за
то имала оправдање.
Не чуди јер Милена је била иницијатор и донатор, заједно са својим пријатељима и многим
прогнаним Србима у расијању, да се подигне
споменик Крајишка суза. Одрекла се и хонорара од своје књиге Дивани личких споменика
у корист изградње споменика, али не и идеје
да ово мјесто буде Свјетски крајишки центар.
Познавајући је, не сумњамо да ће успјети у томе, наравно уз подршку свог народа у Србији
и иностранству. Испричала је неколико својих
прича, измамила осмијех на лицима домаћина
и опустила атмосферу. За октаву више подигли
су је пјесмом Неко и Боки, музиком Миле Сеп,
Стево Миоковић и њихов Штикаћанин Жућо.
Запјевало се и заиграло, али за разлику
од многих завичајних вечери не до дубоко
у ноћ. Сасвим довољно да се виде, подсјете на неке људе који више нису међу њима,
али и на нека љепша времена, као што је на
примјер чобански сајам Лопарева, годинама
одржаван на барама у Штикади, друге недјеље августа мјесеца, на коме се знало окупити више хиљада људи.
ТЕКСТ И ФОТОГРАФИЈЕ: ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ОДРЖАНА СКУПШТИНА ВРБЉАНАЦА У СТАРОМ ЂУРЂЕВУ

У

МЗ Старо Ђурђево која се налази на територији
општине Темерин удружење Врбљанаца 25. маја 2019. године одржaло је редовну Годишњу скупштину којом је обиљежено 15 година рада.
Врбљани су насељено мјесто које данас територијално припада општини Рибник која се налази у
Републици Српској. Смјештена јужно од Бањалуке ова општина формирана је након потписивања Дејтонског споразума на простору између Мркоњић града у РС и федералне општине Босански
Петровац. До задњег рата ово мјесто било је дио
општине Кључ.
Посљедње три године на челу овог Удружења је
Душан Ђурђевић који се у ово мјесто доселио из
Врбљана у петој години живота.
Људи из Врбљана долазили су у Србију као колонисти или са амбицијом да се образују. На територији Србије Врбљанци су најбројнији управо на
територији Темерина.
Управо је то разлог што се између Темерина и
Рибника развио добар однос који је прије двије године озваничен побратимском повељом.
Годишња скупштина којој су била присутна 24

члана отворио је предсједник УО Драган Којић заједно са предсједником Удружења Душаном Ђурђевићем и секретаром Слободаном Пролићем.
Након химне Удружења Нема раја без роднога
краја, присутни су упознати са бројним активностима овог удружења међу којима се посебно издвајају Госпојински дани у Врбљанима.
Током скупштине могло се чути да данас у Врбљанима живи око 600 људи. Село има своју мјесну
заједницу, а у њој функционише и основна школа.
Поред цркве гради се сала намијењена већим окупљањима житеља и њихових гостију.
У Врбљанима се народ окупља поводом Петровдана и Велике Госпојине када већина чланова Удружења одлази у завичај.
Основни циљ удружења је да окупи земљаке који би се повезали широм Србије и својим активностима дали допринос развоју старог завичаја чувајући своје коријене и преносећи народне обичаје.
По завршетку Скупштине, дружење чланова настављено је у ресторану Fox у Темерину гдје је присуствовало око 150 чланова и гостију Удружења Врбљанаца.
ДРАГАНА ШИПОВАЦ

»»Душан Ђурђевић, Драган Којић и Слободан Пролић
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

IN MEMORIAM ЈОВАН Н. ИВАНОВИЋ (1941-2019)

IN MEMORIAM ЦВЈЕТИЋАНИН МИЛОШ (1956-2019)

ОДЛАЗАК У ЛЕГЕНДУ ТИХОГ
ПЈЕСНИКА ЗАЧУДНОГ ЈЕЗИКА

КРАЈИШНИЦИ СЕ ОПРОСТИЛИ ОД
СВОГ ПУКОВНИКА И ДОМАЋИНА
унак и људина, Милош
је своје војнике и своје саборЈјануара
Цвјетићанин, рођен је 9.
це, које је увијек предводио.
1956. године од оца
Волио је српство и за срп-

П

етак је, јутро, 17. мај. Листам дневне новине. Од
посљедње стране увијек почињем: спорт, па читуље.
У читуљама и она која
обавјештава, уз фотографију, да се данас на Бежанијском новом гробљу у Београду сахрањује Јован Н. Ивановић. Пјесник, професор,
магистар књижевних наука,
књижевни критичар и историчар, антологичар…
Читуља обавјештава да се
данас сахрањује један од најтиших пјесника које сам познавао. Са којим сам се упознао прије нешто више од педесет година. Али не лично
– упознали смо се на страницама Просвјете, часописа
Српског културног друштва
Просвјета Загреб. Мада се он
прије тога поезијом јавио (и
јављао) и у Телеграму, загребачким новинама за културу, а можда и још негдје… Не
знам. У Просвјети је Ивановић почео да се јавља и поезијом и, ако ме сјећање не
вара, дописима, вијестима…
Као што сам и сам то чинио.
Тако сам, најприје кроз јављање у Просвјети, упознао,
дакле, не лично, а касније и
лично, признате књижевнике: Луку Штековића, Владимира Павића, Слободана
Грубача, Јордана Јелића, па
Јована Радуловића и многе
друге. А онда смо се Јован
и ја стварно упознали и готово редовно виђали на Међународном сајму у Београду или на неком од представљања нечијих нових књига.
И мијењали своје муком објављене књиге овдје, у избјеглиштву, у Београду.
Јован Н. Ивановић рођен
је 15. маја 1941. године у Доњем Чаглићу код Пакраца.
Осмогодишњу школу завршио је у Горњој Трнави код
Нове Градишке, Учитељску
школу у Крижевцима, југословенске књижевности и
српскохрватски језик, као
и постдипломске студије на
Филолошком факултету у
Београду.
Објавио је збирке пјесама
Ласте све даље (1986), Озимље свете ми горе (1994), Кормилар празног брода (2008),
поему полиптихон Мој отац
није и јесте жив (1992, 1998,
2000). Објавио је књигу књижевних огледа и разматрања
Овидљавања (1996, 1998), затим студије Пјесничко дјело
Владимира Поповића (2000),
Поетичко и поезија у Селимовићевој „Тврђави” (2001),
„Малапарте” Владимира Поповића (2003), Приређивање
Петра Кочића – обмане и промашаји (2010), библиографију о Петру Кочићу (Сабрана дјела Петра Кочића,
2002, књ. IV), хрестоматију
Петар Кочић у паралелама
(2002), Лидија Сорели, кантата (лице из поезије Владимира Поповића – нап. М.
К. 2012), приредио је поему
Очи Владимира Поповића,
објављену овдје, у Београду
(2017)… Више пута је награђиван за пјесме и за педагошки рад.
И оно што је посебно ври-

једно, на чему је Ивановић
дуго радио, поред, дугогодишњег рада на освјетљавању
књижевног дјела и живота
Петра Кочића, јесте његова
књига Отац мој – антологија песама о оцу српских песника рођених у 20. веку, објављена у Београду, 2011. године.
Међу 133 српска пјесника
(ако сам добро бројао), десеторо их је са простора данашње Хрватске: Милош Бајић, Зоран Богнар (Ћалић),
Боривој Везмар, Владо Влаисављевић, Никола Вујчић,
Небојша Деветак, Ксенија Зечевић, Милош Кордић, Милан Милишић и Владимир
Поповић.
Волио је и цијенио Ивановић и нас Банијце. Знали
смо понекад дуго причати о
Славонији и Банији. И о свему што их повезује: од језика,
културе (посебно о књижевности, знао је многе писце са
Баније и чудио се: „Откуд вас
је толико на тако географски
малој Банији? ”), вјере до истовјетних страдања српског
народа и Славоније и Баније (и не само њих) од усташа
Независне Државе Хрватске
у Другом свјетском рату, као
и страдања у Бљеску и Олуји.
Страдања која су завршила
етничким чишћењем Срба са
простора данашње Хрватске.
Простора на којима су вјековима живјели.
Небојша Деветак уврстио
је Ивановића у своју Антологију српског пјесништва у
Хрватској двадесетог вијека (2002), а Душан Иванић
у својој књизи Књижевност
Српске Крајине (1998) пише
о Јовану Н. Ивановићу:
„… Овај пјесник енергију
ријечи тражи у коријену језика, у традицији којој припадају Кодер или Настасијевић, односно наши савременици, Милосав Тешић и Алек
Вукадиновић.
По струци југослависта,
специјализовао се као поуздан тумач поезије Владимира Поповића, а дао је добар прилог и тумачењу прозе
Меше Селимовића…”
До изласка из штампе
Иванићеве књиге, Ивановићеве књиге о Петру Кочићу
нису биле
објављене, тако да је, сасвим сигурно, то
једини разлог што их Иванић не спомиње (нап. М. К.).
Рођени Славонац, кроз
чији сам родни Доњи Чаглић пролазио два или три

пута, професор који је дуги
низ година службовао у Тузли, дочекао је да живи избјегличким животом у Београду,
да ту настави свој професорски и књижевни рад и да ту,
далеко од свог лијепог западнославонског родног краја,
нађе своје вјечно почивалиште. У које су га испратили
супруга Радојка, ћерка Милка и син Милијан. И родбина, пријатељи, али не и књижевници.
Иако је био члан Удружења књижевника Србије и сарадник Матице српске, књижевника нисам видио. А доста њих познајем. И није то
због тога да Јован Н. Ивановић није то заслужио, него
је то и због његове невиђене
скромности, једноставности,
ненаметљивости… И неке посебне тихости због које је и
остао непризнат и заобилажен. А нека му је за утјеху –
није једини.
Оно што сам волио и посебно цијенио у његовој поезији јесте „конструкција пјесме” – поред онога, а везаног
за коријен језика, што наводи
Душан Иванић. Да, у праву је
професор Иванић, коријен
таквог стиха је првенствено
у „историји” поезије Момчила Настасијевића. Осликан
акварелним бојама ријечи
какве се не срећу, односно
каквих је ријетко код других
пјесника. Увијек је ту и старих, заборављених ријечи народног језика, коријена језика његовог родног краја. Али
и нових ријечи које су изузетно функционално уграђене у
основни организам пјесме.
Јер ријечи, као на примјер,
„озимље”, „колија”, „довид”,
„слоптан”, „прокину”, „сорен”, „расјед”, „челац” итд,
јесу на прво читање нове, непознате, нејасане, али је њима коријен у некој од старих,
дакле заборављених ријечи.
Код чега је Ивановић и као
филолог и изворни пјесник
спојио та два плодна огранка
духа, традиције, сјећања… у
једно тијело, у једно стабло.
Његова пјесма, с прецизно распоређеним, готово изрезбареним стиховима, заиста одговара његовој тихости, његовој непатвореној, а
урођеној људској смирености. Иако она у ствари вјешто
скрива истанчан немир његовог стваралачког, истраживачког нерва у просторима
свога заиста зачудног језика.
И за крај овог сјећања,
опраштамо се од Јована Н.
Ивановића стиховима из његове пјесме Ни тебе ни мене
у шареном седлу (III, пјесма
9), пјесме посвећене покојном оцу Николи:
…Над расједом крста
рже
онај мој челац
што ме пред сан
узнио
у капије неба
ни тебе
ни мене
у звучном праху
његовог
шареног седла

МИЛОШ КОРДИЋ

Богдана и мајке Невенке у
селу Растовача, општина
Кореница у Лици. Одрастао
је у Личком Петровом Селу. Ожењен је Јованком, рођеном Иванишевић и имају
кћерку Невену и сина Огњена. Основну школу завршио
је у Личком Петровом Селу,
Средњу машинску техничку школу у Земуну, а Војну
академију смјер Противваздушне одбране у Задру. Завршио је и Генералштабну
школу у Београду, као и више стручних курсева.
Обављао је више дужности, међу којима: командир
вода и батерије ПВО, наставник у Школском центру ПВО, помоћник команданта ракетног пука за позадину, командант Дивизиона ПВО, начелник штаба
Бригаде ПВО, начелник артиљеријско-ракетних јединица Оклопне бригаде, командант Бригаде ПВО, помоћник команданта Новосадског корпуса за логистику
и помоћник команданта овог
корпуса за људске ресурсе. У
Републици Српској Крајини
био је командант Штаба Територијалне одбране општине Кореница, начелник штаба и командант Кореничке
бригаде Посебних јединица
милиције и командант Друге гардијске бригаде Корпуса
специјалних јединица Српске војске Крајине. Био је на
дужностима у гарнизонима

Ниш, Скопље, Задар, Даниловград, Смедерево, Сремска Митровица и Нови Сад.
Учествовао је у одбрани западних дијелова Републике
Српске Крајине. Предводио
је своју бригаду 28. јуна 1995.
године на војној паради Видовдан-95 на полигону Слуњ.
Учествовао је у одбрани
СР Југославије у одбрани од
НАТО агресије 1999. године.
У чин пуковника ванредно је унапређен 1995. године у Српској војсци Крајине, а исти чин му је додијељен и у Војсци Југославије
1997. године. За мирнодопске и ратне успјехе ванредно
је унапређиван, одликован је
више пута, похваљиван је и
награђиван.
Милош је био стамен,
стасит, енергичан, позитивно бунтован, самоиницијативан, правдољубив, неуморан. Поштовао је људске вриједности, традицију и обичаје. Био је добар домаћин, али
прије свега био је добар човјек. Био је људина у правом
смислу. Волио је људе, волио
је своју породицу, поштовао

ство је живио. Волио је Српску Крајину, волио је Србију.
Након пензионисања
(2007) бавио се ловним туризмом, војним некретнинама, пословима безбједности и заштите на раду. Био
је активан ловац, успјешан
спортиста, између осталог
учесник народних спортских
игара и побједник неколико
косидби. Бавио се изворном
народном музиком, а био је и
вођа етно групе Ликоси.
Дугогодишњи је предсједник Градског одбора Друштва српских домаћина у
Новом Саду. Био је члан и
потпредсједник Главног одбора Удружења резервних
војних старјешина и ветерана Српске Крајине у Србији.
Посљедњих неколико година био је тешко болестан.
Иако исцрпљен и измучен
до краја се борио, у болести
се јуначки држао и понашао,
прије свега уз властиту чврстину и уз помоћ породице.
Бодрили су га и многи пријатељи, колеге, саборци и сарадници.
Преминуо је 12. маја
2019. године на Војномедицинској академији у Београду. Сахрањен је 16. маја 2019.
године на Гробљу Транџамент у Петроварадину, уз највише војне почасти уз присуство породице, родбине, више стотина пријатеља, ратних другова и поштовалаца.
ДР КОСТА НОВАКОВИЋ

РЕПРИНТ КЊИГЕ ДР КОСТЕ НОВАКОВИЋА

Након десет година пред читаоцима
поново књига Српска крајина
њига је штампана на 600
Зeмуник и хидроелектрану
К
страница. Поред увода,
Пeручa, агрeсиjе нa подвезакључка, садржаја и прикалебитска српска села у Лиза коришћене литературе и
докумената, обрађена су четири поглавља:
У првом поглављу, обрађен је Положај крајишких
Срба од насељавања до рaспaда СФР Jугoслaвиje. Циљ
је да се објасни како је дошло
до догађања из 1991. године
и да се укаже на паралелу
1991-1941, конкретније на
чињеницу да је СР Хрватска
1991. године, била у суштини пресликана НДХ из 1941.
године.

СТВАРАЊЕ РСК

У другом поглављу, говори се о Стварању Републике
Српске Крајине. Срби су, на
основу постојећих уставних
и законских прописа у СР Хрватској тражили аутономију,
а када им је хрватска власт то
ускратила уз употребу оружја, организовали су властиту
државу - Републику Српску
Крајину. Новостворена српска република је имала све
елементе државе (Скупштину, предсједника, Владу, министарства, полицију, а касније и Војску).
Треће поглавље посве-

ци - Дивoсeлo, Читлук и Пoчитeљ (Медачки џеп), агрeсиjе нa Западну Славонију, до
опште агресије на Републику Српску Крајину од 4. августа 1995. године.

ОЗБИЉАН НАУЧНИ ИЗВОР

»» Прво издање објавило је

Српско културно друштво Зора,
Книн-Београд 2009. године

ћено је Српској војсци Крајине, оружаној формацији
која је у читавом периоду
постојања била у процесу
формирања, али до краја
није била довршена војна
организација.
У четвртом поглављу, Напади и агресија Рeпубликe
Хрвaтскe на Рeпублику Српску Крajину, обрађени су хрватски напади-агресије на заштићена подручја Уједињених нација (УНПА зоне), почевши од Миљeвaчког плaтoа, aгрeсиjе нa Рaвнe Кoтaрe, Мaслeницу, aeрoдрoм

Наглашено је како је Српска Крајина имала више
успона, стагнација, али нажалост, и више падова. Српски
народ Крајине се кроз историју стално усправљао и уздизао, чиме се и Српска Крајина поново и непрекидно уздизала. Остаје да се надамо
и да искрено очекујемо промјене међународних околности у којима ће се српско
крајишко уздизање и успони
неминовно наставити.
Прво издање је распродато за веома кратко вријеме.
Књига се често цитира у
стручним и научним круговима. До сада је кориштена
као литература у изради доктората и стручних радова у
Хрватској, САД, Великој Британији и Русији, на тему Републике Српске Крајине и
посебно Српске војске Крајине. 
РСК
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ОДРЖАН 43. СУСРЕТ КОЗАРЧАНА У БЕОГРАДУ

ПОНОСНИ ЧУВАРИ СЛОБОДАРСКЕ
ТРАДИЦИЈЕ СРПСКОГ НАРОДА КОЗАРЕ
У
Београду је 1. јуна 2019.
године у Дому Војске
Србије одржан традиционални 43. Сусрет Козарчана, учесника Народно-ослободилачке борбе, потомака, поштовалаца козарске епопеје и
пријатеља легендарне Козаре
у организацији Удружења Козарчана.
У уводном дијелу учеснике свечаног скупа и бројне госте поздравио је предсједник
Скупштине Удружења др Рајко Срдић.

