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ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ СУРЧИН

СТЕВАН ШУША
Најмлађа београдска
општина на путу да постане
најпожељније мјесто за живот

ХУМАНИТАРНИ
РАД НИКОЛЕ
МИРОТИЋА

ЧОЈСТВО
"ДУШЕ
ПРОДАНЕ"

ПРОГРАМ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПРЕСПОРО

ЛИНТА: НИЈЕДНА ИЗБЈЕГЛИЧКА
ПОРОДИЦА У СРБИЈИ НЕ СМИЈЕ ДА
ОСТАНЕ СТАМБЕНО НЕЗБРИНУТА!

ДОБРА ВИЈЕСТ: Влада Србије
усвојила Закључак којим су
корисници СИРП програма
добили право куповине станова
ТРОЈЧИНДАНСКИ САБОР У ПОДГОРИЦИ

ПРЕМИЈЕРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЈА ДОПРИНОСИ БОЉИМ ВЕЗАМА СРБИЈЕ И СРПСКЕ

У Новом
Саду
одржан
први
Сајам
завичаја
ЗАВЈЕТ 20.000 СРБА У ЦГ:
НЕ ДАМО НАШЕ СВЕТИЊЕ

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ САВА МРКАЉ ИЗ НОВОГ САДА ПРЕДСТАВЉА НОВИ ФЕЉТОН

БАШТИНА КРАЈИШКИХ СРБА

2 АКТУЕЛНО

СРПСКО КОЛО ЈУН 2019.

УВОДНИК
» Пише: Трифко Ћоровић

Чојство "душе продане"

Вијест да је кошаркаш и донедавна НБА звијезда Никола Миротић потписао за Барселону обишла је свијет
као сензација. Наиме, познато је да кошаркаши који се
отисну „преко баре” ријетко кад одлуче да се врате у
Европу, а разлог је – новац.
Инспирисан жељом да своју играчку каријеру заокружи великим изазовима Миротић је донио одлуку да, као
бивши играч Реала, наредне четири године проведе у
дресу Барселоне. Упућенији у спортска дешавања кажу
да је један од битних разлога чињеница што на клупи
Каталонаца сједи један од најбољих српских кошаркашких тренера Светислав Пешић.
Кажу да је овај Подгоричанин на наговор Ранка Жеравице својевремено био заинтересован да заигра за Србију, али према свједочењу једног познатог кошаркашког
радника, неко у Савезу је пропустио да тај процес заврши. Било како било, Никола Миротић је између Црне
Горе и Србије одабрао да игра за Шпанију.
Управо играјући у дресу Шпаније дебело се замјерио Србима. На Европском првенству које се одиграло 2015.
године Миротић је Шпанији донио злато, али је након
пораза од Србије у првој утакмици од наше репрезентације био увријеђен због узвика са трибина – „Душо
продана”. Ситуација се додатно погоршала када је након друге утакмице и пораза Шпанаца од Италије у налету бијеса Миротић поцијепао српску заставу. Касније се извињавао путем друштвених мрежа правдајући
се да то није урадио са намјером, али многи му тај чин
нису ни опростили ни заборавили. Вријеме је, кажу,
најбољи судија.

НАКОН ВИШЕГОДИШЊЕ И УПОРНЕ БОРБЕ РИЈЕШЕН ПРОБЛЕМ КОЈИ ЈЕ МУЧИО 530 ИЗБЈЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

ВЛАДА СРБИЈЕ УСВОЈИЛА ЗАКЉУЧАК
КОЈИМ СУ КОРИСНИЦИ СИРП ПРОГРАМА
ДОБИЛИ ПРАВО КУПОВИНЕ СТАНОВА

П

редсједник Савеза Срба из региона Миодраг
Линта обавијестио је
јавност да је Влада Србије на
сједници која је одржана 4.
јула усвојила Закључак којим
је 80 посто корисника СИРП
програма коначно добило
право куповине својих станова по одредбама Закона о
избјеглицама из 2010. године.
СИРП програм је донација италијанске Владе којом
је саграђено 530 станова у 7
локалних самоуправа (Ниш,
Краљево, Ваљево, Крагујевац, Чачак, Панчево и Стара Пазова). Од 530 станова
80 посто станова су добиле
избјегличке породице а 20
посто станова породице из
реда домаћег становништва.
Ова вијест највише је обрадовала више од 420 избјегличких породица.
– Савјетник предсједнице
Владе Ђорђе Милошевић информисао ме је да је Влада
усвојила закључак. На тај начин је испоштован раније постигнут договор захваљујући
доброј вољи и жељи предсједника Србије Александра Вучића – рекао је Линта.