НЕМА ТОЛИКО ЦРНЕ БОЈЕ
КОЈОМ БИ СЕ МОГЛА
ОБИЉЕЖИТИ СТРАТИШТА

– Вријеме у којем живимо
је ровито и бременито тамним
слутњама. Управо то оправдава постојање ових и оваквих
удружења. Она његују и чувају историјску прошлост и традицију овог народа и завичаја нашег. Свима нам је јасно
да нема тих суза ни тог јаука који може ожалити мртве
Козаре, Кнежпоља и Лијевча
поља. Нема толико црне боје
којом би се могле обиљежити
сва стратишта нашег народа,
пусти домови и празне колијевке – рекао је др Срдић. Он
је подсјетио да је почетком
априла Удружење Козарчана
заједно са УГ Јадовно 1941 из
Бањалуке организовало помен на гробљу 6.500 уморених Козарчана на Сајмишту,
који су потом сахрањени на
Јеврејском гробљу у Земуну.
– Обилазимо и чувамо
два спомен обиљежја на нашој славној Петој бригади у
спомен шуми посвећеној на
Авали. Потребно је постојање,
чување и брига о нашој прошлости, традицији и историји. Та брига оправдава наше
постојање и рад – закључио
је др Срдић.
Домаћин овогодишњег сусрета Козарчана била је општина Козарска Дубица, па
је као домаћин овај скуп поздравио и њен начелник Раденко Рељић. Он је, како то
обичаји налажу, предао сим-

»»Радмила Рашић, Мирко Рашић, др Раденко Рељић, Миодраг Линта, Драго Бундало, Тихомир Станић, Рајко Тадић и Раде Раденко Каралић
боле домаћинства пешкир и
пљоску, домаћину наредног
сусрета, представнику општине Костајница.
– Посебно задовољство је
бити домаћин што наша општина Козарска Дубица у
своме имену носи легендарно име Козара. Оно што је богатство свакако је то да имамо
вас који овдје живите, а који
сте улазна карта за све проблеме које имамо – рекао је
Рељић посебно истичући континуитет и значај Удружења.
Он је истакао и добру сарадњу Републике Српске и
Србије и подсјетио да је ова
општина од матице у претходном периоду добила донације у вриједности од пола
милиона марака.
Удружење Козарчана постоји више од четири деценије, а својим радом обухвата
средине које окружују легендарну планину, а то су градови Бањалука, Приједор и Градишка као и четири општине
Лакташи, Козарска Дубица,
Нови Град и Костајница.

ТРЕЋИНУ ЧЛАНСТВА ЧИНЕ
ПРИЈАТЕЉИ КОЗАРЕ

Предсједник Извршног одбора Удружења Раде Раденко Каралић је истакао да ово
Удружење има помоћ и подршку градова и општина Поткозарја. Tа сарадња је озвани-

»» Раде Раденко Каралић

»» др Рајко Срдић

чена и потписаним споразумима о сарадњи између Удружења Козарчана у Београду
и седам локалних самоуправа што је омогућило велики
напредак у раду.
– Поносни смо што чак
трећину чланства чине пријатељи и поштоваоци Козаре. То су људи који немају директне везе са Козаром, али су
са нама и уз нас. Жеља нам је,
и на томе стално радимо, да
привучемо што више младих,
ученика, студената, дјевојака
и младића како би се кроз наше Удружење, поред његовања веза са родним крајем у
пјесмама и играма успоставиле што шире и тјешње везе на свим пољима културне,
спортске, просвјетне, научне
и привредне сарадње између
Републике Српске и Србије –
истакао је Каралић.

Већ по традицији, у име
Удружења Козарчана извезеним пешкирима са натписом
Козара потпредсједник Скупштине Удружења Момир Крагуљ окитио је овогодишњег домаћина Раденка Рељића, као
и домаћина за наредну годину Драга Бундала.
Пешкири су уручени и
предсједнику Одбора за дијаспору и Србе у региону Миодрагу Линти, Мирку Рашићу и водитељу програма легендарном српском глумцу
Тихомиру Станићу. Удружење је припремило пешкире за
предсједавајућег Предсједништва БиХ Милорада Додика,
министра одбране Алесандра
Вулина, представника Града
Београда и за др Слободана
Ристановића који ће накнадно бити уручени.
Предсједник ИО Удружења

Раде Раденко Каралић уручио је захвалницe као посебно признање за допринос раду
Удружења начелнику Општине Козарска Дубица др Раденку Рељићу, Општини Козарска
Дубица и Општини Костајница, Граду Београду, Миодрагу
Линти, Мирку Рашићу, Тихомиру Станићу, Душку Војновићу и Рајку Тадићу. Припремљене су захвалнице Милораду Додику, Александру Вулину, Млађену Цицовићу и др
Слободану Ристановићу које ће бити накнадно уручене.
– Част ми је да сам имао
прилику да вам уручим ово
наше високо признање у знак
захвалности за све што сте
учинили, не само за Удружење већ и за народ козарачких
градова и општина. Честитам
вам и желим још много година доброг здравља, рада и
дружења са нама – рекао је
Каралић.
Предсједник Скупштине
Удружења Рајко Срдић уручио је Златне Спомен значке
др Раденку Рељићу, начелнику Општине Козарска Дубица
и Милану Вукелићу, председнику Секције бораца Козарачке епопеје из Новог Сада.

ЛИНТА СЕ ЗАХВАЛИО
У ИМЕ НАГРАЂЕНИХ

У име награђених домаћинима се захвалио предсједник

Одбора за дијаспору и Србе у
региону Миодраг Линта који
је на скуп стигао са дводневног форума дијаспоре који је
одржан у Бањалуци.
– Потребно је да јачамо
осјећај националног, културног и духовног јединства српскога народа. Важно је да чувамо и његујемо наш српски
језик и ћирилицу, чувамо нашу српску православну цркву,
да се узајамно помажемо и баштинимо вриједности наших
предака и да посебно његујемо културу сјећања на наше
страдале сународнике у двадесетом вијеку. Посебно на
незапамћени геноцид који су
наш народ и легендарна Козара доживјели током Другог
свјетског рата у геноцидној
Независној Држави Хрватској.
Србија има моралну, цивилизацијску и националну обавезу да изгради један меморијални центар српских жртава
геноцида у НДХ да покажемо садашњим генерацијама,
да наш страдалнички народ
никад неће прихватити лажи
и бесмислице, да су Срби наводни злочинци, агресори, а
да су неки други ослободиоци и жртве – рекао је Линта
и посебно се захвалио челним
људима Удружења Козарчана др Рајку Срдићу и Раденку Каралићу на организацији
овог скупа.
У програму који је веома
надахнуто водио глумац Тихомир Станић наступио је Перо
Лајшић на усној хармоници,
а потом је Козарачка мушка
пјевачка група пјесмом позвала присутне да се придруже у
козарачком колу.
У забавном дијелу програма наступио је виртуоз на хармоници Часлав Љубеновић са
својим оркестром и вокалним
солистима, а Козарчани су се
у добром расположењу дружили до касних сати. До наредног скупа који ће по традицији бити прве суботе у јуну, а чији ће домаћин бити
општина Костајница.

ТРИФКО ЋОРОВИЋ

ОДРЖАН 11. ЗАВИЧАЈНИ СКУП У СУБОТИЦИ

БАНИЈСКО ПРЕЛО У СУБОТИЦИ – МЈЕСТО ДРУЖЕЊА И ДОБРЕ ЗАБАВЕ
организацији Завичајног удрурјечник, у јуну је планирана промо– Заједно са Завичајним удруУ
жења Банија из Суботице 18.
ција у Суботици и Београду – рекао жењем Банија из Новог Сада смо
маја одржано је 11. Банијско прело
нам је Жељко Тинтор.
имали штанд на којем смо излоу Ресторану Мадера. Више од 300
гостију забављала је крајишка група Момо и Додир и Џими Станић.
Гостима су се обратили предсједник Удружења Чедомир Пађен, начелник Секретаријата за друштвене
дјелатности Града Суботице Јасмина Стевановић, предсједник Отаџбинског покрета Драгомир Лалић
и директор Фонда за пружање помоћи избјеглим, прогнаним и расељеним лицима Душко Ћутило.
У културно-умјетничком програму учествовали су КУД Александрово, МПГ Завичајног удружења
Банија, ЖПГ Банија из Пригревице, МПГ Крајина, ЖПГ КУД-а Александрово као и млади Банијци Уна
и Растко Ћора.
Како нам је рекао Жељко Тинтор предсједник Управног одбора

»»МУШКА ПЈЕВАЧКА ГРУПА ЗУ БАНИЈА СУБОТИЦА: Милош Тарбук,
Мићо Домазетовић, Петар Даворија и Драган Ћеран

Удружења главни спонзори су били Град Суботица и Виторог д.о.о.
Гости су могли да уживају и у банијским специјалитетима као што
су кобасица, ракија, подмета, пи-

те, погаче, курозовница, колачи, а
могли су се купити и сувенири које су правили чланови Удружења.
– Промовисали смо и књигу коју
је издало наше Удружење Банијски

Банијци и њихови пријатељи су
били изузетно весели, па је прело
трајало до раних јутарњих часова.
Жељко Тинтор се осврнуо и на
активности Удружења у претходном периоду.
– Обилазили смо манастире у
Овчарско-кабларској клисури, посјетили смо Јасеновац и Доњу Градину, били смо на Kрајишком сабору у Крушедолу – рекао је Жељко
Тинтор и додао како су били и учeсници првог Сајма завичаја у Новом
Саду, одакле носе позитивне утиске.
Наиме, Сајам завичаја је манифестација која има за циљ окупљање и повезивање бројних релевантних актера из области привреде,
културе и туризма који желе да унаприједе сарадњу српског народа у
Србији и региону.

жили наше ношње, сувенире, ћилиме, специјалитете са Баније, ракију, књиге, разне рукотворине. Наш
штанд обишли су предсједници Покрајинске владе Војводине и Владе РС Игор Мировић и Радован Вишковић којима смо поклонили Банијски рјечник и банијску ракију –
рекао је Жељко Тинтор и додао да
је у културно-умјетничком програму учествовала и њихова пјевачка
група и побрала све симпатије посјетилаца Сајма.
Жељко Тинтор је најавио поклоничко путовање у Манастир Острог
од 5. до 7. јула, а у септембру учествују у организацији 6. Завичајних
дана заједно са осталим члановима Савеза српских удружења Сјевернобачког округа.

ДРАГАНА БОКУН
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ЕНТУЗИЈАЗМОМ ДО УМЈЕТНИЧКИХ ДЈЕЛА „МЛИН, ГРАЧАЦ-ЛИКА“ НАЗИВ ЈЕ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ КОЈУ СУ ПРИРЕДИЛИ БЕОГРАДСКИ СЛИКАРИ

Одржана прва ликовна колонија у Грачацу

К

ада је група ентузијаста из Грачаца, прошле
године, након обиласка
ликовне колоније Умјетничког братства манастира Крка, дошла на идеју да нешто
слично уради и у овом личком градићу, вјероватно ни
сами нису вјеровали да ће се
она и остварити.
Идеја рођена под манастирским сводовима, уз то
испраћена великим ентузијазмом и чврстом вољом, не
чуди што је и дошло до њене
реализације.
Велике заслуге за то припадају и шесторици сликара предвођених Зораном Чалијом Чарлијем и Здравком
Мирчетом Здравом, који су
са још два учесника прошлогодишње колоније у Крки, Дејаном Кргом и Николом Мaрчетом, појачани са младим
снагама Маријом Николић
и Александром Радосављевићем, учествовали на овој
ликовној колонији.

12 РАДОВА ЗА УСПОМЕНУ

На крају, кад се након свега подвуче црта, није прошло
ни годину дана, а на платнима, премијерно изложеним

»»РАД ЗОРАНА ЧАЛИЈЕ:

Црква Успења Пресвете
Богородице у Дерингају

»»Јовица Тинтор, Томислав Агбаба, академски сликар Никола Марчета, Александар Радосављевић, академски
сликари Марија Николић, Здравко Мирчета, Дејан Крга и Зоран Чалија и организатор колоније Раде Кончар

у импровизованом простору
у објекту Драгана Лукића у
Грачацу, нашло се предивних
12 умјетничких радова са мотивима овог личког градића.
Да је сваки почетак тежак,
а поготово када је умјетност у
питању, увјерили су се, прије
свих, организатори ове манифестације. Без много помпе,
новцем углавном сакупљеним из властитих џепова и
„уз помоћ пријатеља”, мала,
али одабрана група, упутила
се 23. маја пут Лике. Тачније до млина Дукић, гдје је, по
првобитном плану, требало
да буде и сједиште колоније.
Нажалост, овогодишње кишовито мајско вријеме, дозволило је умјетницима само толико инспиративних тренутака
да направе скице и да се након тога повуку у затворени
простор некадашњег угледног
грачачког ресторана Галеб.
Како већ то умјетници
знају, вријеме, поред оног
одвојеног сликарству, знали
су искористити на најбољи
начин. Помало уз пјесму и
гитаре Чарлија и Николе, помало уз смијех и шалу Тене,
Софке и Дане Вука, карте и
шах са Драганом власником
ресторана, док је за најмлађе

ПОДРШКА САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА
Медијски спонзор ликовне колоније у Грачацу је мјесечни
лист Српско коло. Издавач листа је Савез Срба из региона,
а његов предсједник народни посланик Миодраг Линта
финансијски је помогао овај пројекат издвајајући дио
средстава за путне трошкове.

сликаре из групе организован излет до Каринског мора.
Када се некој ствари приђе на озбиљан начин, онда тешко да и резултат изостане.
Петог дана колоније уприличен је и промотивни приказ слика. На овом догађају,
о коме се у Грачацу тих дана
доста причало, што је уосталом и био један од циљева,
окупило се тридесетак мјештана, предвођених замјеницом начелнице Општине
Рајком Рађеновић.

ПРВИ ПУТ У ГРАЧАЦУ

О значају ликовне колоније, једине овакве врсте на
простору некадашње Крајине, поред оне која се већ 30
година сваког љета одржава
у манастиру Крка, говорио је
Здравко Мирчета, истичући
да је, иако рођен само стотињак километара од Грачаца у
селу Миочић, поред Дрниша,
ово био његов први сусрет са
овим мјестом.
– Познавао сам многе
људе из Грачаца, за вријеме
школовања и студирања у Загребу, али први пут сам овдје
провео неколико дана и осјетио једну позитивну енергију. Пошто имам поприлично
искуства у раду сликарских
колонија, атмосфера у којој
смо радили и људи са којима смо били окружени, увјеравају ме да ово неће бити
наш посљедњи сусрет у Грачацу. Ми умјетници имамо
шесто чуло да то осјетимо,

јер не каже се џаба да је сликање божји дар, а ако ишта
Бог препознаје то је љубав, а
задатак свих нас присутних
овдје је да ту љубав ширимо
– рекао је Мирчета.
– Људи из окружења, поготови Рацо и Јовица, пробудили су жељу да заједно стигнемо до заједничког циља, да
нешто урадимо и коначно да
вам представимо наша дјела
урађена за ових пет, шест дана. Вријеме нас није послужило, али и то је врста искушења које смо успјешно пребродили и искрено се надам
да ћемо се догодине опет окупити, у још већем броју. Грачац треба да се подигне и на
културном плану и да буде
примјер осталим срединама
у којима живе преостали Срби овдје – веома надахнуто
бесједио је Здравко Мирчета,
позивајући локалну власт да
се наредне године укључи у
овај пројекат.

НИЈЕ СВАКА СРЕДИНА
ЗА ЛИКОВНУ КОЛОНИЈУ

У сличном тону говорио
је и Зоран Чалија Чарли, академски сликар из Београда.
Предсједник секције за сликарство Удружења ликовних умјетника Србије, поријеклом Херцеговац, уклопио се у овај динарски менталитет.
Свакако да је његова заслуга била највећа приликом
окупљања колега који су стварали слике, а о њима и дјели-

»» ПОКЛОН: Здравко Мирчета и Рајка Рађеновић

ма која су стварали изразио
је веома високо мишљење.
– На овој колонији заступљене су четири генерације веома цијењених сликара.
Жао ми је што се нисмо више
дружили јер осим сликарства
међу нама се налазе и добри
музичари, пјесници, а не сумњам да сродних душа има и
међу вама – рекао је Чалија, а
онда посебно истакао оне који су на својим плећима изнијели логистику која прати
овакве догађаје.
– Идејни творци свега
овога су Раца и Јовица, без
чије иницијативе, упорности,
али и финансијских средстава до свега овога не би ни дошло. Умјетност је нешто чиме не може свако да се бави,
као што не може ни свако да
има ликовну колонију. Ово је
био пионирски подухват, а уз
додатну озбиљност и финансијску подршку ово би могло
да прерасте у нешто чиме би
Грачац могао с правом да се
поноси – закључио је Зоран
Чалија. Његова слика рушевина Цркве Успења Пресвете Богородице у Дерингају,
поред које су сахрањени посмртни остаци горњеграчачког и зрмањског пароха, дједа и оца мајке Николе Тесле
Георгине Ђуке Мандић, просто мами уздахе.