Овим Закључком завршена је дугогодишња и исцрпљујућа борба да се исправи
велика неправда према избјегличким породицама чији су
станови изграђени средствима италијанске Владе у наведених седам локалних самоуправа.
Миодраг Линта је од тренутка када је постао народни
посланик 2012. године водио
тешку и упорну борбу да Влада ријеши овај проблем.
Он је, заступајући интересе 530 породица, иницирао
бројне састанке са надлежним
институцијама.
Одржан је низ састанка
са више министара (Велимир Илић, Зорана Михајловић, Александар Вулин),
са више државних секретара, помоћника министара
и других представника власти, као и са комесаром за
избјеглице Владимиром Цуцићем. Нажалост, све је било
без успјеха.
Линта је о овом проблему
више пута говорио и у Скупштини Србије.
– Посебно желим да нагласим да сам, од маја прошле го-

дине, био у сталном контакту
са кабинетом премијерке Ане
Брнабић. Замолио сам је да
помогне да се наведени проблем коначно ријеши на начин да породице СИРП програма добију право откупа.
Премијека Брнабић је обећала подршку и одредила свог
савјетника Ђорђа Милошевића да се бави рјешавањем
проблема у сарадњи са мном
- рекао је Линта.
На исту тему и са истом
молбом Линта је у фебруару
ове године одржао састанак и
са шефом кабинета предсједника Ивицом Којићем.
– Током састанка замо-

лио сам Ивицу Којића да у
сарадњи са кабинетом предсједнице Владе помогне
да корисници СИРП програма коначно добију право откупа својих стамбених
јединица – рекао је Линта.
– До новог састанка са Ивицом Којићем дошло је 28. маја
у Скупштини Србије за вријеме док је трајала ванредна
сједница о питању Косова и
Метохије.
Линта је истакао да је потребно да се ријеше још два
проблема у вези корисника
СИРП програма тј. да цијена
куповине станова по м2 буде
максимално умањена, као и
да преко 100 породица из реда домаћег становништва, такође, добије право куповине
станова јер дијеле заједничку
судбину са избјегличким породицама.
Он је нагласио да ће учинити све што је у његовој моћи
да, у разговору са представницима Владе, надлежних министарстава и локалних , наведена два проблема буду ријешена у интересу свих 530 породица корисника СИРП програма.
РСК

ЛИНТА У СКУПШТИНИ ОДРЖАО САСТАНАК СА УЧЕНИЦИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ РИСТО ПРОРОКОВИЋ

НБА ас је одлучио прошле године да узме учешће у хуманитарној акцији Срби за Србе. Миротић је у вријеме Божићног поста за сваку погођену тројку донирао по 500
евра за помоћ породици Варга из Борова Села код Вуковара. Ову седмочлану породицу чини самохрани отац Радослав Варга и шесторо малишана Здравко (12), Ивана
(11), Дејан (9), Лука (8), Марија (8) и Ана (6). Иако га је повреда спријечила да одигра све утакмице, хуманост није заказала и на рачун организације Срби за Србе уплатио
је 25.000 евра за куповину куће. Из двије оронуле собице
без купатила Варге су се средином јуна уселиле у купљену кућу. Отац Радослав, који ради у локалном комуналном
предузећу, није могао да искаже одушевљење што напокон и његова дјеца „живе као господа”.
Неколико дана касније Никола Миротић је у родном
граду посјетио Саборни храм гдје га је дочекао старјешина протојереј ставрофор Драган Митровић. Потписујући петицију о заштити српских светиња у Црној Гори Миротић је јасно ставио до знања шта му
је на срцу, а многима је задао лекцију из чојства.
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ЈАЧАЊЕ ВЕЗА НЕВЕСИЊА СА МАТИЦОМ

П

редсједник Одбора за дијаспору и
Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта пожелио је добродошлицу ученицима Основне школе
Ристо Пророковић, носиоцима дипломе Вук Караџић који су, као најбољи
ученици завршног разреда основне
школе, на наградном путовању у Србији, у организацији Удружења Невесињаца у Београду.
Линта је истакао да су овакви пројекти веома значајни за наше друштво, да
је веома важно да се млади из Републи-

ке Српске упознају са знаменитостима
Србије и додао да је ово један од начина
како јачати национално, културно и духовно јединство нашег народа.
Гостима су се обратили и народни
посланици Милимир Вујадиновић и
Александар Чотрић, који су ђацима
честитали на постигнутим успјесима
и указали на значај очувања њихове везе
са Србијом. На састанку се разговарало
о темама које се односе на повезивање
школских и ученичких организација из
Републике Српске и Републике Србије,

о могућностима убрзања рјешавања
за пријем у држављанство Републике
Србије и погодности за школовање
ученика и студената из Републике
Српске у Републици Србији.
Састанку је присуствовао и
Зоран Јањић, предсједник Удружења
Невесињаца у Београду, чијом
иницијативом су ђаци остварили ово
наградно путовање. Захвалност Јањићу
изразили су наставни и стручни кадар
школе Ристо Пророковић, и указали на
важност оваквих посјета.

САЈТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА У НОВОМ РУХУ
Поштовани пријатељи,
Част нам је да Вам представимо нову интернет презентацију Савеза Срба из
региона која је модернијег изгледа. Нови
сајт (www.ssr.org.rs) је далеко прегледнији, једноставнији и функционалнији од
претходног. Поред тога, прилагођен је
различитим форматима уређаја.
Нови сајт не промовише само нашу

организацију већ, између осталог, прати активности наших људи који живе у
Србији, а који су родом и поријеклом из
Крајине, Републике Српске, Федерације
БиХ и других крајева бивше Југославије, Срба који живе на подручју Западног
Балкана и у дијаспори.
Важан дио новог сајта јесте култура сјећања на страдање нашег народа
и учешће у ратовима током XX вијека.

На новом сајту постоји низ рубрика, као
што су Вијести, Друштво, Култура, Да се
не заборави, Регион, Дијаспора и Спорт.
Један од циљева јесте да будете благовремено обавијештени о догађајима
који се дешавају у Србији, региону и дијаспори.
Израда и редизајн сајта повјерен је
Милисаву Шапићу, уз подршку креативног тима студија Хум.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ПРОГРАМ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПРЕСПОРО

ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ И ТОЛЕРАНЦИЈУ
Србија
21000 Нови Сад
Војвођанских бригада 17
телефон:021/ 528 132, 021/ 520 030
мејл: office@hcit.rs; hcitns@gmail.com;
сајт: www.hcit.rs

ХРВАТСКО
ДРЖАВЉАНСТВО
ЗА ИСЕЉЕНИКЕ

zz
Син сам хрватског исељеника, који је припадник

» Двије године након истека рока тек петина избјегличких породица дошла до крова над главом

ЛИНТА: Ниједна избјегличка
породица не смије да остане
стамбено незбринута!

О

цјењујући положај избјегличких породица
поводом Свјетског дана избјеглица Миодраг Линта предсједник Савеза Срба
из региона сматра да се реализација Програма регионалног стамбеног збрињавања (РСП) одвија недопустиво споро, а једним дијелом и
потпуно неквалитетно.
– Ни данас након дуже од
четврт вијека значајан број
протјераних Срба из Хрватске и Федерације БиХ, који
живе у Србији, није ријешио
кључно питање интеграције,
а то је питање становања каже Линта и подсјећа да је
ова популација против своје
воље остала не само без крова над главом, него и веома
често без свега што су стекли, а неријетко и без најмилијих. Живот у тако суровим условима утицао је и на
њихово здравствено стање.
– Протјерани Срби су морали да потраже живот негдје другдје. Природно је било да их је највише дошло у
Србију, а наду да ће се напокон интегрисати дао је Регионални стамбени програм
- рекао је Линта.

ПРОБЛЕМ ЗА 16.780
ИЗБЈЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

Линта је подсјетио да је
новембра 2012. године одржан први састанак Управног
одбора Регионалног стамбеног програма којим је званично отпочело спровођење
овог програма.
Он је објаснио да је ријеч о вишегодишњем програму Републике Србије, Босне
и Херцеговине, Црне Горе
и Републике Хрватске, који има за циљ да обезбиједи
трајна стамбена рјешења за
око 27.000 најугроженијих
избјегличких породица, односно за око 74.000 људи у
региону. Од тог броја 16.780

породица је у Србији, тачније око 45.000 људи од стране
Комесаријата
–
за избјеглице
и миграције је евидентирано
да немају ријешено стамбено питање.
Он је истакао да се процјењује да је број избјегличких породица који нису стамбено ријешени још
већи јер један дио није попунио анкету коју је реализовао Комесаријат за избјеглице и миграције.
Линта је посебно нагласио да је првобитно предвиђено да се наведених 16.780
избјегличких породица стамбено ријеше до краја 2017.
године тј. пет година од почетка реализације Регионалног стамбеног програма. Нажалост, рјешавање стамбених проблема избјегличких

породица не реализује се у
договореним роковима.