ОПШТИНА ЋЕ ПОДРЖАТИ
ЛИКОВНУ КОЛОНИЈУ

У име Општине Грачац,
окупљеним умјетницима и

организаторима, захвалила
се Рајка Рађеновић, замјеница начелнице, истичући да
овакав догађај за Грачац има
огроман значај, а прије свега, за српску заједницу која је
остала и опстала овдје под доста тешким условима.
– Сматрам да ова ликовна
колонија треба бити мотив за
сва друга културна дешавања,
а ми ћемо се потрудити, да у
границама својих могућности, помогнемо наставак рада ове сликарске колоније и
искрено се надам да ћемо се
поново видјети наредне године – истакла је Рајка Рађеновић, захваљујући се сликарима и организаторима на уложеном труду.
На крају, размијењени су
и поклони, а нашло се ту и
скромно послужење, ваља се,
кажу домаћини. Умјетници
су замјеници предсједнице
поклонили слику, а једна од
најмарљивијих грачачких ентузијасткиња, када су културна дешавања у питању, Весна
Богуновић послужила је госте
лично прављеним домаћим
ликером од дрењина.
Искрено се надамо уз већу
помоћ друштвене заједнице
и већег броја појединаца, како ова ликовна колонија не би
опстала само захваљујући већ
поменутим ентузијастима, Раци и Јоци, али и њиховим пријатељима Тончију и Олију који су такође дали несебичан
допринос да се она реализује.

ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

У Београду представљена изложба радова јасеновачких умјетника аматера

К

ако би Јасеновац показали
у другачијем свјетлу Удружење грађана Ивана је у Галерији Градске општине Врачар
29. маја 2019. године организовало изложбу радова јасеновачких умјетника аматера. Представљени су радови
Гордане Нешовић – слике на
свили, Вељка Шестановића –
слике у бакру, иконе Босиљке
Чолак и одјевни предмети са
локалним елементима дизајнера Момчила Ковачевића.
Гордана Нешовић је предсједница Удружења Ивана, а
сви чланови Удружења као и
Гордана су из Јасеновца.
– Представљамо се у изради старих заната, односно спој
старог и новог. Имамо и огрлице од свиле, које су осликане, бакропис, иконопис и интарзију (украшавање производа столарске занатске умјетности уметањем орнамена-

»» ГРУПА СМИЉАНЕ КОТУР: На репертоару пјесме из Славоније
та од седефа, слонове кости,
разнобојних комадића дрвета, метала) и зидне новине са
сликама старог Јасеновца –
рекла нам је Гордана и додала да иако су прошле године
излагали у Обреновцу, ово је
прва изложба Удружења под

именом Ивана. Прошле године су били Етно удружење
Мока из Обреновца. Гордана
се нада да ће оправдати повјерење Општине Врачар која
им је уступила своје просторије за изложбу јер за њих још
скоро нико не зна.

– Хтјели смо да се представимо са неком другом
енергијом. Људи о Јасеновцу имају само визију ужаса
и страхоте логора. Јасеновац
је много више од тога. Кроз
историју се развијао на три
царства, на обали Саве и Уне

гдје је била Француска, Турска и Аустроугарска империја па је то оставило трага на
народу – рекла је Нешовићева и додала да се умјетност
огледа кроз занатство, пјесму и сликарство, као и да
су поједини расељени жи-

тељи Јасеновца остварили
многе успјехе.
Присутне је поздравила
Мирјана Митровић чланица
вијећа и нагласила да ГО Врачар није само административни центар већ теже да то буде
и мјесто окупљања, дружења и
лијепих културних садржаја.
О Јасеновцу је говорила
Босиљка Чолак.
Мајка Гордане Нешовић,
Смиљана Котур је снимила
албум прије двије године под
покровитељством Министарства за културу и информисање и Епархијe пакрачкославонскe заједно са дјевојкама из пјевачке групе Драгане Томић.
Интересантна је чињеница
да дјевојке које пјевају са Смиљаном нису Славонке, али су
уз њу завољеле пјесме тог дијела Славоније.

ДРАГАНА БОКУН
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У БЕОГРАДУ ОСНОВАНО ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА

Наставићемо путем визионара
нашег времена Мирка Бутулије!
РУКОВОДСТВО УДРУЖЕЊА

»»Синиша Вучинић, др Душко Беловић, Угљеша Мрдић, Маријана Бутулија, Андрија Бутулија и Неђо Тркља

У

хотелу Југославија, 18. маја 2019. године, одржана је
Оснивачка скупштина Завичајног удружења Стара Херцеговина
којој је присуствовало око 250 Старохерцеговаца и њихових пријатеља.
Скуп је почео химном Боже
правде у извођењу Пјевачког друштва Прело из Београда.

МРДИЋ: НАСТАВЉАМО ПУТЕМ
СЛАВНИХ ХЕРЦЕГОВАЦА!

На почетку радног дијела скупштине окупљенима се у име Иницијативног одбора обратио Угљеша Мрдић. Он је навео да је недавно трагично преминули Мирко
Бутулија, најуспјешнији директор
АМСС у његовој историји, имао
велику идеју и визију која се овим
скупом реализује.
– Стварамо Удружење Стара
Херцеговина са јасном намјером
да чувамо традицију нашег родног
краја, да помажемо држави Србији у којој живимо, да помажемо завичај и да помажемо свим људима
без обзира ко су и одакле и које год
вјере и нације били. Циљ нам је да
се ми Херцеговци, ма гдје год били, повезујемо, удружујемо и зајед-

но и сложно спроводимо низ друштвених и хуманих активности –
рекао је Мрдић и додао да се низ
мора наставити.
Потом је настављен радни дио
скупа у коме је усвојен Статут и
изабрано руководство Удружења.

АНДРИЈА БУТУЛИЈА: ЖЕЛИМО
ДА ОКУПИМО СВА ЗАВИЧАЈНА
УДРУЖЕЊА СТАРЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ!

Присутнима се потом обратио
предсједник новооснованог Удружења Андрија Бутулија, који се још
једном осврнуо на лик и дјело Мирка Бутулије који је са својим бајкерима створио „мост између Херцеговине и Србије”.
– Удружење Стара Херцеговина
ће окупити сва завичајна удружења
са простора које се некад звало Стара Херцеговина, а које је било омеђено за вријеме владавине Стефана
Вукчића Косаче, херцега од Светог
Саве, од Лима до Цетине, и од Раме
до Бококоторског залива – рекао је
Андрија Бутулија наглашавајући да
нас је све „Херцеговина родила, а Србија са радошћу примила”.
Емитован је и документарни
филм у коме је приказано да у исто-

ријском памћењу српског народа
постоји појам Стара Херцеговина,
чије границе нису истовјетне с подручјем које се у садашње вријеме
сматра Херцеговином. У филму је
поред прича о херцеговачким градовима посебан осврт направљен
на лик и дјело трагично преминулог Мирка Бутулије који је и сам
увијек и свуда са поносом истицао
да је „старином из Херцеговине”.

МАРИЈАНА БУТУЛИЈА: БИТИ
СТАРОХЕРЦЕГОВАЦ ЈЕ ВРЛИНА!

Након филма окупљенима се
обратила и Маријана Бутулија која
се захвалила домаћину овог скупа,
угледном београдском угоститељу
Неђу Тркљи.
– Бити Старохерцеговац или
Старохерцеговка је особина, тако
ријетка међу људима попут чојства
и јунаштва, родољубља и вjерности.
Од Мирка сам научила доста тога,
али двије су ми се ствари урезале:
бити човјек упркос свему, па макар
за то дати и свој живот и држати
ријеч. Мислим да смо се сви овдjе
сабрали, сакупили са том мишљу
– поручила је Маријана Бутулија.
Наставак је донио веома богат

програм у коме је изводећи херцеговачку гангу наступила пјевачка
група Сава Владиславић из Гацка.
Стара Херцеговина је позната и
као колијевка српских гусала, па је
публика уживала слушајући полазнике Школе гусала Сандић и младог гуслара Марка Шћепановића.
Посебна част за овај скуп био је
и наступ званично најбољег гуслара Србије, рођеног Гачанина, Срђана Авдаловића који је са недавно
завршеног Гусларског фестивала
Србије у Врбасу донио још један
шампионски пехар у већ годинама
најдоминантније друштво гуслара
Стара Херцеговина из Београда.
Извођачки ансамбл народних
пјесама и игара КУД Димитрије
Котуровић извело је кореографију Нијемо гламочко коло, а официјелни дио програма завршен је пјесмом Ми смо дјеца неба у извођењу
групе Прело.
Скупу је присуствовао велики
број личности из јавног живота.
Програм је водио познати телевизијски водитељ и новинар Дарко
Пановић, након чега је уприличена закуска и дружење земљака.
ТРИФКО ЋОРОВИЋ.

За предсједника Удружења
и скупштине изабран је
Андрија Бутулија, за замјеника
предсједника Удружења и
предсједника Извршног одбора
изабрана је Маријана Бутулија.
За потпредсједнике Извршног
одбора и потпредсједнике
Удружења изабрани су Угљеша
Мрдић и Неђо Тркља.
За чланове Извршног одбора
изабрани су: Душко Беловић,
Милан Николић, Чедомир Јањић,
Владимир Мандић, Ненад
Перуничић, Маја Манић, Марко
Пурковић, Борко Драшковић,
Александар Никачевић, Иван
Дивац, Слободан Малешић,
Страхиња Даниловић, Недјељко
Миловић, Срђан Гугољ, Милорад
Бејатовић и Раде Милошевић.
Изабран је и Надзорни одбор у
саставу: предсједник Небојша
Мандић и чланови Костадин
Пушара, Душан Шиповац, Видак
Радишић, Александар Будалић,
Ненад Вуковић и Вељо Бутулија.
Савјет Удружења чине: Срђан
Букилица, Ристо Дучић, Зоран
Бутулија, Александар Мандић,
Дане Шијан, Саша Бајчетић,
Стефан Дучић, Влатко Кљајић,
Миодраг Паспаљ , Владимир
Божовић, Нада Бутулија, Иван
Малеш, Далибор Паспаљ, Милисав
Ђурасовић, Милован Братић, Марко
Иветић, Огњен Шушић, Јован
Кнежевић, Јелена Николић, Младен
Пецељ, Марко Мандић, Саса
Шкипина, Гордана Шкоро, Драган
Иванишевић, Предраг Перуничић,
Игор Елез и Жарко Бутулија.
Чланови Суда части су: Синиша
Вучинић, Неђо Максимовић и
Бранислав Поповац.
За секретара Извршног одбора и
секретара Удружења изабран је
Ратомир Антоновић.

ОДРЖАНО ШЕСТО ЧАЈНИЧКО СИЈЕЛО У НОВОМ САДУ

НИКАД БОЉИХ КОЛОВОЂА У КОЛУ ГОРЊЕГ ПОДРИЊА
У

очи празника Светог Василија Острошког
Чудотворца (Слава му и милост, како обавезно додају Херцеговци), 12. маја 2019. године, у Хотелу Нови Сад уприличено је традиционално 6. Чајничко сијело, дружење и
забава, у организацији Удружења Чајничана,
потомака и пријатеља.

али не и квалитет дружења. Како је изостао
и свештеник, те је др Корњача, уочи свечане
вечере, позвао све Чајничане, госте и пријатеље да устану, Богу се помоле и заједнички очитају молитву за благословену трпезу.

ГУСЛАРИ СТИГЛИ СА ФЕСТИВАЛА

Захваљујући водитељу свечаности Миливоју Бештићу, кога је такође понијела младост, игра и пјесма младих Чајничана, чуло
се доста занимљивости о Горњем Подрињу
и овом горовитом мјесту, гдје је чак 75% општине покривено шумом, гдје је све у зеленилу и вода буја на све стране, јер нема села без врела, а 1905. године у Бечу чајничка
вода проглашена је за најбољу и најздравију
у Хабзбуршком царству, гдје је некада мљело 50 воденица…
Очито, Чајниче је све, само не обичан и
мали град. Према писању епископа Николаја, од шест канонизованих икона, чајничка
икона Пресвете Богородице је на четвртом
мјесту, па се Чајниче стога сматра једним
од највећих светилишта Српске православне цркве. Позлаћене и сребрне окове иконе
Богородице Чајничке радио је познати кујунџија Ристо Андрић 1868. године. „Сав се био
предао послу, затворио је своју радњу па је
три године предано радио, док није завршио
своје ремек дјело, свједоче старе хронике из
тога времена.” 
МИЛИВОЈЕ БЕШТИЋ

Чајничани из Новог Сада и околних мјеста, гости и званице, одавно нису имали прилику да више и дуже играју српско коло и да
уживају у виртуозној игри коловођа и младих, који су симболично повели народно коло од Дрине до Дунава, повезујући све српске крајеве у јединствени духовни и културни простор. Музичка подлога за игру били
су Анђа, Миленко и Саша из музичког састава Анђин сан, као и доајен српске изворне пјесме Чеда Марковић. Анђа и Чеда су,
све до неки сат иза поноћи, док је освајала
света недјеља и помињан празник Светог Василија Острошког, извели читав репертоар
народних пјесама из свих српских крајева.
Иако сами тврде, и историја потврђује, да су
Старохерцеговци (а јесу макар по духу и језику), љепотом игре показали да су, по ритму и осјећању музике, сачували подоста босанске крви и дамара… Али и без географске
одреднице, њихова јака српска национална
вертикала је неупитна.
Тек пред поноћ придружили су им се гу-

ЧАЈНИЧКА ВОДА - НАЈЗДРАВИЈА
У ХАБЗБУРШКОМ ЦАРСТВУ

»» Домаћин скупа Чајничана и ове године био је др Душко Корњача
слари, јер су мајстори на струнама пристизали из Врбаса са 27. Фестивала гуслара Србије. Наступили су Александар Таушан и
Ђорђе Тановић, који је осим епске пјесме,
на лицу мјеста формирао и изворну групу
и повео пјесму завичајну… „Дођи, брате, у
љепоту фину, у Чајниче, баш за Госпојину”!
Иначе, Чајничко сијело отворио је предсједник Удружења Чајничана у Новом Саду
др Душко Корњача, истичући да су очување

традиционалних вриједности и српског идентитета у средишту активности Удружења. Он
је посебно захвалио Милану Виларету, Веселину Бојићу, Г. Цимеши, Ранку Гојковићу и
другим приложницима и доброчинитељима
Удружења. Ове године, нажалост, изостали су
и начелник Општине Чајниче Горан Караџић
и млади из КУД-а Извор из вароши испод
Цицеља и Чивчи брда, због свадби у старом
крају и заузетости, што је умањило посјету,
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

НАСТАВЉАЈУ СТАЗАМА КОЈЕ ЈЕ БЛАГОСЛОВИО СВЕШТЕНИК РАДЕ ЗЕЛЕНОВИЋ

Билећани у Београду прославили крсну
славу - Пренос моштију Светог Саве

З

авичајни клуб Билећана у Србији обиљежио
је крсну славу Пренос
моштију Светог Саве 19. маја
у просторијама Клуба у Београду гдје се окупио велики
број чланова, гостију и пријатеља Клуба.
Како обичаји и вјера налажу, славски колач преломили су домаћини предсједник
Миодраг Дунђеровић, потпредсједници Борислав Кркелић и Ђуро Вујадиновић
и секретар Жељко Милинић,
a славску молитву очитао је
парох Саборне цркве у Београду отац Бранко.

ВУЈОВИЋ: УЗДАМО СЕ У ПОМОЋ МАТИЦЕ

ПОМОЋИ СВОЈИМА

Предсједник Клуба и домаћин славе Миодраг Дунђеровић, дочекао је и угостио
бројне госте, међу којима су
били истакнути Билећани,
глумци, новинари, привредници, а такође и представници других херцеговачких
удружења.
Завичајни клуб Билећана
славу обиљежава већ четврту годину заредом, на иницијативу покојног свештеника
Рада Зеленовића. Он је предложио да се Пренос моштију као љетња слава слави у
Београду јер се Свети Сава
обиљежава као општинска
слава Билеће.
Дунђеровић је говорећи
за Српско коло објаснио да
је на тај начин свештеник Зеленовић утемељивач њихове
крсне славе.
– Поп Раде нажалост више није са нама, а иначе био
је домаћин на нашим окупљањима и сијелима, редовно је свему присуствовао. Ријеч је о човјеку који је службовао 20 година у Билећи,

»» Миодраг Милошевић Геро, Миодраг Дунђеровић, Мирјана Томовић-Дангубић, Јелена Милићевић и Борислав Кркелић
а и овдје у Парохији обављао
је такође истакнуте функције. Написао је и књигу Успомена из Билеће и из Београда
и ми смо је овдје у Београду
промовисали – рекао је Дунђеровић надовезујући се и на
друге пројекте и активности
у раду Завичајног клуба.
Између осталога, отац Раде је православље задужио
као највећи доброчинитељ
манастира у Данићима код
Гацка који је посвећен Светом Петру Зимоњићу.
– Међу реализованим активностима Завичајног клуба током ове године започели смо пројекат додјеле награда за шест најбољих студената на Београдском универзитету који су из Билеће.
У питању је новчана награда
коју смо ове године први пут
додијелили. У јуну нас очекује
Сабор билећког стваралаштва
у Билећи гдје ћемо најбољим
ученицима Билећке гимназије

додијелити 3 лаптоп рачунара.
Такође, и ове године наставља
се пројекат штампања часописа, односно Зборника радова
ученика Средњошколског центра Свети Сава у Билећи под
називом Житије, који Завичајни клуб штампа из својих
средстава. Дакле, гледамо да у
свим својим активностима помогнемо Билећу и наше људе
– навео је Дунђеровић истичући основни циљ рада Клуба.

ЛЕГАТ БИЛЕЋКИМ
ОСКАРОВЦИМА

– У претходном периоду
заједно са Општином и Библиотеком у Билећи представили смо и књигу о Карлу Малдену (Младену Секуловићу) Како сам успео коју
су написале његове унуке и
која је преведена на српски
језик. Том приликом нашу
иницијативу да се у Билећи направи Легат билећким
оскаровцима, подржала је и

Општина, тако да ћемо у наредном периоду радити на
томе. Циљ је да се нађе пригодан простор за Легат посвећен Карлу Малдену, Душану
Вукотићу, двојици оскароваца из нашег краја, а ту би се
нашло мјеста и за прву сликарку–умјетницу из Билеће
Рајку Мерћеп – испричао је
Дунђеровић.
Обиљежавању славе присуствовали су и гости из Сечња, малог мјеста у Војводини у коме махом живе досељеници из билећког краја, а међу њима предсједник
МЗ Сечањ Миодраг Милошевић и предсједница Пјевачке
изворне групе Ерцеговина Јелена Милићевић.
Након славског обреда у
канцеларији Клуба приређен
је свечани ручак у Парохијском дому цркве Светог Марка на Ташмајдану гдје је настављено дружење Билећана.

ВЕСНА ВУКОВИЋ

Директно из Билеће на славу је стигао и менаџер Општине
Михајло Вујовић. У разговору за Српско коло испричао је шта
има ново у Билећи.
– Завршавамо радове на реконструкцији водоводне и
канализационе мреже, ових дана радови ће бити готови.
Надамо се и да ће асфалтирање улица бити тај преломни
моменат када ће Билећа почети да буде боље мјесто
за живот свих нас. Имамо пуно пројеката за израду
средњорочне стратегије развоја Билеће за период од 2021–
2026. године гдје смо предвидјели да искористимо ресурсе
које Билећа има. Прије свега Билећко језеро у туристичке
сврхе. Хоћемо да организујемо бољу експлоатацију камена
како би и грађани Билеће, као и они који се директно
баве обрадом камена, имали користи од тога. С обзиром
да је Билећа мјесто кроз које пролазе значајни путеви,
планирамо направити пројекте како зауставити пролазнике
у Билећи. Код нас се има шта видјети и чути, а и појести,
попити и понијети – објаснио је Вујовић наводећи план
стратегије развоја у наредном периоду.
Говорећи о сарадњи са Завичајним клубом Билећана у
Београду, Вујовић је поносно истакао да је Билећа расадник
паметних људи и да је оне најпаметније као амбасадоре,
увијек слала ка Београду.
– Њих сматрамо нашим значајним ресурсом. Желимо
све Билећане, који живе свуда по свијету, да окупимо и
да заједно направимо синергију која би исходила бољем
животу Билеће. Када је Завичајни клуб Билећана у Београду
у питању заједно спроводимо бројне пројекте, а ту су и
неки које желимо заједнички да упутимо ка Влади Србије.
Међу њима ће бити помоћ да се испитају налазишта камена
у Билећи, помоћ при испитивању алтернативних извора
водоснабдијевања,
помоћ да
задржимо чистоћу
Билећког језера,
затим пројекат
рестаурације
и реновирања
библиотеке као
и оснивања
Легата Билећким
оскаровцима –
прецизирао је
Вујовић уз напомену
да за све пројекте
који су капитални
Општина Билећа
има подршку Владе
»» Михајло Вујовић и Миодраг Дунђеровић
Републике Српске.

ЧЕТВРТИ ПО РЕДУ СУСРЕТ ПРОФЕСОРА И ЂАКА СРЕДЊОШКОЛСКОГ ЦЕНТРА У ОТОЧЦУ

КАКО ЈЕ ДОБРО ВИДЈЕТИ ВАС ОПЕТ
дбор за организацију сусрета професора ком којим желите и пишите писмом којим
О
и ђака Средњошколског центра у Оточ- хоћете и овдје вас за то нико неће питати –
цу организовао је скуп ученика, наставника закључио је Јањатовић.
и професора из региона Гацке долине и околине и 25. маја у Београду приредио сусрет
у Ресторану Атос на Бежанијској коси, гдје
се окупило око 100 земљака.
Скуп је поздравио професор Бранко Јањатовић оцијенивши да нема боље професије од просвjетног радника.
– Да није нас, не би било ни вас, адвоката, љекара, судија, инжењера, било би више
старлета, менаџера, консултаната, маркетинг
стручњака. Морам рећи да за вријеме свог
школовања нисам имао баш никаквих проблема, националне, социјалне или било које
друге природе. Научио сам чак и два писма
– рекао је Јањатовић и нашалио се да је могао навијати чак и за Црвену звезду.
– Они мало мудрији су навијали за Партизан. Онда када то више нисам могао, могао сам да одем тамо гдје ћу моћи.

У БЕОГРАДУ ПРИЧАЈТЕ
И ПИШИТЕ КАКО ХОЋЕТЕ

Професор је напоменуо да у предратно
вријеме његове колеге и он нису гледали да
ли се неко зове Јаков, Анте, Јуре, Јосип или
Ђуро, Неђељко, Александар, Душан, и на то
треба да буду поносни.
– Ако је то нама Србима мана, онда нека
остане тако. Осјећајте се сигурно и пријатно
у нашем слободном Београду, причајте јези-

Бивши ученик Невенка Узелац имала је
потребу да се обрати својим пријатељима
из младости.
– Нећемо прозивати ко је одсутан са овога часа, јер нам недостаје на стотине и стотине оних који су жељели данас доћи, а нису
могли – рекла је Невенка Узелац и позвала
присутне да се присјете лијепих тренутака
из завичаја јер су они велика снага њиховог
садашњег живота.

ПОБЈЕДИМО ЗЛО

Невенка је упоредила њихову чемерну
причу са свезаним ћеном. Никад се не зна
са које стране треба прићи, а да те опет не
уједе за душу.
– Зло је моћно, али ријеч је најмоћније
оружје и зато данас диванимо са нашим пријатељима из завичаја. Побједимо зло – поручила је Невенка и додала колико им овај
сусрет значи и не само због лијепог дружења, већ и због обнављања завичајног говора,
личког језика и нарјечја који им храни душу.
Нешто више о Оточцу и Гацкој долини
рекао нам је адвокат Ђорђе Миховиловић,
члан Организационог одбора.
– У Оточцу је био средњошколски центар
са неколико средњих школа које је похађало око 700 ђака. Ово нам је четврти пут да
се састајемо у организацији професора и ђа-

»»Сашо Влаисављевић, Мирјана Пејновић Смиљанић, Бранко Јањатовић, Радојка Јањатовић,
Ђорђе Миховиловић, Невенка Узелац и Момчило Диклић

ка. Имамо Организациони одбор састављен
од професора који су радили тада у Оточцу,
и ђака који су тамо завршили школу, економску, гимназију – рекао је Миховиловић.
– Многи од нас су завршили факултете у
Београду, међутим, доста људи је студирало
и радило у Загребу и Ријеци. Због рата смо
били присиљени да дођемо у Србију. Овдје
смо се запослили и скућили, али економске
и социјалне мреже су покидане и нама је сада циљ да се повежемо – рекао је Миховиловић и додао да су дошли земљаци из свих
дијелова Србије, Војводине, Крагујевца, Ниша, Ужица, Чачка…
На овој манифестацији представљен је
Билтен који је издало Српско удружење Личана Гацке долине и Врховина Завичај.

– Гацка долина је омеђена Велебитом са
јужне стране, Малом и Великом Капелом са
сјеверне. Ријека Гацка извире на југоисточном дијелу, тече кроз долину, кривуда и понире на другој страни. Шездесетих година
прошлог вијека изграђено је акумулационо
језеро Гусић поље одакле вода са 420 метара
надморске висине покреће Хидроелектрану
Сењ. Гацка је мирна ријека која нам је свима остала у најдивнијем сјећању – рекао је
Миховиловић.
Он је изразио жаљење што се више не пише о Лици и Личанима. А када нешто није
забиљежено полако одлази у заборав. И не
само о Лици, већ о свим крајевима које су
насељавали Срби. Овај скуп је мали допринос за незаборав!
ДРАГАНА БОКУН
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У БЕОГРАДСКОМ РЕСТОРАНУ ЈЕЗЕРО ОДРЖАН 1. САБОР ЉУБИЊАЦА У СРБИЈИ

Љубињци у Србији прикупили 14.000 КМ
за куповину комбија омладини у завичају

Д

ва дана уочи празника
Светог Василија Тврдошког и Острошког у ресторану Језеро на београдској
Ади Циганлији одржан је 1.
Сабор Љубињаца који је окупио око 250 земљака. Да ће
ово вече бити другачије наговијестио је и долазак владике Григорија. Он је поздравио
окупљене Љубињце и нагласио
да је веома срећан што је стигао на овај диван скуп из Mанастира Жиче у коме је одржано засједање првог дана овогодишњег Сабора Синода СПЦ.
– Оно што је мени остало као жал на срцу, што смо
много енергије улагали у Мостар, Требиње, па и друга мјеста, али најмање у та најбоља мјеста као што су Љубиње и Невесиње. С друге стране, увијек сам вјеровао да ти
људи могу и сами да се изборе за себе као што је то и био
случај – поручио је владика
Григорије.

ЋОРОВИЋ: ЖИВЈЕЋЕМО
ОПЕТ У ЈЕДНОЈ ДРЖАВИ!

Окупљене Љубињце потом
је поздравио један од најпоштованијих Херцеговаца у Србији легендарни Саво Ћоровић који је као највећи доброчинитељ за изградњу Саборног храма у Љубињу од стране
патријарха Павла одликован
Орденом Светог Саве.
– Срби из Херцеговине су
се лијепо примили у Србији,
али и даље смо везани за свој
завичај који је срећом остао у
нашој Републици Српској. Надамо се да ће осванути дан у
коме ће опет Срби Херцеговци поново да живе у истој држави – поручио је Ћоровић.

ПЕШУТ: ЕНЕРГИЈОМ
ОБУХВАТАМО ЦИЈЕЛИ
СРПСКИ РОД!

Окупљене је поздравио један од најуспјешнијих привредника у Србији Милан Пешут који и у својим пословним плановима никад није
прескочио свој завичај.
– Надам се да ћемо заједно
учествовати у ширењу добра,
поштења и државотворности
коју Херцеговци носе у себи –
рекао је Пешут поредећи Љубиње са уранијумом.

ДОНИРАЈ ЗА КОМБИ
Планиране донације
требале би да буду у
износу: 25 евра
(50 КМ или 3.000 динара);
50 евра (100 КМ или 6.000
динара) и 100 евра (200
КМ или 12.000 динара).
Уплате са назнаком
„донација за комби”
могу да се уплате
на рачун Удружења
Љубињаца у Београду,
жиро рачун 160-533717-07
код Банке Интеза
Београд. Евиденција
приложника (донатора)
биће објављена на
порталу Слободна
Херцеговина.

»» Владика Григорије »» Милован Пецељ »» Дарко Крунић
– Колико год били мали, и
Љубиње и Херцеговина, својом огромном духовном енергијом обухватају цијели српски род – рекао је Пешут изражавајући наду да ће сваки
појединац дати свој допринос неким будућим успјесима Херцеговине.

КРУНИЋ: ПОНОСАН САМ ШТО
САМ ДИО ОВОГ СКУПА

Поздрав из Љубиња донио је начелник Дарко Крунић који је изразио велико
задовољство што је основано
Удружење Љубињаца и што је
дио овог историјског скупа.
– Захваљујући богатој историји и великим људима пониклим у Љубињу наш мали град
је за нас највећи и најљепши
– рекао је Крунић који се посебно захвалио Милану Пешуту који стипендира студенте,
помаже социјално угрожене и
спонзорише Одбојкашки клуб
Љубиње – Банком.

ЛУГОЊА НАПИСАО
ОДУ ХЕРЦЕГОВИНИ

Завичајну здравицу одржао је примаријус др Вука-

»» Милан Пешут

шин Лугоња који се бави и писањем поезије и прозе. Специјално за ову прилику промовисана је његова пјесма Ода
Херцеговини коју је на музику Горана Радиновића снимио хор РТС-а.
У програму какав до сада
није виђен на херцеговачким
скуповима наступ АКУД Шпанац које предводи Милош Сикимић, потомак љубињских
колониста, одушевио је присутне земљаке играма из Србије, Русије и Старе Херцеговине.

БРБОРИЋ: ПРИЛИКА
ДА СЕ ПРЕБРОЈИМО!

Предсједник Скупштине
Удружења Љубињаца, угледни српски лингвиста и професор на Филолошком факултету у Београду др Вељко Брборић уручио је повеље
Удружења Љубињаца истакнутим појединцима Саву Ћоровићу и Милану Пешуту, као и
Општини Љубиње и АКУД-у
Шпанац из Београда.
Он је предложио да се одмах приступи конкретном раду да би се помогло завичају.

»» Вукашин Лугоња »» Саво Ћоровић

– Управни Одбор Удружења Љубињаца у Београду донио је Одлуку да покушамо
сакупити новац, да поклонимо Љубињу један комби (минибус). Комби би користили
Одбојкашки клуб Љубиње Банком – члан Прве лиге Републике Српске (мушка и женска екипа) и Фолклорно друштво из Љубиња. Био би то
лијеп, племенит и хуман гест
– рекао је Брборић и додао да
је први приложник ове акције
декан Педагошког факултета
у Бијељини Далибор Стевић,
који је и сам био одбојкаш.

ВЛАДИКА ГРИГОРИЈЕ
ПРИЛОЖИО 500 ЕВРА

Акција сакупљања новца за
куповину мини буса за љубињску омладину добила је велики
зајамац тако што се међу присутним као први дародавац јавио владика Григорије који је
приложио 500 евра, а одмах
затим и Милан Пешут са прилогом од 2.500 евра.
Што у новцу скупљеном
на лицу мјеста, што потписом гарантованим донацијама, Удружење Љубињаца је у

»» Вељко Брборић

току вечери скупило невјероватних 14.000 КМ

ПЕЦЕЉ: ДРУГОГ ГРАДА
НЕМАМО И ЉЕПШЕГ
НЕ ТРЕБАМО

Предсједник Удружења
Љубињаца, академик проф. др
Милован Пецељ уложио је највећи труд и огромну енергију
да би Сабор Љубињаца протекао у најбољем реду. У свом говору истакао је чињеницу да је
данас више Љубињаца по свијету него у родном крају.
– Наше Љубиње јесте омања српска варош, али, идући
уз Брегаву и Неретву све до
Источног Сарајева, нема веће. Наше је да свој родни крај
подупиремо и јачамо. Ми другог града немамо и љепшег не
требамо. Вјечито смо били на
стражи, вријеме је да нас пусте да стварамо и промишљамо и тек ћете тада видјети шта
вам Љубињци могу пружити –
рекао је Пецељ и подсјетио на
ријечи владике Николајa Велимировићa „Ни сиромашније земље, ни већег богатства у
карактерима! Ни мање земље
ни већег броја правих људи”.

У склопу програма приказан је документарни филм о
Љубињу, а Дучићеву пјесму
Херцеговина казивала је Данијела Лазовић.

СЕКРЕТАР ДОБИО ГУСЛЕ

Уприличена је и томбола.
Секретар Удружења Мирко
Брборић био је срећне руке
и обрадовао се гуслама које је
даровао др Вукашин Лугоња.
Међу наградама су били и
викенд у хотелу Леотар у Требињу, ручак у Старој српској
кући и већи број књига. Вељко Брборић једну репродукцију поклонио је Спасу Комаду
легенди Гајдобре, а другу надахнутој водитељки програма
Влатки Турањанин Поповски.
Предсједник Удружења
Милован Пецељ у знак захвалности уручио је дјевојкама из АКУД-а Шпанац руже, а букет цвијећа добила је
и слављеница Љиљана Лечић
из Сурчина. Она је истакла да
ће јој овај рођендан остати у
драгом сјећању јер га је прославила са земљацима. Наиме, отац Лука и мајка Борика (рођ. Милићевић) родом
су са Жрвња.