ЧЕМУ ДА СЕ НАДА
9.380 ПОРОДИЦА

– Према званичним подацима Комесаријата за избјеглице и миграције до 20.
јуна 2019. године кроз Регионални стамбени програм
кров над главом добило је
само 3.500 избјегличких породица из БиХ и Хрватске.
Комесаријат за избјеглице и
миграције планира да до завршетка Регионалног стамбеног програма 2021. године стамбено буде ријешено
свега још 3.900 породица –
каже Линта и напомиње да
га поводом овог питања свакодневно контактирају многи протјерани Срби који су
одавно изгубили стрпљење.

ШТА ЈЕ РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ?
Програм Регионалног стамбеног збрињавања (РСП)
спроводи се уз подршку ОЕБС-а и УНХЦР-а, а финансиран је
средствима Европске уније, која је највећи донатор,
Донаторска конференција је одржана 24. априла 2012.
године у Сарајеву. Том приликом прикупљено је 300
милиона евра за рјешавање проблема најугроженијих
избјеглица у региону. Договорено је да се настави са
прикупљањем средстава, а спровођење је предвиђено
током наредних пет година. Одмах се започело са
активностима на припреми пројеката који ће бити
финансирани средствима донаторског фонда и
успостављању механизама неопходних за њихово успјешно
спровођење.
Поред средстава из донаторског фонда, средства за
стамбене пројекте обезбијеђена су дијелом из средстава
републичког буџета, а дијелом из буџета општина и
градова на чијем подручју су програми трајне интеграције
избјеглица реализовани. Допринос наше државе програму
се у највећем дијелу обезбијеђује кроз инфраструктурно
опремљено земљиште за изградњу станова, а мањим
дијелом из буџета. Предвиђена су четири облика стамбених
рjешења и то изградња стамбених јединица за закуп са
могућношћу откупа; додјела монтажних кућа; додjела
помоћи за куповину сеоских домаћинстава и обезбjеђивање
пакета грађевинског материјала.
Регионални стамбени програм спроводи Комесаријат за
избјеглице и Јединица за управљање пројектима (ЈУП) а
значајну улогу имају јединице локалне самоуправе, ОЕБС,
УНХЦР и Банка за развој Савјета Европе.

– Наши људи зову и мене
лично и моје сараднике. Веома су огорчени и потпуно
их разумијем. Нажалост, Регионални стамбени програм
у Србији спроводи се недопустиво споро, а у једном
дијелу и неквалитетно. Од
краја 2012. године до средине 2019. године, дакле за 6,5
година стамбено је ријешено свега 3.500 избјегличких
породица. То је тек око 20
посто од предвиђеног броја.
Чак и да се за двије године,
како је најављено, ријеши
проблем за још 3.900 породица доћи ћемо тек до броја од 7.400 породица. Дакле,
од 16.780 породица, биће
ријешен стамбени проблем
за мање од 45%. Чему да се
нада преосталих 9.380 породица који већ скоро три деценије живе као подстанари
или у нељудским условима?
Нормално је да се људи питају да ли ће уопште и када
стићи на ред – каже Линта.
Он захтјева од Комесаријата за избјеглице и других надлежних органа да мора да се испуни главни циљ
Регионалног стамбеног програма тј. да ниједна избјегличка породица из Хрватске и БиХ не смије да остане
стамбено незбринута.
– Због тога је важно да Комесаријат за избјеглице и Јединица за управљање пројектима максимално убрзају реализацију Регионалног
стамбеног програма и да га
спроводе на квалитетан, одговоран и озбиљан начин.
Протјерани Срби из Хрватске и Федерације БиХ најмање што заслужују јесте да након толико деценија избјеглиштва и живота у нељудским условима и подстанарског статуса коначно ријеше
основно егзистенцијално питање тј. питање становања –
закључује Линта.
РСК

српске националне мањине, који је из Републике Хрватске иселио 1980. године за Бразил и који посједује хрватско држављанство. Ја сам рођен
у Бразилу, гдје од рођења до данас имам пребивалиште. Да ли имам законског основа за стицање
хрватског држављанства?
– На основу члана 11. важећег Закона о хрватском држављанству, који гласи: „Исељеник и његови потомци до 3. ступња сродства у равној линији и
њихови брачни другови могу прирођењем стећи хрватско држављанство (иако су млађи од 18 година,
немају отпуст из страног држављанства и не живе у
Републици Хрватској и немају пријављен боравак
у Републици Хрватској 8 година непрекидно, под
условом да познају хрватски језик и латинично писмо, хрватску културу и друштвено уређење, и да се
из њиховог понашања може закључити да поштују
правни поредак и обичаје у Републици Хрватској,
који услови су прописани у члану 8. важећег Закона
о хрватском држављнству). Исељеник је особа која
се иселила с подручја Републике Хрватске у намјери да у иностранству стално живи. Исељеником се
не сматра особа која је иселила с подручја Републике Хрватске на темељу међународног уговора или
се одрекла хрватског држављанства те особа која је
промијенила пребивалиште у друге државе које су
у то вријеме биле у саставу државне заједнице којој
је припадала Република Хрватска“.
Коначним приједлогом измјена важећег Закона о
Хрватском држављанству, којег је упутила на усвајање
Хрватском Сабору Влада Републике Хрватске, предложено је да се члан 11. тога Закона измијени на начин
да се више не условљава, за пријем у хрватско држављанство по законском основу прописаном тим чланом, познавање хрватског језика и латиничног писма
и хрватске културе и друштвеног уређења.
На основу напријед цитираних прописа мој одговор
је да Ви имате пуни законски основ за стицање хрватског држављанства као потомак хрватског исељеника.
zz
У обрасцу захтјева за пријем у хрватско држављанство до којег сам дошао тражи се да се упише
национална припадност мога оца. Шта у ту рубрику морам уписати, обзиром да у родном листу од
мога оца не пише национална припадност, а у истом том родном листу пише да су оба његова родитеља Срби?
– У обрасцу којег требате попунити, у којем се тражи да упишете националну припадност вашег оца требате уписати Србин, с обзиром да сте и сами навели
да у његовом родном листу пише да су обоје његових
родитеља Срби, па је природно да је и он по националности Србин.
zz
У истом обрасцу се тражи да упишем своју националну припадност. Шта да упишем Хрват или Србин?
– У рубрику о вашој националној припадности Ви
требали би да се упишете као Србин, јер Вам је и отац
Србин или националну припадност Ваше мајке уколико она није Српкиња, а не и националну припадност
Хрват, ако нити један од ваших родитеља није Хрват.
Наиме, чињеница Ваше националне припадности не може и не смије бити препрека за Ваш пријем у хрватско држављанство, које Вам припада на
основу цитираног члана 11. важећег Закона о хрватском држављанству, као потомку хрватског исељеника (вашем оцу).
ПРИПРЕМИО: ШПИРО ЛАЗИНИЦА
ПРАВНИ САВЈЕТНИК ХЦИТ-А НОВИ САД