СИЈЕЛЏИЈА ОД 87 ЉЕТА

Вриједно је да остане записано да је најстарији Љубињац
на овом Сабору био Владислав
Брборић рођен на Ђурђевдан
1932. године на Пустипусима.
Овај витални чича је средином прошлог вијека дошао
у Пожаревац и као цивилно
лице запослен при ЈНА стекао 42 године радног стажа.
Губитак супруге Даре и ћерке Олге оставили су велики
ожиљак на његовом срцу, утјеха му је ћерка Нада, унучићи
и праунуче.
За прави херцеговачки
штимунг и позитивну атмосферу побринуо се Богољуб
Боле Бошковић са својим бендом из Гајдобре. Весеље је потрајало до дубоко у ноћ. Велике заслуге за добру организацију припадају потпредсједнику Удружења Чедомиру Брборићу. Они који су били на
овом сијелу имаће шта да памте, они који нису, имаће већи
мотив да дођу наредне године.
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

ФОРМИРА СЕ САВЕЗ УДРУЖЕЊА СРБА ИЗ ХЕРЦЕГОВИНЕ У СРБИЈИ

У

Новом Саду 26. маја 2019. године одржан је
састанак Координационог одбора свих завичајних херцеговачких удружења у Србији. Донијета је одлука да се оформи кровна организација
– Савез удружења Срба из Херцеговине у Србији.
Извјештај о досадашњем раду и постигнутим
резултатима поднио је потпредсједник овог Одбора Светозар Црногорац.
У наставку сједнице дискутовало се о будућем
заједничком раду херцеговачких удружења.
Већина учесника изнијела је став да би Срби
из Херцеговине који већ пет година раде посредством Координационог одбора требало да се снажније повежу и дјелују.
Донијета је одлука да се формира Иницијативни одбор који ће да припреми све неопходне мјере и правне акте за оснивање кровне организације Савеза удружења Срба Херцеговаца у Србији.
Иницијативни одбор чине предсједник Светозар
Црногорац и чланови Жарко Ј. Ратковић, Милан
Бјелогрлић, Божидар Миловић и Милован Пецељ.

Предложено је да сједиште Савеза буде у Новом Саду у коме је и основано прво Удружење Срба Херцеговаца у Србији.
Овом састанку присуствовали су у својству домаћина предсједник Координационог одбора Ђорђо Радојичић, предсједници херцеговачких завичајних удружења из Покрајине Божидар Миловић (Нови Сад), Милан Бјелогрлић (Зрењанин),
предсједници београдских завичајних удружења
Жарко Ј. Ратковић (Требиње), Светозар Црногорац (Гацко), Зоран Јањић (Невесиње), Милован
Пецељ (Љубиње).
У име Удружења Херцеговаца из Суботице састанку су присуствовали предсједник УО Љубо
Килибарда и координатор Удружења Боро Вукајловић, док је Херцеговце из Панчева представљао
Миленко Чабрило.
Писменим путем јавили су се и подршку овом
скупу дали Миодраг Дунђеровић (Билећа), Миленко Јахура (Пребиловци) и уредник портала Слободна Херцеговина Трифко Ћоровић.

»»Светозар Црногорац, Љубо Килибарда, Зоран Јањић, Божо Миловић, Ђорђо Радојичић,

Милан Бјелогрлић, Жарко Ј. Ратковић, Миленко Чабрило, Боро Вукајловић и Милован Пецељ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

У КЉАЈИЋЕВУ ПО 27. ПУТ ОРГАНИЗОВАН ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА

»» У име Удружења жена Моравица предсједница Нена Мраковић уручује умјетничку слику Љиљани Бјеливук

»» Најмлађи састав Ђурђевка

Кордунашки сабор у славу Ђурђевдана
С
рпско културно умјетничко
друштво Ђурђевак из Кљајићева јe по 27. пут организовало Ђурђевдански фестивал фолклора. Oве године традиционални концерт обогатили су гости СКПД Просвјета Крњак, новосадска друштва
Сплет и Светозар Марковић, као и
КУД Свети Сава из Нове Пазове.
Фолклорно друштво је основано осамдесетих година под називом МКПЗ Кљајићево да би 1992.
године било преименовано у КУД
Ђурђевак. Крсна слава овог Удружења је Ђурђевдан, па се традиционално уочи овог празника сијече
славски колач у просторијама Удружења које је смјештено у згради некадашњег Центра за културу, која је
једно вријеме била и у власништву
локалне задруге.

КЉАЈИЋЕВЧАНИ ОБИШЛИ
ЕВРОПУ, А НАЈВЕЋА ЖЕЉА
НАСТУП НА КОРДУНУ

КУД Ђурђевак окупља 120 чланова и редовно учествује на бројним фолклорашким фестивалима
широм свијета. Њихове витрине
пуне су пехара и признања са разних такмичења.
– Мада смо прошпартали кроз
бројне меридијане неостварена жеља је што до сада нисмо имали прилику да наступимо, не само на Кордуну, већ нигдје на простору некадашње Војне Крајине – каже Љиљана Бјеливук, умјетнички руководилац овог КУД-а.
Ђурђевак има четири дјечје секције и једну коју чине одрасли, а

шим драгим сународницима Хрватске шаљемо поруку да смо сви Срби, да сви причамо српским језиком и да гајимо православну вјеру
– рекао је Линта. Он је поручио да
треба да се потрудимо да оно најбоље из српске традиције пренесемо на потомке.
– Не смијемо да заборавимо своје поријекло и да се међусобно помажемо, поштујемо, уважавамо и
будемо заједно јер је то једини начин да нашој дјеци донесемо бољу будућност – поручио је Линта.

КЉАЈИЋЕВО ОДАНО
ПАРТИЗАНСКОЈ ТРАДИЦИЈИ

окупљају се и рекреативци који не
учествују на такмичењима.
Захваљујући Ђурђевку у Новом
Саду својевремено је оформљена
као њихова подружница Ансамбл
Сплет који је окупљао студенте и
омладину, али је временом прерастао у зборно мјесто свих Крајишника. Ове године Сплет слави 10
година свога постојања.
Према односу, култури и традицији коју са поносом носе, Кљајићево би се могло назвати престоницом Срба Кордунаша у Србији.

БЈЕЛИВУК: ЧАРОЈИЧАРИ
– ВЈЕСНИЦИ ЂУРЂЕВДАНА

Жеља Љиље Бјеливук је да се у
Кљајићеву обнови стари кордунашки обичај везан за Ђурђевдан.

– Прије Првог свјетског рата
на Кордуну на Ђурђевдан ујутро
су селом ишли тзв. чаројичари.
Били су то младићи који су ишли
од куће до куће и дијелили зелене букове гранчице пјевајући ђурђевданску пјесму. Од укућана су за
то добијали дарове, најчешће јаја. Пјесма се пјевала пред кућом,
под прозором. Дароване гранчице домаћини су стављали у оквире
прозора и врата, споља и изнутра,
и на све привредне зграде у жељи
да им донесу плодност њивама и
воћњацима. Чаројичари су свуда
радосно дочекивани и ту традицију могли би да обновимо чувајући
успомену на наш Кордун – објаснила је Љиља која са својим мужем Миланом који је предсједник

КУД-а од оснивања креира бројне
активности.

ЛИНТА: ЧУВАЈМО СРПСКИ
ЈЕЗИК И ВЈЕРУ ПРАВОСЛАВНУ

Гост овогодишњег фестивала био
је предсједник Одбора за дијаспору
и Србе у региону Скупштине Србије
Миодраг Линта који је и сам Кордунаш. Он је домаћинима упутио
честитке на традицији која траје
дуже од четврт вијека.
– КУД Ђурђевак, као и наша остала фолклорна друштва, прави су и
истински чувари наших обичаја,
традиције, пјесме и игара. На тај
начин дају један велики допринос
развијању духовног и културног јединства српског народа, без обзира
на постојеће државне границе. На-

Кљајићево је мјесто које припада граду Сомбору, а у које се након
1945. године доселило хиљаду колонистичких породица са простора Кордуна, Лике, Горског котара и
Жумберка. Мјесто је добило назив
по народном хероју Филипу Кљајићу Кордунашу који је страдао на
Жумберку. Чини се да данас не постоји ниједно мјесто у Србији које
толико гаји дух и тековине НОБ-а
као што је то случај са Кљајићевом.
Разлог можда лежи у чињеници да
је од 5.400 колониста досељених у
Кљајићено било чак 176 носилаца
партизанских споменица. У мјесту
у коме се и данас људи окупљају поводом Дана борца и Дана устанка у
Србији није тешко закључити колико
је мјештанима тешко пала промјена назива централне улице Маршала Тита у Краља Петра. И даље постоје улице посвећене Октобарској
револуцији и Лењину. Т. ЋОРОВИЋ

Обиљежено 100 година од насељавања Мјесне заједнице Старо Ђурђево
рби из Босанске Крајине су прије тачно
С
једног вијека почели да насељавају простор данашње МЗ Старо Ђурђево, која према
попису из 2011. године има 5.200 становника, а припада Општини Темерин.
То је био повод да се ове године низом
манифестација обиљежи стогодишњица колонизације овог мјеста.
Према ријечима Аце Остојића предсједника МЗ Старо Ђурђево на овом подручју
Срби су живјели све до 1800. године када су
се иселили у Шајкашку област.
– Иселили су се из тог разлога што су требали поред пореза држави и пореза грофу,
да буду у обавези да одређени број дана раде на посједу грофа. Исељавање је почело на
Ђурђевдан па је новонастало насеље добило име Ђурђево. Послије завршетка Првог
свјетског рата Краљ Петар спроводи аграрну реформу и 1919. године додјељује земљу
добровољцима. Прве двије породице долазе
1919. године да би током 1920. дошло још
20 породица. До 1924. укупно има 42 породице – рекао нам је Ацо Остојић и додао да
су сви они добровољци са подручја Босанске Крајине, Лике, Далмације, Херцеговине и захваљујући њима опет су Срби населили Темерин.
Према његовим ријечима у ово мјесто до-

шли су и потомци чувене браће Вајагић. Наиме, деветорица браће Вајагић, родом из Суве Међе у Босанској Крајини су почетком 20.
вијека, у потрази за послом, отишли у Америку. Међутим, када је Аустроугарска објавила рат Србији, ангажовали су се у прикупљању помоћи за своју земљу. Године 1917,
кад су и САД ушле у рат, пријавили су се као
добровољци и дошли у Србију.
Храбри Вајагићи упућени су на Солунски фронт, у Седми пjешадијски пук Дунавске дивизије, гдjе су показали изузетну храброст. Најстарији међу њима, Ристо је за свој

подвиг, заробљавања бугарских војникa, одликован Карађорђевом звездом.
Потомци славне браће данас су житељи
Ђурђева.
Мјесна заједница је по традицији обиљежила своју крсну славу Ђурђевдан. У склопу
прославе овог јубилеја одржана је дјечја ликовна колонија на којој су присуствовала дјеца из Основне школе Петар Кочић. Украшавали су Плато испред МЗ. У сали МЗ одржана је
представа за дјецу у извођењу Драмске секције
Цврчак. Приређена је изложба антиквитета и
старих ствари под називом Сачувајмо од забо-

рава, а на Дан побједе над фашизмом одржана је Свечана академија. У културно-умјетничком програму учествовали су: хор Културног
центра Лукијан Мушицки, КУД Вук Караџић и
изворна група Звуци са камена.
– Додијелили смо захвалнице за сарадњу локалној самоуправи Општине Темерин
и друштвима која дјелују и раде у МЗ Старо
Ђурђево – рекао је Остојић.
Програм је завршен фудбалским турниром који је одржан у сали ОШ Петар Кочић
и великим народним весељем.

ДРАГАНА БОКУН

26 САБОРОВАЊЕ
ЛИНТА ЧЕСТИТАО
ДАН ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта свим припадницима Војске Републике Српске и Трећег пјешадијског (Република Српска) пука Оружаних снага БиХ честита 12. мај –
Дан Војске Републике Српске. Војска Републике Српске,
која је основана 12. маја 1992. године, имала је кључну
и незамјењиву улогу у стварању и одбрани Републике
Српске и опстанку српског народа на својим вјековним
огњиштима. Никада се не смије заборавити чињеница
да је Војска Републике Српске у изузетно тешким условима одбранила територију Републике Српске и сачувала већину српског народа у Босни и Херцеговини од
бруталног етничког чишћења и страшних злочина који су се дешавали на територијама под контролом бошњачких и хрватских власти.
Линта истиче да посебну захвалност одаје страдалим
борцима и инвалидима који су у борби за стварање и
одбрану Републике Српске и слободу свог народа дали
своје животе и дијелове тијела. Српском народу предстоји тешка политичка, дипломатска и правна борба да
се избори за истину да Срби нису геноцидан већ слободарски народ који је у Одбрамбено-отаџбинском рату бранио своја огњишта и право на опстанак. Због тога
читав српски народ има посебну обавезу да са посебним поносом и поштовањем његује сјећање на славни
пут Војске Републике Српске и све њене припаднике.

РЕЗОЛУЦИЈА О ЛАЖНОМ ГЕНОЦИДУ СРБИЈЕ
НА КОСOВУ СУЛУДА АЛИ ОЧЕКИВАНА
ОДЛУКА ВЛАСТИ У ПРИШТИНИ

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта
оцјењује да је усвајање Резолуције о лажном геноциду Србије на Косoву 1998–1999. године само једна у низу сулудих, али очекиваних одлука власти у Приштини.
Главни разлог јесте политика двоструких стандарда западних сила које су признале лажну државу Косово и
које суштински одобравају неразумне и ирационалне
одлуке власти у Приштини. У посљедњих шест мјесеци
власти у Приштини су увеле таксе од 10, а затим од 100
посто на увоз робе из Србије, формирале су војску тзв.
Косова, усвојиле су платформу о дијалогу која предвиђа признање лажне државе Косово од стране Србије,
донијеле су Статут о Рударском комбинату Трепча којим
се насилно отима имовина Србије на Косову и Метохији.
Имају планове о насилном отимању Хидросистема Газиводе и др. Свима је јасно да албански политичари у
Приштини, међу којима има значајан број ратних злочинаца, не желе дијалог о проналажењу компромисног
рјешења чији би темељ био Устав Србије и Резолуција
1244 Савјета безбједности УН.
Линта истиче да Србија треба да упорно инсистира на
ставу да Косово није суверена држава и да је на основу
Резолуције 1244 под протекторатом УН. У складу са наведеним ставом Министарство спољних послова треба
да покрене нову дипломатску офанзиву с циљем да што
већи број држава, међу којима посебно чланице Европске уније, повуку признање тзв. државе Косово. Поред
тога, Србија треба да се што чешће обраћа Савјету безбједбности, органима Европске уније, међународним
организацијама и другим центрима моћи с циљем очувања приватне и државне имовине и имовине Српске
православне цркве на Косову и Метохији. У питању је
једна од кључних и најважнијих тема без чијег рјешавања није могуће да се постигне компромисно рјешење Србије са властима у Приштини.
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Линта најоштрије осудио
србомрзачки напад на
православну цркву у селу
Доње Вуковско, код Купреса

П

редсједник Одбора за дијаспору
и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта најоштрије
осуђује србомрзачки напад на Цркву
Благовештења Пресвете Богородице
у селу Доње Вуковско, код Купреса у
Федерацији БиХ. Непознати насилници полупали су сва стакла и уништили
све што је било у храму. Организаторима и извршиоцима овог вандалског чина сигурно је познато да је Црква Благовештења Пресвете Богородице један
од најстаријих православних храмова
у овом дијелу БиХ и да је проглашена
за национални споменик културе. Наиме, црква је саграђена 1863. године и
свједочи о вишевјековном постојању
српског народа на овим просторима.
Линта истиче да је сигурно један од
разлога варварског напада на православну цркву чињеница да су Срби, који су родом и поријеклом из овог краја, имали намјеру да током ове године
започну њену обнову. Ако је вандалима циљ био да Срби одустану од обнове
своје светиње онда сигурно у томе неће
успјети. Добро је познато да су се Срби на овом подручју у посљедњем рату само бранили и поред тога показали чојство и људскост према хрватском

становништву са подручја Бугојна које
је било присиљено да напусти своја огњишта због ратних сукоба између Бошњака и Хрвата.
Линта позива надлежне органе да у
што краћем року пронађу организаторе и починиоце овог србомрзачког чина и тиме покажу да поштују Устав, за-

кон и темељне европске вриједности. У
случају да надлежни органи не пронађу
организаторе и починиоце то ће бити
јасна порука да су Срби у Федерацији
БиХ и њихове светиње легитимна мета напада екстрeмних снага с циљем да
се одрекну своје вјековне земље и свог
родног краја.

Прије 27 година десио се монструозан ратни
злочин над Србима у селу Брадина код Коњица
рије 27 година десио
ХВО за злочине над Србима
П
монструозан ратни злоу Брадини и на подручју опчин над Србима у селу Браштине Коњиц. Нажалост, опдина код Коњица које су починиле заједничке муслиманско-хрватске снаге, подсјећа предсједник Oдбора за
дијаспору и Србе у региону
Скупштине Србије Миодраг
Линта.
У Брадини је 25. маја
1992. године на најсвирепији начин убијено 48 српских
цивила, а преостали који су
избјегли смрт одведени су у
логоре или су протјерани.
Њихова покретна имовина
је опљачкана, а куће и Црква Вазнесења Господњег су
запаљени и срушени. За овај
стравичан злочин нико није осуђен иако постоје бројни материјални докази и потресна свједочења преживје-

лих Срба који су страховито мучени у логорима Мусала и Челебићи. Одговорност за злочине над Србима
у Брадини и другим српским
селима општине Коњиц и у
самом граду сноси тадашњи
општински војни, полициј-

ски и политички врх и њихови надређени у Сарајеву.
Прије рата у Брадини је било 280 српских кућа са око
1.200 становника.
Линта истиче да је 8. маја
почело суђење дванаесторици
припадника тзв. Армије БиХ и

тужницом није обухваћен муслимански политички, војни и
цивилни врх у Сарајеву што
показује да истрага није имала намјеру да установи налогодавце наведеног монструозног злочина. У питању је један у низу доказа да је правосуђе БиХ етнички мотивисано
и да је све мање наде да ће породице жртава дочекати правду за своје најмилије. Правосуђе БиХ нема за циљ да сви
одговорни за злочине над Србима буду приведени правди
већ је у функцији оправдавања лажне и бесмислене тезе да
су Срби били агресори и злочиначка страна, а Бошњаци
жртве који су тобоже водили
ослободилачки рат.