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

4 АКТУЕЛНО
ВАСЕЉЕНСКИ ПАТРИЈАРХ ПОРУЧИО
МИЛУ ЂУКАНОВИЋУ: ПРИЗНАЈЕМО САМО
МИТРОПОЛИЈУ ЦРНОГОРСКО-ПРИМОРСКУ
Васељенски патријарх Вартоломеј,
поручио је у писму црногорском
предсједнику Милу Ђукановићу
да Васељенска патријаршија, заједно са свим другим православним црквама, као једину канонску
православну јурисдикцију у Црној
Гори признаје ону митрополита црногорског Амфилохија.
Из кабинета црногорског предсједника Мила Ђукановића је данас саопштено да нису званично добили писмо
васељенског патријарха Вартоломеја и да су о њему информисани путем медија, пренијела је РТЦГ.
– Недавно смо у Васељенској патријаршији били зачуђени сазнањем да сте исказали своју подршку стварању Православне цркве црногорске и да је Влада Ваше
земље усвојила Приједлог закона о слободи вјероисповијести, који предвиђа подржавање свих православних
цркви изграђених прије 1918. године, као и друге црквене имовине – наводи се у писму од 21. јуна.
Ово би, како се додаје, значило да Црна Гора одузима
право својине над црквама и имовином Свештеној Митрополији црногорској, као и осталим трима епархијама
Православне цркве српске.
Вартоломеј у писму додаје да би ово значило да Црна
Гора „одузима право својине над црквама и имовином
свештеној митрополији црногорској, као и осталим трима
епархијама православне цркве српске”, преносе медији.
– Ваша екселенцијо, овим писмом Вам јасно и потпуно отворено саопштавамо да Васељенска патријаршија, заједно са свим другим православним црквама, као
једину канонску православну јурисдикцију у Црној Гори признаје ону под надлежношћу високопреосвећеног митрополита црногорског Амфилохија, јерарха најсветије цркве српске – поручио је Вартоломеј у писму.
Како додаје, црква црногорска никад није била аутокефална, а садашња такозвана православна црква црногорска под Мирашем Дедеићем не припада православној цркви. Господин Дедеић није епископ православне
цркве, него особа рашчињена од Васељенске патријаршије. Једини тамошњи канонски јерарх је наш брат митрополит Амфилохије, свеправославно признате патријаршије српске – наглашава Вартоломеј.
Указао је да ово писмо шаљу јер не желе да народ Црне Горе дође у стање црквене изолације и одсjечености
од тијела свеукупне заједнице православних цркава, с
обзиром да ниједна од њих неће признати ни подржати Дедеићеву антиканонску творевину.
– Понављамо оно што смо Вам написали 2000. године:
„Увјерени смо да ће Ваша драга екселенција разумјети
опасност по духовно јединство народа Црне Горе, која
је проузрокована покретом поменутог Мираша Дедеића, те да ћете се Ви дистанцирати од њега, ради добра
и јединства Вашег народа – истиче се у писму.
Васељенски патријарх своје писмо завршава молбом
Милу Ђукановићу да написано не схвати као мијешање у унутрашње ствари Црне Горе „него као жељу наше Мајке Цркве Константинопољске да помогне Вашем
побожном народу у критичним историјским тренуцима
– преноси Тањуг.

ЛИНТА: СРБИЈА ДА ПОВЕДЕ ДИПЛОМАТСКУ
ОФАНЗИВУ ПРОТИВ ОТИМАЊА СВЕТИЊА
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ЦРНОЈ ГОРИ
Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта даје искрену и безрезервну подршку прогласу архијереја, свештенства, монаштва
и вјерног народа Митрополије црногорско приморске и
епархија: будимљанско никшићке, милешевске и захумско херцеговачке са Тројчинданског сабора који је јуче
одржан у Подгорици и који је прочитао епископ будимљанско никшићки г. Јоаникије. Сваком разумном човјеку је апсолутно јасно да је Приједлог закона о слободи вјероисповијести суштински усмјерен против Српске православне цркве у Црној Гори с циљем отимања
храмова и пљачке црквене имовине и предаје непризнатој тзв. Црногорској православној цркви. Са величанственог Тројчинданског сабора послана је снажна и
недвосмислена порука режиму Миле Ђукановића да ће
народ заједно са својим архијерејима, свештенством и
монаштвом чувати, обнављати и бранити своје светиње, ако Влада Црне Горе из даље процедуре не повуче срамни, антиевропски и антицивилизацијски Приједлог закона о слободи вјероисповијести.
Линта тражи да Министарство спољних послова Србије поведе снажну дипломатску офанзиву и информише
све значајне међународне факторе са намјерама Владе
Црне Горе да отме светиње и црквену имовину Српске
православне цркве. Србија има националну, уставну и
моралну обавезу да брине о Србима у Црној Гори и да
конкретно помогне да се поштују њихова национална
права, као и да активно помогне Српску православну цркву у одбрани својих светиња и законских права.

СРПСКО КОЛО ЈУН 2019.

ПРЕД ВИШЕ ОД 20.000 ВЈЕРНИКА ОДРЖАН ТРОЈЧИНДАНСКИ САБОР У ПОДГОРИЦИ

Даље руке од наших светиња

В

ише од 20.000 вјерника
окупило се 15. јуна 2019.
године на Тројчинданском сабору у Подгорици на
коме се чуо захтјев да Влада Црне Горе треба да повуче
Приједлог закона о слободи
вјероисповијести или увјерења и правном положају вјерских заједница.
Овај сабор организовали
су Митрополија црногорско-приморска у сагласју са осталим епископијама из Црне
Горе: будимљанско-никшићком, милешевском и захумско-херцеговачком.

ВЛАДИКА ЈОАНИКИЈЕ:
НИ ВЛАСТИ НЕ КРИЈУ ДА ЈЕ
ОВО ЗАКОН ПРОТИВ СПЦ

Окупљенима је епископ
Јоаникије прочитао проглас
у коме пише да владин Приједлог закона о слободи „није
ништа друго до акт који је првенствено уперен против Митрополије црногорско-приморске и Епархије будимљанско-никшићке, захумско-херцеговачке и милешевске које
имају своју осмовјековну канонску јурисдикцију на простору на ком се данас налази
Црна Гора”.
– Представници и најодговорнији носиоци власти у Црној Гори и не крију да је ово
заправо закон против Српске
православне цркве, свештенства, монаштва и вјерног народа којих је више од 95 одсто
држављана Црне Горе. Више
него јасно је да се Приједлогом закона припрема отимање храмова и пљачка црквене имовине и то са злокобним и несагледивим посљедицама – казао је епископ будимљанско-никшићки владика Јоаникије. Према његовим
ријечима, вјерни народ неће
дозволити отимање и пљачку храмова.
– Наша Црква не тражи било какве привилегије, већ само поштовање права на слободу вјере и очувања имовине
– казао је епископ Јоаникије.
Он је истакао да закон не
смије бити против једне вјере

»» Митрополит Амфилохије

»» Владика Јоаникије

– православне, као што је то
сада случај.
– Овај Приједлог закона је
усвојен због политичких интереса, да би се створила лажна
црквена заједница. Потребан
је нови закон који ће обезбиједити поштовање равноправности свих вјера – казао је
епископ Јоаникије.
Према његовим ријечима,
само на тај начин Црна Гора
може бити сигурна као кућа
свих њених грађана.
– У супротном продубљују
се подјеле у ионако подијељеном друштву и распирује братоубилаштво по вјерској основи – упозорио је Јоаникије.
– Захтијевамо од Владе Црне Горе да из даље процедуре повуче Приједлог закона
и припреми нови, који ће бити у складу са достојанством
Црне Горе и међународним
стандардима. Ако Влада Црне Горе то не учини, ми ћемо

још одлучније саборно иступити у одбрани својих светиња и законских права. Пред
Саборним храмом се завјетујемо и заклињемо да ћемо
чувати, обнављати и бранити своје светиње, ћивоте наших светитеља, гробља, цркве
и манастире, тако нам Свети
Петар Цетињски и Свети Василије Острошки помогли –
закључио је еписког Јоаникије, што су окупљени вјерници поздравили узвикујући,
„Амин!”

МИТРОПОЛИТ
АМФИЛОХИЈЕ: ДРЖИТЕ
СЕ ЗАКОНА СВЕТОГ ПЕТРА
ЦЕТИЊСКОГ

Митрополит црногорско-приморски Амфилохије казао је да Тројчиндански сабор
није ништа ново, јер он траје
већ вјековима.
– Ово је сабор који траје
вјековима и који нас сабира

– истакао је митрополит Амфилохије.
Он је имао поруку и за ауторе Приједлога закона о вјерским заједницама.
– Нека доносе законе које је писао Свети Петар Цетињски. Такве законе да пишу, а не да стварају раздоре и мржњу и на томе граде
будућност Црне Горе. Треба
сви једним срцем да прослављамо Бога љубави – казао
је митрополит Амфилохије
уз напомену да би усвајање
Приједлога закона о слободи
вјероисповијести или увјерења и правном положају вјерских заједница у Скупштини
Црне Горе у облику недавно
усвојеном од стране Владе
Црне Горе, довело у озбиљна
искушења нашу Митрополију, све православне епархије
у Црној Гори, али и све вјерске заједнице, угрожавајући
им име, достојанство, предање и имовину.
У литургији су, поред митрополита црногорско-приморског Амфилохија, учествовали владика будимљанско-никшићки Јоаникије, јужноамерички Кирил Бојовић, рашко-призренски Теодосије, игуман Манастира
Високи Дечани Сава Јањић,
као епископ захумско-херцеговачки Димитрије, епископ Методије, ректор Цетињске богословије Гојко Перовић и бројно монаштво и
свештенство.

Владика Aтанасије: Не провоцирајте Херцеговце,
јер ће узети мошти Светог Василија из Острога
мировљени епископ захумско-хер– Немојте нас љутити, јер можемо
У
цеговачки Атанасије благословио узети ћивот Светог Василија Остроје скуп и поручио да не провоцирају шког у пренијети га у Херцеговину, у
Херцеговце, јер ће узети мошти светог Василија Острошког и пребацити
га у Херцеговину.
Он је испричао историјат како су
мошти Светог Василија стигле у Манастир Острог и истакао да Црногорци
не треба да љуте Херцеговце.