У Добровољачкој улици у Сарајеву 1992. године десио
се осмишљен ратни злочин над припадницима ЈНА

У

Добровољачкој улици у Сарајеву
прије 27 година десио се осмишљен
ратни злочин над припадницима ЈНА.
Предсједник Oдбора за дијаспору и Србе
у региону Скупштине Србије Миодраг
Линта оцјењује да су прије 27 година
Муслиманске паравојне формације 2.
и 3. маја 1992. године извршиле нападе на Дом ЈНА и колону ЈНА која се, у
складу са договором, мирно повлачила из Сарајева. Током мучког и бруталног напада на колону страдали су невини војници ЈНА иако су имали чврсто
обећање да им се ништа неће десити.
За овај стравичан злочин није одговарао нико од високих политичких, војних и полицијских функционера тада-

шње БиХ иако постоје бројни материјални докази. То је само један у низу
примјера да правосудне институције
БиХ не поштују начела непристрасности, независности и професионализма
већ је у функцији оправдавања лажне
и бесмислене приче да су Срби агресори, а Бошњаци жртве.
Линта још једном позива српско Тужилаштво за ратне злочине да поново
отвори истрагу и подигне оптужнице
против налогодаваца и извршиоца ратног злочина над невиним припадницима ЈНА у Добровољачкој улици. Без кажњавања одговорних лица за овај ратни злочин, као и за бројне друге ратне
злочине над Србима, није могуће гово-

рити о добросусједским односима између Србије и БиХ и успостави повјерења између Срба и Бошњака. Важно
је нагласити да значајну улогу у амнестирању злочина које су починиле муслиманске паравојне формације има
и Хашки трибунал који је 2003. године одбацио случај Добровољачка, јер је
апсолутно нетачно оцијенио да је колона ЈНА била легитиман војни циљ. Хашки трибунал није узео у обзир кључну
ствар да је постигнут договор Команде
ЈНА, предсjедника тадашње БиХ Алије Изетбеговића, тзв. Територијалне одбране БиХ и представника међународне заједнице о њиховом мирном изласку из града.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

СРАМНА И АНТИСРПСКА
ПРЕСУДА ПРОТИВ СРПСКИХ
ЛИДЕРА У ЦРНОЈ ГОРИ
МАНДИЋА И КНЕЖЕВИЋА

Н

ајоштрије осуђујем
срамну и скандалозну
одлуку Вишег суда у
Подгорици којом су осуђени
лидери српског народа у Црној Гори и опозиционог Демократског фронта, Андрија
Мандић и Милан Кнежевић
и остали оптужени у монтираном политичком процесу
познатом као „државни удар”
– поручио је предсједник Одбора за дијаспору и Србе у
региону Скупштине Србије
Миодраг Линта. У питању је
антисрпска пресуда с циљем
да режим Мила Ђукановића
сломи кичму српском народу у Црној Гори. То потврђује, између осталог, и чињеница да оптужницом за тзв. државни удар није био обухваћен још један од лидера Демократског фронта Небојша Медојевић и то само из
разлога јер се национално
изјашњава као Црногорац.
Линта истиче да наведена
срамна и скандалозна пресуда
Мандићу, Кнежевићу и оста-

лим оптуженим представља
један у низу доказа да су црногорско правосуђе и остале институције у Црној Гори обични пиони у рукама Миле Ђукановића и њему оданих људи. Свима је јасно да Виши суд
у Подгорици није обезбиједио
материјалне доказе и чињенице да је тобоже постајала криминална организација и да је
циљ био насилна смјена власти 2016. године. Трагична је
чињеница да су у монтираном
процесу затворским казнама

кажњени Андрија Мандић и
Милан Кнежевић само из разлога јер се политичким средствима досљедно и упорно боре да се у Црној Гори поштују национална права српског
народа, да Црна Гора поштује европске вриједности и да
се крупне политичке одлуке
доносе путем референдума.
Уочи изрицања пресуде
Линта је апеловао на челнике ЕУ да затраже од власти у
Црној Гори да ослободе Мандића и Кнежевића.

– Европска унија има
обавезу и одговорност да
спријечи режим Мила Ђукановића да настави отворени прогон Мандића, Кнежевића и осталих оптужених –
поручио је Линта и истакао
да челници Ервопске уније
немају више морално право да ћуте на отворено кршење националних и људских права српског народа у Црној Гори и брутални
прогон његових политичких
лидера.
– Поставља се питање да
ли Европска унија стварно
жели да регион западног Балкана буде простор на коме ће
се поштовати темељне европске вриједности или простор
гдје ће појединим режимима
и властима бити допуштено,
из геополитичких разлога,
да несметано спроводе систематску дискриминацију
српског народа и угрожавају његово демократско право на опстанак? – запитао
се Линта.

Комеморација убијеним усташким злочинцима
у Блајбургу слика и прилика праве Хрватске
редсједник Одбора за дибу, због чега не тражи од хрП
јаспору и Србе у региоватске власти да укине срамну Скупштине Србије Миону и антиеворпску одлуку да
драг Линта оцјењује да је данашња комеморација убијеним усташким злочинцима у
Блајбургу слика и прилика
праве Хрватске.
Блајбург је од доласка
Фрање Туђмана и ХДЗ-а на
власт 1990. године постао
мјесто гдје представници државне власти, Католичке цркве и стотине хиљада Хрвата
долазе у суштини да изразе
тугу због пропасти НДХ, а не
због помена тобоже невиним
жртвама. У Блајбугу се ревидира историја и шаље јасна
порука да је геноцидна НДХ
била права хрватска држава,
а усташе борци за слободу
хрватског народа против тобоже великосрпског хегемо-

низма и централизма. Андреј
Пленковић, Колинда Грабар
Китаровић и Гордан Јандроковић су послали изасланике
у Блајбург и тиме још једном
потврдили да је геноцидна
НДХ темељ данашње Хрват-

ске. У Блајбургу је било више
виђенијих ХДЗ-оваца и неколико министара што је одавно постала нормална ствар.
Линта поставља питање
њемачкој кацеларки Ангели
Меркел, која борави у Загре-

Хрватски сабор буде покровитељ комеморације убијеним усташким злочинцима
у Блајбургу? Због чега Ангела Меркел не пошаље поруку хрватској власти да је неприхватљиво да њени представници одлазе у Блајбург?
Жалосно је да њемачка канцеларка подржава на предстојећим изборима за Европски парламент ХДЗ који изражава носталгију због пропасти геноцидне НДХ и највјернијег савезника хитлерове Њемачке. Вјерујем да Ангела Мекел не би подржала
одлуку њемачког парламента
да буде покровитељ комеморације убијеним нацистима
крајем Другог свјетског рата.

Срамотна одлука ХРТ-а да сними
серију о злочиначкој акцији Олуја

С

рамотна и скандалозна је
одлука Хрватске радио-телевизије да сними серију
Нестали о злочиначкој акцији Олуја, оцјењује предсједник Одбора за дијаспору и
Србе у региону Скупштине
Србије Миодраг Линта.
Војно-полицијска акција
Олуја представља завршни
чин бруталног етничког чишћења српског народа са својих вјековних подручја. Домовински рат није био никакав праведан, одбрамбен и
ослободилачки рат како готово свакодневно говоре хр-

ватски званичници и многи
други у хрватској јавности
већ један дубоко неправедан,
агресорски и освајачки рат с
циљем уништења свега што
је српско. Туђманов режим
је извршио агресију на српски народ у Хрватској и БиХ
с циљем остварења усташког
програма стварања Велике
Хрватске без Срба.
Линта истиче да је Хрватска држава која није спремна да се суочи са својом геноцидном и злочиначком прошлошћу. Трагична је чињеница да у Европској уни-

ји постоји држава у којој се
отворено рехабилитује нацистичка идеологија, величају
ратни злочинци, слави протјеривање грађана друге националне и вјерске припадности и легализује отимање
и уништавање њихове имовине. Линта поставља питање институцијама Европске уније до када ће ћутати
на чињеницу да једна њена
чланица отворено крши људска права, владавину права и
антифашизам као темељне
вриједности данашње цивилизације?

ЛИНТА ОСУДИО ПОНОВНО УНИШТАВАЊЕ
ПЛАКАТА СДСС-А У ЗАГРЕБУ

Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта најоштрије осуђује поновно уништавање плаката Самосталне демократске српске
странке у Загребу на којем су исписани усташки симболи
и језиве поруке којим се позива на убијање српске дјеце и Срба. Трагична је чињеница да у свим хрватским
градовима и мањим мјестима постоје на десетине хиљада оваквих и сличних усташких, нацистичких и фашистичких графита, порука мржње и позивања на насиље према преосталим Србима. Усташке снаге шаљу
овим путем јасну поруку да Србима нема живота у хрватској држави и да могу очекивати да ће их задесити
иста страшна судбина која је затекла њихове сународнике у геноцидној НДХ и Туђмановој Хрватској.
Линта истиче да хрватска власт, елита и народ, осим часних група и појединаца, нису спремни да се суоче са
својом геноцидном и злочиначком прошлошћу. Захваљујући комунистичким властима Хрватска није послије
Другог свјетског рата кажњена и није прошла катарзу,
као друге фашистичке и нацистичке државе. Због тога је Туђманов режим у грађанском рату 1991–1995. године завршио дјело геноцидне НДХ и поглавника Анте
Павелића када је етнички очистио преко 500.000 Срба,
на хиљаде брутално побио и у највећој мјери уништио,
опљачкао и отео српску имовину. Све чињенице потврђују неоспорну истину да је темељ данашње Хрватске
геноцидна НДХ и да се усташе све више оцјењују као
истински борци за хрватску слободу, а не највеће зло у
историји човјечанства.

РАТНОХУШКАЧКА И СРБОМРЗАЧКА
ИЗЈАВА ХРВАТСКОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ДАМИРА КРСТИЧЕВИЋА

Ратнохушкачку и србомрзачку изјаву хрватског министра одбране Дамира Крстичевића да ће се Олуја догодити свакоме ко се усуди да уради нешто лоше против
Хрватске, оцјењује предсједник Одбора за дијаспору и
Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта. Дамир Крстичевић треба да зна да је за читав српски народ војно-полицијска акција Олуја злочиначка и агресорска акција која је била у функцији стварања етничке
чисте Велике Хрватске на усташким начелима. Трагична
је чињеница да се на мјесту министра одбране Хрватске налази човјек за кога постоје материјални докази
да је, као командант 4. Гардијске бригаде, учествовао у
прогону 120.000 Срба и убиству 1.644 српских војника
и цивила из 13 западнокрајишких општина 1995. године. Поред тога, Дамир Крстичевић је љета 1992. године учествовао у прогону и убиствима Срба у западној
Херцеговини током хрватске злочиначке акције Чагаљ.
Линта позива Тужилаштво за ратне злочине Србије да
покрене истрагу и подигне оптужницу против Дамира
Крстичевића за убиства српских цивила и ратних заробљеника. Добро је познато да ратни злочини не застаријевају и да је у интересу мира и стабилности да свако ко
је починио ратни злочин треба да одговара пред лицем
правде. Ратни пут Дамира Крстичевића је пут ратних злочина и агресије на српски народ. Врхунско је лицемјерје и ругање српским жртвама када Крстичевић повремено у јавности понавља да је поносан што је учествовао у убиствима Срба и протјеривању српског народа.
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У БЕОГРАДУ ОДРЖАН 4. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР МИЛАН МАЉКОВИЋ МАЉАК

»» ЛИЧКИ ОСИК СТИГАО ДО ДРУГОГ ПЕХАРА: Маљкови синови у шампионској екипи

»» НЕДОСТАЈАЛО СНАГЕ У ФИНИШУ: Окосницу екипе Госпић чине чланови породице Дозет

Шупут довео Лички Осик до другог пехара

У

организацији Удружења Госпићана Никола Тесла из Београда у Хали Слодес у Раковици у недјељу 19. маја 2019. године одржан је четврти кошаркашки
Меморијални турнир Милан Маљковић Маљак на коме је као и прошле године побједу однијела екипа
Мол Лички Осик предвођена Предрагом Шупутом.

МАЉАК – ТВОРАЦ КЛУБА ИЗ ЛИЧКОГ ОСИКА

Милан Маљковић био је један од
оснивача и првих играча Кошаркашког клуба МОЛ Лички Осик (1979.
године). Већ 1980. године као првопласирана екипа из регионалног
такмичења прелази у Хрватску лигу
– запад. Маљак је био ангажован и
као тренер пионира и кадета.
Клуб је радио све до 1995. године. Незаборавна су дружења након тренинга, након утакмица, путовања…
Нажалост, 1991. године у Теслинграду, како и данас Крајишници зову Лички Осик, од мине гине и
Милан Маљковић Маљак остављајући за собом супругу и два сина.
Жеља организатора је да се овај
турнир одржава као првенство личких кошаркашких клубова и да се
на тај начин обнови сјећање спортских сусрета личких клубова.
Више од стотину гледалаца поздравило је учеснике турнира који су се у свечаном дефилеу постројили на терену, а након извођења химне Боже правде, ћутањем
је одата почаст свим погинулим и
преминулим у ратним дејствима од
1991. до 1995. године. У име домаћина добродошлицу свим екипама,
спортску срећу и фер-плеј игру пожелио је Славко Прошић.
И овога пута, већ по традицији, прву лопту је подбацила Сњежана Маљковић, супруга преминулог Милана.

ни Предраг Шупут који је ове године екипу Личког Осика појачао новим играчем, сином Миланом (15).

ПЛЕЈАДА ОЧЕВА И СИНОВА

»» ОТВАРАЊЕ ТУРНИРА: Милорад Ћалић и Славко Прошић
У првом мечу екипа МОЛ Лички
Осик побиједила је екипу Плашког,
док је потом екипа Госпића била боља од екипе састављене од играча
некадашњих КК Слога – КК Бијели
орлови Оточац– Грачац.
Услиједила је потом утакмица
за треће мјесто у коме је боља била екипа из Плашког, а по четврти
пут у финалу су се среле екипе Госпића и Личког Осика.

У ФИНАЛУ БИЛО КРВИ

За ове четири године развио се
прави ривалитет између ове двије
екипе које предводе бивши кошаркашки репрезентативци Милан Дозет и Предраг Шупут. Вјечити дерби
донио је много жестоких дуела. Да
у финалу никад нема лаких поена
осјетио је Милан Дозет који је у једном дуелу доживио лакшу повреду,
потекла је и крв. То је свакако олакшало посао борбенијој и чини се за

нијансу агресивнијој екипи Мола из
Личког Осика која је на крају славила
и одбранила титулу побједника. Након прве двије године и дупле побједе Госпићана, Осичани су узвратили
истом мјером, па је скор у титулама
сада поравнат на 2:2.
Екипама су додијељени пригодни пехари, а уручена су и признања појединцима. За најбољег играча турнира проглашен је Предраг
Шупут који је уједно био и најбољи скакач. Бивши капитен Партизана, данас жива легенда Апатина
у коме један кошаркашки терен носи његово име и даље активно игра
за свој клуб КК Дунав.
– На терену сваког повуче жеља за побједом, међутим, највећи
значај овог турнира је наше дружење и заиста сам срећан што сваке
године стасавају нове генерације.
Све похвале домаћинима за сјајну
организацију – рекао је легендар-

НАГРАДА – ДИМЉЕНИ СИР ГАЗДИНСТВА СТОКУЋА
Уз пехаре и дипломе, најбоље екипе обрадовале су се и поклону који
је и ове године стигао од Пољопривредног газдинства Стокућа Ђуро и
Биљана. Тако је првопласирана екипа добила сир од 9 кг, другопласирана
од 3 кг и трећепласирана од 1 кг.
– Биће нам радост да док год се окупљамо помажемо овај турнир – рекао
је Ђуро Стокућа који је са својом супругом родни Плашки замијенио
Сомбором.
Данас се овај град препознаје по димљеном сиру произведеном по
личкој рецептури, а медаље за квалитет добили су на бројним домаћим и
међународним сајмовима хране и вина.

»» ВАЖНО ЈЕ УЧЕСТВОВАТИ: Сложно на клупи, али не и на терену....

Плејаду очева и синова почео је
Ђорђе Дозет који од оснивања турнира са својим насљедницима Вањом и Миланом и братанцем Ђорђем чини окосницу екипе Госпића. Најбољи стријелац овог турнира управо је био Милан Дозет. Да
крв није вода показао је и темпераментни Бојан Поповић који није
штедио ни себе ни друге, па је добио признање за „најгрубљег играча” турнира. Његов отац Бранко
прије двије године је у Апатину у
жару борбе због повреде завршио
кошаркашку каријеру.
Најбољи асистент турнира био је
Радован Јеловац. За најбољег тренера изабран је Никола Марјановић,
док је титула најстаријег стратега
припала Ради Медићу.
Домаћини су посебну захвалност изразили Кошаркашком Савезу који је пружио техничку подршку овом турниру.

СТИЖУ НОВИ ТАЛЕНТИ

Судијску тројку предводио је
Маљков рођени брат Бранко Маљковић са колегама Миланом Галетином и Ведраном Чоловићем.
– Сваке године игра се све динамичнија кошарка, што изискује
максималну концентрацију. Радује све већи број младих играча међу којима се могу препознати и таленти – рекао је Маљковић.
Један од таквих учесника био
је и млади играч Партизана Видан
Дроњак (15) који је представљао
Грачане.
Маљкови синови Бранислав и
Предраг играли су за Мол и по други пут стигли до побједничког пехара дубоко свјесни величине имена свога оца.

»» САЊАЈУ ПЛАСМАН У ФИНАЛЕ: Кошаркаши Плашког заслужено до 3. мјеста

САСТАВИ ЕКИПА
КК МОЛ ЛИЧКИ ОСИК: Шупут
Милан, Зорое Душан, Вујновић
Андреј, Вујновић Дјуро,
Маљковић Јован, Трбојевић,
Никола, Маљковић Предраг,
Курчубић Никола, Маљковић
Бранислав, Лемаић Дејан, Шупут
Предраг, Ајдуковић Симо.
КК ГОСПИЋ: Душко Вујновић,
Ђорђе Дозет, Милан Дозет, Нино
Павловић, Мирко Дозет, Велибор
Потребић, Вања Дозет, Радован
Јеловац, Зоран Калањ, Милан
Сучевић, Ђорђе Дозет јуниор.
КК ПАРТИЗАН ПЛАШКИ: Стокућа
Никола, Грба Ранко, Грујичић
Јован, Стокућа Ђуро, Грковић
Игор, Грба Вељко, Шумоња
Бранко, Бунчић Бранко, Седлар
Милан.
КК БИЈЕЛИ ОРЛОВИ: ГРАЧАЦКК СЛОГА ОТОЧАЦ: Горан
Војновић, Миодраг Јакшић,
Илија Совиљ, Бранко Совиљ,
Видан Дроњак, Немања
Поповић, Ведран Поповић,
Маринко Шашић, Жељко
Покрајац, Миодраг Ћопић, Бојан
Поповић, Предраг Војновић.

– За нас је ово дан туге и поноса, захвални смо Удружењу Госпићана Никола Тесла из Београда које
је сачувало име нашег оца Милана,
а посебно нас радује што се сваке
године повећава број учесника. То
је прилика да сазнамо нешто више
о нашем оцу од његових пријатеља
са којима је друговао – кажу Бранислав и Предраг.

ТРЕЋЕ ПОЛУВРИЈЕМЕ

Личани су дружење наставили у
Ресторану Камп у Кошутњаку гдје
су уручене захвалнице пријатељима Удружења Госпићана Никола Тесла из Београда.
По завршетку манифестације
видно задовољан био је домаћин
Милорад Чалић, однедавно предсједник овог удружења.
– Након двије године, овај турнир
се вратио у Београд и веома смо срећни што је све прошло у најбољем реду. Као и претходних година, било је
ту нових сусрета земљака пријатеља,
па и родбине који се дуго нису видјели. Наредне године у Београду обиљежићемо мали јубилеј – 5 година
Меморијала – рекао је Чалић и додао да ће до тада календар бити пун
спортских дешавања.
ТРИФКО ЋОРОВИЋ
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У БЕОГРАДУ ОДРЖАН 3. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У БУЋАЊУ МИЛАН СУДАР – МИШО

Мишо и данас окупља породицу и земљаке

О

држан је још један турнир посвећен Милану
Миши Судару једном
од најпознатијих Госпићана,
дугогодишњем омладинском
и синдикалном руководиоцу
у предратном главном граду
Лике – Госпићу, оснивачу и
првом предсједнику Удружењу Госпићана Никола Тесла
у Београду. Упркос временским неприликама и једнодневном одлагању, турнир је
одржан у недјељу 2. јуна, на
боћарским теренима на Бежанији. Мишо је волио спортска дружења, посебно бућање,
тако да то његови пријатељи
и саиграчи нису заборавили,
па су, трећи пут заредом, одржали меморијални турнир у
његову част. Бројност екипа,
као ни резултат, нису ни овога пута били у првом плану,
али вриједи забиљежити да
је екипа Далмације, у финалу турнира, савладала Лику,
док је треће мјесто освојила
екипа Бежаније.

»» Милан Мишо Судар је

отишао у вјечност, али је као
завјет Госпићанима
оставио саборност

»»Организатор Милорад Суђо Судар (десно) поздравио је Мишове пријатеље и породицу уочи почетка турнира
на теренима код „дашчаре” на
Кошутњаку. Најмање што смо
могли да учинимо је да у његову част организујемо овакав турнир, да се сваке године, у присуству његове родбине, окупимо овдје, на њему омиљеном спортском терену, и игром и дружењем се
сјетимо нашег Мише – рекао
је Милорад Судар, прије почетка турнира, захваљујући се
првенствено на присуству његовој родбини, такмичарима
и пријатељима, који су дошли
да увеличају овај меморијал.

КИША ПОМЈЕРИЛА ТЕРМИН

Турнир је требало да буде
одржан дан раније, али велика поплава у кошутњачкој шуми, терене, код популарне „дашчаре” је напунила водом, тако да су организатори морали,
не само да одложе његов почетак, већ да га и пребаце на
други терен. Мада је и другог
дана пријетила киша одлучено је да се турнир игра и како
је сатница одмицала, вријеме
је било све љепше. Присутној
родбини, супрузи, кћерки, унуци и брату Мише Судара, његовим комшијама, предсједнику
Завичајног удружења Госпићана Никола Тесла Милораду
Ћалићу и учесницима турнира, прије почетка, обратио се
Милорад Судар Суђо, Мишин
земљак из Острвице и другар
са бућарских терена.
– Свима нама је познато
да је Мишо волио бућање, да
је управо овдје, на Бежанији,
често знао да заигра са својим
пријатељима, а касније чешће

»» Драган Гагић, Меланија Судар са ћерком, Драган Мојсев и Дарко Гагић
ЗАХВАЛНОСТ ПОРОДИЦЕ
– Мени је изузетно драго да смо, упркос временским
приликама, успјели да одржимо овај турнир. Захваљујем се
свим учесницима, такође онима који су на било који начин
подржали овај турнир, како бисмо се сви заједно подсјетили
мога оца. Драго ми је што је такмичење прошло у спортском
духу и зато још једном честитам екипи Далмације на
заслуженој побједи. Остаје нам још да се мало дружимо,
подсјетимо на вријеме када је и мој отац био актер оваквих
и сличних сусрета, и наравно да се сљедеће године опет
видимо и да наставимо ову лијепу традицију – рекла је, за
Српско коло, непосредно по завршетку такмичења, у своје и
у име породице Судар, његова кћерка Меланија.

„БОЋАЊЕ” НАДМАШИЛО
„БУЋАЊЕ”

Прије званичног почетка
турнира, прво бацање извео је
Мишин брат Јовица Лола Судар, а затим су на терен изашле екипе домаћина Бежаније и Лике које су чинили некадашњи Мишини земљаци
из Госпића и Личког Осика.
У врло занимљивој утакмици, са доста преокрета, домаћини су били бољи и славили резултатом 21:19. У другом
мечу састали су се екипе Далмације и Лике, а испоставило
се да је у овом сусрету „боћа-

ње” надмашило „ бућање”, па
су такмичари из Зеленграда и
Кистања, који су наступали за
ову екипу, побједили 21:18.
Трећа утакмица је била најзанимљивија јер је требало да
одлучи ко ће се састати у супер финалу. До краја неизвјесно надметање завршено је побједом Лике 21-20, тако да су
након краће паузе, ове двије
екипе поново морале на терен
да одлуче ко ће бити побједник
овог меморијалног турнира.
Далматинци су ипак показали веће умијеће и предвођени Дарком Гагићем Канетом,
сјајним пуцачем, лакше него
што се очекивало, резултатом
21:16 стигли су до побједничког пехара. На све три утакмице могли су се видјети сјајни потези, добро ваљање, још
боље испуцавање, али и промашени зицери у тренуцима
када се одлучивало о крајњем
исходу меча.
Капитену побједничке
екипе Дарку Гагићу, прелазни
и пехар у стално власништво
је уручила Мишина кћерка
Меланија Судар, а медаље његова унука Елена, што је испраћено бурним аплаузом.

ПЛАСМАН

На 3. меморијалном
турниру Милан СударМишо учествовале су три
екипе:

1. ДАЛМАЦИЈА
Бранко Рељић
Драган Мојсев
Дарко Гагић

2. ЛИКА
Милорад Судар Суђо
Владо Црнобрња Киси
Никола Радановић

3. БЕЖАНИЈА
Бранко Драговић
Бора Пановић
Глигор Младић

Након заједничке фотографије, а и већ уобичајеног
протокола, Мишина породица и пријатељи припремили
су пригодну закуску за све оне
који су испратили овај меморијални турнир.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

Одржана Грмечлијада у Житишту
Житишту је у недjељу
У
26. маја у организацији
омладине Завичајног удру-

»» ШАМПИОНИ: Браћа Црномарковић заслужено дод титуле

»» ИМА ЛИ КО ЈАЧИ: Дабрани срушили све препреке

жења Подгрмеч одржана
спортска манифестација под
називом Грмечлијада 2019.
Учесници су се надметали у малом фудбалу, вучи конопца и бацању камена с рамена. У малом фудбалу прво мјесто освојила је екипа
Браћа Црномарковић која је
у одлучујућој утакмици након извођења пенала побиједила екипу Дабра, док су
домаћини екипа Сана ривер
освојили треће мјесто.
Екипа Дабра је савладала екипу Подгрмеча и тријумфовала у вучи конопца.
У бацању камена с рамена побиједио је Павле Мијатовић, други је био Александар Ђурђевић, а треће мјесто
је припало Јовици Црномарковићу.
Највећи утисак на овом
такмичењу оставио је Милован Галић који је иако је у

»» ЗА НАЈБОЉЕ И ПЕХАР И ПРАСЕ: Учесници су уживали у "трећем полувремену"
инвалидским колицима узео
учешће на првој Грмечлијади и побрао највише аплауза
присутних гледалаца.
Организатори се надају
да ће ово такмичење постати традиционално уз проширење броја спортских дисциплина и учешћа жена у њима.
Првопласираној екипи

Браћа Црномарковић за освојено прво мјесто уз пехар
припало је и печено прасе.
За најбољег играча 1. Грмечлијаде проглашен је Живко Кнежевић из екипе Дабра.
Предсједник Завичајног
удружења Подгрмеч Душко
Кочалка захвалио се свим
учесницима на фер и спортском надметању, а нарочито

Јовици Црномарковићу који је главни кривац за нераскидиво пријатељство и дугогодишње спортско дружење
земљака како на Грмечу (Дабар, Лушци Паланка) тако и
у Старој Пазови и у Житишту.
Након такмичарског дијела дружење је настављено
уз вечеру и музику.

ДРАГАНА БОКУН
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ПРОМОВИСАНЕ ЗБИРКЕ ПЈЕСАМА РАНКА ПАВЛОВИЋА

ПОЕЗИЈА ОМЕЂЕНА КОНТРАСТИМА
јесник, прозаиста, драм- Измаглица. Тематски распон
Ријеч о Павловићом стваП
ски писац, есејиста, књи- писца и жанровско разноо- ралаштву преузела је пјеснижевни критичар, дjечји писац бличје сугеришу нам да осим киња Жељка Аврић.
из Бањалуке, Ранко Павловић
je 3. јуна 2019. године, у Градској библиотеци у Новом Саду, представио своје три књиге
поезије: Плавет, Измаглица и
Вински сонети. О Павловићевој поезији говорио је књижевник Анђелко Анушић.
– Није случајно, што говоримо о књигама контрастних
наслова, пјесничких збирки
Ранка Павловића Плавет и

чистог надахнућа, као извора
свих стваралачких тренутака,
постоји она друга страна, гдје
ономе ко је у милости језика,
у поглед непрестаног књижевног зрачења, да њему увек полази за руком да лако и успјешно све опјева и опише, препјева и допише гдје год да се
лати домаши. Павловић посједује управо и такве таленте – рекао је Анушић.

» Анђелко Анушић и Ранко Павловић
БИЉЕШКА О ПИСЦУ
Ранко Павловић до сада је објавио 19 збирки пјесама,
17 збирки приповједака, 5 романа, 2 збирке есеја, књигу
књижевних критика, 10 радио драма за одрасле, као и
више збирки пјесама и прича за дјецу, 2 романа за младе,
10 играних и објављених текстова за дјечја позоришта и
више радио игара за дјецу. Његово богато стваралаштво
заступљено је не само у зборницима, антологијама,
књижевним часописима, већ и у читанкама и лектири
што се сматра још драгоцјенијим и значајнијим. Пјесме
и приповјетке су превођене на више свјетских језика:
италијански, мађарски, енглески, румунски, њемачки,
холандски, руски и друге. Добитник је значајних награда:
Кочићеве, награде Лаза Костић, Скендер Куленовић,
Веселин Маслеша, Гордана Брајовић, Станко Ракита, Исак
Самоковлија и друге награде. Више пута је награђиван
за књигу године, добитник је Повеље за књижевно дјело
Удружења књижевника Србије, Удружења књижевника
Републике Српске и наградом за животно дјело коју
додјељује Академија Иво Андрић из Београда.

– Плавет мене лично асоцира на небо које је чест мотив у ауторовој поезији, као
религијски, односно митолошки појам, као симбол, мјесто, одредница, као метафизичка спекулација, као вјечита тајна, колијевка постања
и постојања – рекла је Жељка Аврић.
У наставку књижевне вечери, пажња је била посвећена
и збирци пјесама Вински сонети коју је рецензент ове књиге, Жељка Аврић окарактерисала као књигу најсавршеније
пјесничке форме.
– Ауторово казивање је
мирно, наизглед једноставно
и за њега пјесма са лакоћом
везује искуствени доживљај,
освједочену чињеницу, морални став, животно опредjељење, чак и филозофско убјеђење. Све нам то говори да у
књижевности нема великих и
малих тема када је у питању
истински стваралац – закључила је Аврићева.
Пред сам крај књижевне
вечери Павловић је објаснио
како то да један Крајишник,
који је предодређен за то да
буде ракијаш пише о вину.
– Мој кардиолог који је
субспецијализацију имао у
Француској, каже да у њиховим кардиолошким клиникама свим пунољетним пацијентима дневно дају 2,5 дл
црног вина. Препоручио ми је
да пијем двије чаше дневно и
понекад ја то учиним уз један
оброк. Заволио сам га и почео
да пишем о њему – закључио
је Павловић.
Књижевно вече завршено
је читањем стихова из збирке
Вински сонети који су поздрављени аплаузом.
ДРАГАНА ШИПОВАЦ

РЈЕШЕЊЕ :смук, тона, онај, ЈТ, л, Арса, жаконет, еп, Кјара, Г, сталак, авион, хв, реликт, А, ласо, Ир, КИ, ивице, акт, Итал, пироћани.

У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА ЗАВИЧАЈНОГ СТВАРАЛАШТВА ДОБРИВОЈА ПАВЛИЦЕ

Чувар традиције инспирисан Теслом
Добривоје Павлица је рекао да су га два
овјек који има много различитих интеЧ
ресовања, Добривоје Павлица, музичар – мотива навела да напише ову књигу.
текстописац и композитор, филолог, етнолог
– Поријеклом сам Личанин и моје мјесто
и музички истраживач, представио је своје
стваралаштво 28. маја у Сали ГО Нови Београд. Највише пажње посветио је представљању своје најновије књиге Тесла у народној
пјесми и стваралаштву Добривоја Павлице.
Послије уводне ријечи модератора ове
књижевне вечери Данка Перића публици се
обратио аутор Добривоје Павлица.
– Послије распада земље, нисам имао
снаге да наставим да се активно бавим пјевањем, већ сам се латио пера и кренуо сам
записивати оно што сам музички стварао.
Прву књигу под насловом Народно благо Лике или Најљепше шале о Дани и Мани објавио
сам 2003. године. Један од рецензената те
књиге био је уважени професор Миле Рајчевић – рекао је Павлица.

ДОШТАМПАНА КЊИГА

Другу књигу написао је поводом 150 година од рођења Николе Тесле, 2006. Личка
народна ношња, са освртом на живот и рад
великог научника из Лике Николе Тесле. Трећа
књига Најљепше народне пјесме Лике, лички
народни инструменти и личка народна кола
и плесови објављена је 2010. године.
Књига Тесла у народној пјесми и стваралаштву Добривоја Павлице која је објављена
2014. и доштампана 2016. године на својој
посљедњој страни има цд, односно то је књига преточена у цд. Ускоро ће постати трилогија, имаће и видео запис.

је само 5 километара удаљено од мјеста рођења Теслиног оца Милутина. То је један од
разлога што сам писао књигу о Тесли. Други
разлог је већ 50 година покушавам сачувати
музичко благо Лике, Кордуна, Баније и Буковице. Моје стваралаштво сажима се кроз
15 албума, и поносим се чињеницом да није
комерцијализовано – рекао је Павлица и нагласио да је рецензент књиге академик проф.
др Ненад Вуњак.
– Тесла није довољно присутан у нашој
јавности, одлучио сам да му посветим и народна кола и пјесме да би и на тај начин име
нашег чувеног научника остало сачувано.

ПРЕДСТАВЉЕНА ПИСМА ПОРОДИЦИ

Књига има седам тематских цјелина које
су међусобно комплементарне.
У првом дијелу описан је Теслин живот,
његова родбина и поријекло са обиљем његових фотографија.
Други дио састоји се од приватних дописа Николе Тесле са родбином.
– Постоји 70.000 писама који се чувају у
Музеју Николе Тесле, пренио сам 10 писама
и једно од тих писама читала је моја ћерка
Милка – рекао је Павлица.
Трећи дио књиге је Тесла у народним пјесмама аутора. Ријеч је о укупно 15 пјесама.
Све су снимљене уз пратњу Великог Народног и Тамбурашког оркестра РТВ. На крају
тих пјесама је и ауторска гусларска пјесма.

– Ту је слика Петра Перуновића Перуна,
омиљеног гуслара који је поријеклом Црногорац. Као наставник службовао је по Србији. Када је једном приликом долазио у Њујорк, позвао га је Теслин секретар Радосављевић. Тесла је рекао Перуну да ништа не може
да разгали душу једног Србина као гусле – рекао је Павлица.

КОЛА, ПЈЕСМЕ И АНЕГДОТЕ...

Четврти дио чине Теслина народна кола.
Милутиново, Теслино, Смиљанско, Ђукино
коло уз пратњу ВНО и Тамбурашког оркестра РТВ, те ВНО РТС.
Пети дио оријентисан је на Теслу у пјесмама знаменитих српских пјесника (Јован
Јовановић Змај, Десанка Максимовић, Алекса Шантић, Лаза Костић).
Шести дио књиге посвећен је Тесли у анегдотама препричаним кроз ликове шаљивџија Данета и Манета.
Седми дио су златна признања аутора која је добио за остварења посвећена Николи Тесли.

Никола Жегарац осврнуо се на значај Теслиних проналазака.
– У књизи је аутор на посебан начин описао живот и научни рад највећег свјетског генија и научника свих времена Николе Тесле.
Аутор је познат као човјек који воли и поштује лички народ, његову културу и традицију
наше Лике – рекао је Жегарац .
– Имао сам прилику да је моја радна каријера из области свијета науке и технике, област
машинство и енергетика и многе друге научне области. Годинама сам радио у научним институцијама, сарађивао са свјетским угледним
компанијама на пословним истраживањима и
на развоју и пројектовању нових система уређаја и опреме. Незамисливо је и немогућ би био
рад без практичне примјене Теслиних проналазака, изума и научних открића.
У оквиру промоције наступили су: Геронтолошки центар – пјевачке групе Ластавице
и Соколови и Крајишка група Плитвице. Добривоје Павлица најавио је објављивање Личког кувара, за који је рукопис одавно спреман,
чекају се средства за штампу.
Д. БОКУН
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

У ВОЖДОВАЧКОЈ ЦРКВИ ОДРЖАН ПОМЕН ЗА 27 СТРАДАЛИХ САНСКИХ СРБА

У ВУКОВАРУ ПРЕДСТАВЉЕНА НОВА МОНОГРАФИЈА ИНСТИТУТА ЗА САВРЕМЕНУ ИСТОРИЈУ

Дивјак: Дужни смо да обновимо ПОЈАМ КОРДУНАШ ВЕЗИВАН
спомен плоче на Шушњару!
ЈЕ ИСКЉУЧИВО ЗА СРБЕ
У
дружење Срба из БиХ
за очување и његовање традиције Сана Сански Мост – Грмеч Београд
више година обиљежава
9. мај.

Већ по традицији и ове
године Сањани предвођени
предсједником Удружења
Драганом Дивјаком окупили
су се у Београду у вождовачкој Цркви Светог Константина и царице Јелене гдје је помен за 27 страдалих Сањана
одржао свештеник Недељко
Марјановић, који и сам потиче са простора Сане из Дабра.
Сањани 9. мај 1941. године памте по великом злу. Тог
дана стријељани су домаћини из села Томине код Санског Моста. Убијено је и објешено десеторо браће Видовића, а у истом дану убијени су
и чланови породице Стојиновић и Ковачевић. Из села

Лужана страдали су чланови
породица Јовановић, Шобот,
Каиш, Стојиновић, Делић и
Дрча. Из мјеста Чапља страдали су чланови породица
Станисављевић и Кнежевић,
из Санског Моста Везмар и
Мартиновић.
Са кољена на кољено међу Сањанима препричава се
када је њемачки официр наредио да се похапшени построје у тројне редове, настало је претрчавање људи
из строја у строј, брат је трчао брату, пријатељ пријатељу, кум куму, да би заједно
остали до краја.
На челу колоне био је свештеник Ђуро Грбић који је неким чудом остао поштеђен.
Када је колона стигла до Жељезничког моста у строју је било 27 Срба, у том тренутку је
наређено – стријељање. Мртва
тијела наслагана су на запре-

жна кола, а након тога колона је наставила пут Кључком
улицом, према центру општине. За свих 27 жртава припремљена су вјешала у парку испред општине.
Порука је била застрашујућа „ко год не буде слушао
окупатора задесиће га оваква судбина”.
Имена ових мученика исписана су на спомен плочама
које се налази на Шушњару
гдје је тих дана укупно страдало 6.500 Срба. Спомен плоче са именима српских страдалника подигнуте су током
седамдесетих година, да би
деведесетих многе од њих биле оштећене или поломљене.
Удружење и овом приликом
апелује да се спомен плоче
са именима српских жртава на Шушњару обнове и да
се њихове судбине никад не
препусте забораву. 
РСК

»»Борко Вукобрат, Драган Дивјак, Рајко Бундало, Перо Поповић, Ратко Кецман,
свештеник Недељко Марјановић, Младен Бајић и Никола Вукобрат

УДРУЖЕЊЕ МОСТОВИ НА ДРИНИ ОРГАНИЗОВАЛО РАДНУ АКЦИЈУ

Сређен парк у Сремској Митровици
итомир Вулин са своВ
јим Удружењем Мостови на Дрини и секретаром
МЗ Слободан Бајић Паја, Недељком Митровићем, организовао је акцију сређивања парка у њиховом насељу
Мала Босна.
– Радови су трајали два
викенда. Прво је орезано дрвеће, стављене су даске на
клупе и заштићене лаком.
Други викенд смо садили
тује, стављали малч, фарбали канте за смеће, опет покосили траву и на крају сви
са нашом дјечицом испекли
роштиљ и дружили се остатак дана. Посебно бих истакао наше чланове Удружења Владимира Ерака и Бранка Јаковљевића који су око-

»» РАЈ ЗА ДЈЕЦУ: Парк би могао да понесе име Петра Кочића
сили травњак и однијели велику количину смећа – рекао нам је Вулин и додао да
с обзиром да парк нема име,
имају у плану да га назову по
неком од Крајишника који су
их задужили својим дјелима.

Вулин је напоменуо да
ће се Удружење Мостови на
Дрини трудити да што више
организује оваквих акција,
а уједно је то прилика да се
млади Крајишници окупе и
друже. 
Д. БОКУН

»»СЛОЖНА ЕКИПА: Витомир Вулин, Владимир Ерак, Никола Илић, Стефан Чолић, Немања Милетић,
Благоје Јаковљевић, Бранко Јаковљевић и Никола Новаковић.

»»Биљана Стојић, Александар Лукић, Небојша Стамболија и Милан Гулић

К

њига групе аутора под
називом Кордун од Војне
границе до Републике Српске
Крајине 1881–1995 у издаваштву Института за савремену
историју из Београда представљена је десетог априла
у Српском културном центру у Вуковару.
Ову монографију Кордуна од распада Хабсбуршке
монархије па до погрома у
Олуји писала је група аутора: Биљана Стојић, Александар Лукић, Небојша Стамболија, Драгомир Бомџић, Милан Гулић, Милана Љубичић
и Владимир Вулетић.
Сваки аутор обухватио је
један временски период који
је студиозно проучио па је тако сваки податак поткрепљен
чињеницама јер је циљ монографије да аутори што свеобухватније приђу историји
Кордуна. У периоду који је
изучаван Кордун је прошао
кроз чак пет држава почевши
од Аустроугарске монархије
па до Републике Хрватске.
– Институт за који ми
радимо се бави савременом
историјом и тај период било је потребно додатно истражити. Писао сам о периоду Другог свјетског рата. О томе је већ прилично
доста писано, међутим раније је писано са једне идеолошке стране. Много тога
што је објављено било је потребно превредновати, пронаћи оно што је квалитетније и расвијетлити неке догађаје, али без икакве дилеме
период Другог свјетског рата је период страдања. Такође, морам да истакнем да је
то и период изузетне борбе
и Народноослободилачког
покрета Осме кордунашке
дивизије која је организова-

ла отпор тамошњег народа
– прича један од аутора ове
књиге Небојша Стамболија
који каже да је циљ писања
овог дјела био да се јавности поново прикаже шта се
дешавало на Кордуну.

РАДИЋЕ СЕ КЊИГЕ И
О ДРУГИМ РЕГИОНИМА

Вуковарска промоција
књиге Кордун од Војне границе
до Републике Српске Крајине
1881–1995, одржана у оквиру
програма СКЦ средом је уједно била и премијерна промоција ове монографије.
– Пројекат је покренут
2014. године и надамо се да
ће се развити као један свеобухватни пројекат изучавања
историје Срба у Хрватској кроз
историју појединачних регија. Кордун је био прва регија
на том путу. Било би добро за
Србе у Хрватској и за уопште
српски народ да се овим путем
проуче и историје оних других региона у којима су Срби
живјели у већини попут сјеверне Далмације, Лике, Баније, Славоније, Барање и западног Срема. Ово су заиста велики пројекти за који је потребна озбиљна институционална
подршка. Превазилази могућност једне групе људи или завичајних удружења па чак и
једног института. Овакви про-

јекти су од државног значаја,
али према ономе како смо до
сада разговарали, вjероватно
би Банија требало да буде сљедећи регион једноставно због
тога што је најближа Кордуну
па би добар дио досадашњих
истраживања већ могли искористити – каже такође један од
коаутора Милан Гулић.
Гулић такође каже да је
Кордун изабран као прво подручје јер је то регија у којој
су Срби живјели у великом
проценту.
– Проценат Срба на Кордуну био је толики да је термин
Кордунаш фактички везан за
српско становништво. Године из наслова су изабране зато што је 1881. дефинитивно
престала да постоји Војна граница и завршена је једна епоха
која је Кордуну дала облик и
име, а његовом српском становништву један специфичан
идентитет. Друга година из наслова је година када је највећи
дио српског становништва у
Хрватској и самим тим на подручју Кордуна, готово у потпуности очишћен. Циљ писања био је да се Срби који су
протјерани са Кордуна чврсто вежу за историју тог краја
– каже Милан Гулић.

БУРНЕ ЕМОЦИЈЕ

Ова књига доживјела је и
неке негативне коментаре
од једног дијела Кордунаша.
– Било је ружних коментара када је у питању наша
скорија историја јер још је
ту пуно емоција, још је пуно
живих учесника и просто не
сагледавамо сви ствари на
исти начин, а нажалост језик докумената и историјска
методологија су неумољиви
– закључује Гулић.
Д. ВЕЛИМИРОВИЋ/СРБИ. ХР

БЕСПЛАТНО РЕЗЕРВИШИТЕ

СРПСКО КОЛО
Уколико желите редовно да добијате свој примјерак
„Српског кола“ на кућну адресу (у Србији) довољно је да
позовете број дописништва у Новом Саду 021/ 66 13 600
Радно вријеме: понедјељак, сриједа и петак од 9 до 16,
уторак и четвртак од 12 до 19 часова.

ssr. org. rs
СКУП ЛЕГЕНДИ У СТАРОЈ ПАЗОВИ ОДИГРАНА МЕМОРИЈАЛНА УТАКМИЦА У ЗНАК СЈЕЋАЊА НА НАЈБОЉЕГ СРПСКОГ ФУДБАЛЕРА У ИСТОРИЈИ КОРДУНА

Пријатељи и саиграчи сачували
успомену на Горана Буњевчевића

Љ

уди од имена и угледа, великих каријера, бивши саиграчи, прије свега пријатељи, као и бројни поштоваоци
његовог лика и дјела, дошли су 21.
маја 2019. године у Спортски центар Фудбалског савеза Србије због
– Горана Буњевчевића. Меморијални меч у част прерано преминулог
спортског директора ФСС, сусрет
Звезда – Буњини пријатељи, меч који је донио много емоција, тренутак
који је показао колико поштовање
је Горан уживао као човјек, саиграч,
пријатељ и сарадник.

КАРИЈЕРУ ЗАПОЧЕО У СПЛИТУ
ЗАВРШИО У ХАГУ

Буњевчевић је без сумње био највећи српски фудбалер са Кордуна.
Рођен у Карловцу, као официровог сина животни пут га је одвео
у Сплит гдје је каријеру започео
у Хајдуку. Горан је дијелио судбину свог народа и обрео се у Србији
гдје је најприје носио дрес београдских нижеразредних клубова Баска
и Графичара. Афирмацију је стекао
преласком у Рад, а потом и прилику да заигра у највећем српском
клубу Црвеној Звезди. На преласку
миленијума био је и њен капитен
не пропустивши ниједан меч. Каријеру је наставио у енглеском Тотенхему гдје га је операција кичме успорила у даљем развоју, али

и поред тога оставио је дубок траг
у енглеском фудбалу.
Занимљиво је да је фудбалску
каријеру завршио у граду омраженом Србима – Хагу.

ПЕХАР ЗА ЋЕРКУ

По завршетку каријере Буњевчевић је обављао функцију спортског
директора Црвене Звезде, потом је
био генерални директор ФК Земуна, а круна каријере требао је да
буде долазак у ФС Србије гдје се од
2016. године налазио у саставу Извршног одбора, међутим, сви планови су нестали на Видовдан прошле године када је Буња изненада
отишао у легенду.
Резултат меморијалне утакмице
био је 6:6, али то је било у другом плану. Важно је било показати на дјелу да
најталентованији фудбалер са Кордуна
није отишао у заборав. Уосталом, томе
у прилог иду изрази искреног поштовања оних који су дошли у Спортски
центар ФСС њему у част.
Приликом изласка на терен сви
актери су прошли кроз шпалир који су направили клинци из Звездине школе, а почетни ударац извела
је ћерка Миња Буњевчевић која је
по завршетку утакмице симболично примила пехар у част оца који
је оставио велики траг као човјек,
играч и функционер.
ФОТО: ФСС

РИЈЕЧ ПРИЈАТЕЉА
ДРАГАН ЏАЈИЋ

ИЛИЈА ПЕТКОВИЋ

– Био је добар играч, капитен, веома привржен клубу. Веома комуникативан, интелигентан, једноставно лидер. Немам ријечи да искажем трагедију за њега и породицу,
он је био примјер за све. Јако ми
је жао што је отишао рано, српски
фудбал је много изгубио.

– Буња је био комплетна личност.
Било је задовољство имати таквог
играча, али прије свега особу у тиму. Жао ми је што нас је прерано
напустио, диван, диван човјек, веома паметан, искрен, пун поштовања за људе око себе.

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ
– Играли смо заједно крајем 90тих, можда у најљепшим годинама моје каријере, дружили се... Буња је био прави капитен, лидер.
Велики човјек, велики пријатељ,
много ми је жао...

МАРКО ПАНТЕЛИЋ
– Имена која су дошла најбоље говоре
ко је био Буњевчевић. Велико поштовање према њему и породици.

БОБАН РАЈОВИЋ
– Надам се да Буња негдје од горе
све ово гледа и види колико су га
људи поштовали.

»»ПОНОСНА НА ОЦА: Горанова ћерка Миња извела почетни ударац и за успомену добила пехар
ЗВЕЗДА

БУЊИНИ ПРИЈАТЕЉИ

Драгослав Јеврић, Александар Коцић, Марјан Марковић, Мирко Буњевчевић, Миливоје Витакић, Ненад Лалатовић, Дејан Илић, Дејан Станковић, Миленко Аћимовић, Владимир Мирковић, Михајло Пјановић, Драган Стевановић, Перица Огњеновић, Иван Вукомановић, Далибор Шкорић, Драган Мићић, Винко Мариновић, Иван Дудић, Бранко Бошковић, Лео Леринц, Јован
Станковић, Дејан Савићевић, Иван Гвозденовић, Миодраг Пантелић, Драган Младеновић, Горан Ђоровић,
Огњен Короман, Никола Лазетић, Никола Жигић, Петар
Буњевчевић, Милан Калинић
Тренери: Славољуб Муслин и Зоран Филиповић

Ивица Краљ, Бобан Рајовић, Гордан Петрић, Ненад Сакић, Миливоје Ћирковић, Зоран Мирковић, Младен Крстајић, Дарко Ковачевић, Марко Пантелић, Саша Илић,
Саво Милошевић, Предраг Мијатовић, Драган Вукојичић,
Остоја Мијаиловић, Спасоје Вулевић, Звонко Милутиновић, Никола Вучинић, Андрија Делибашић, Ивица Илиев,
Владимир Ивић, Слободан Милошевић, Славиша Орловић, Славиша Кокеза, Дејан Милосављевић, Ацо Пејовић,
Милош Красић, Ивица Драгутиновић, Ненад Јестровић,
Драган Томић, Иван Радуловић, Драгиша Бинић.
Тренери: Љубиша Тумбаковић, Владан Милојевић и
Александар Јанковић

САША ИЛИЋ
– Водили смо велике битке на терену, био је изузетан играч и човјек, пријатељ, прави ривал. Све
нас је погодио његов прерани
одлазак.

ДЕЈАН САВИЋЕВИЋ
– Дошли смо да изразимо поштовање према Горану који нас је прерано напустио. Био је дивна особа, а
ова слика говори колико су га људи
вољели и поштовали. Лијеп гест и
Фудбалског савеза Србије.

ПРЕДРАГ МИЈАТОВИЋ
– Скупили смо се да се још једном
сјетимо дивног човјека и спортисте.

»» ПОНОВО У ЗВЕЗДИНОМ ДРЕСУ: Предсједник ФСЦГ Дејан Савићевић

»» РИВАЛИ: Дејан Станковић и Саво Милошевић