његово родно мјесто – поручио је владика Атанасије.
Владика је подсјетио да је војску
служио управо у Подгорици, те захвалио подгоричком предузећу Плантаже, које у свом асортиману имају вино „владика” њему у част.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА ЕПАРХИЈЕ ДАЛМАТИНСКЕ

Далматински сабор код
Храма Светог кнеза Лазара

П

равославна црква обиљежила је Видовдан –
празник посвећен Светом великомученику кнезу
Лазару, мученицима косовским, али и свима онима који су од Косова до данас страдали за српски народ и вјеру
православну.
Значај овог празника за
српски народ проистиче из
историјских догађаја који су
везани за овај датум.

ЧУВАРИ КОСОВСКОГ
ЗАВЈЕТА

Од свих је најзначајнији
Косовски бој и погибија кнеза Лазара, па се тог дана, поред светог Амоса, слави и црквени празник Светог великомученика кнеза Лазара и
служи парастос српским ратницима погинулим у бици на
Косову Пољу, када је српска
војска изгинула 1389. године бранећи српски народ и
хришћанску Европу од турске најезде.
Кнеза Лазара Срби не
памте само по храбрости у
бици на Косову, већ и по задужбинарству јер је изградио
бројне манастире и цркве.
Српска православна црква је Видовдан као празник
први пут увела тек крајем 19.
вијека, 1892. године, стављајући га иза имена светог Амоса и кнеза Лазара.
Градња далматинске Лазарице започета је 1874. године за вријеме епископа
Стефана Кнежевића. Првобитно је требало да буде по-

свећена Светом Јоакиму и
Ани, међутим када је завршена, посвећена је Светом
кнезу Лазару. Током градње
епископ Стефан Кнежевић
није одмах смио да посвети
манастир кнезу Лазару пошто је тада овим просторима владала Аустроугарска,
која би, сасвим сигурно, омела градњу манастира, пошто
је култ кнеза Лазара у оно
вријеме значио оживљавање косовске идеологије међу православним Србима у
Далмацији.

ЦРКВА ЗАВРШЕНА НАКОН
15 ГОДИНА ГРАДЊЕ

Такође, Аустроугарске
власти строго су забрањивале подизање храмова Србима светитељима, као и национално буђење српског
идентитета. Изградња цркве је трајала петнаест година и завршена је на Видов-

дан 1889. године. Од тада је
далматинска Лазарица синоним за видовданска сабрања
у Далмацији, али и шире, јер
су, у ранијим временима, на
Видовдан у Далмацију долазили православни вјерници
из Босне и Лике.

БЕСЈЕДА ВЛАДИКЕ
НИКОДИМА

Поводом епархијске славе и ове године у Манастиру
Лазарици традиционално се,
уз вјерни народ, окупило све
свештенство Епархије далматинске. Његово Преосвештенство епископ далматински господин Никодим служио је Свету архијерејску литургују.
– Свети кнез Лазар је изабрао да се не покори великоме царству, једној од највећих сила тог доба која је
била на прагу Европе. Он је
требао потпуно да се потчи-

ни њима и највјероватније одрекне хришћанства и пређе
у ислам, али је то одбио. Направивши тај избор, изрекао
је ону чувену реченицу: „Земаљско је за малена царство,
а небеско увијек и довјека!”
То је тај велики завјет којим
нас је он благословио, а посебно нас који смо српскога
рода и који се трудимо да живимо тај избор и да тако задобијемо Царство небеско.
Његов избор је био да живи
јеванђељски, да се труди, да
се моли Богу и да на крају
у име Христово пострада на
Косову пољу, а да га се ми и
дан данас сјећамо. Мучеништво је један од начина на који можемо задобити Царство
небеско, јер је оно доказ наше вјере. Наши су се преци
угледали на то, чак су и својом мученичком крвљу натапали гудуре, поља и брда и
они су нам, заједно са кнезом
Лазаром, оставили тај завјет,
који је за нас Србе увијек био
једино мјерило и свјетлост на
нашем путу – рекао је епископ далматински Никодим.
У нашој народној традицији Видовдан јесте дан када се, каже вјеровање, све види. Тако се и на Косову видјело „ко је вjера, а ко је невjера”. Предање, даље, каже да
у глуво доба ноћи све воде на
Косову потеку на час црвене
као крв, јер су многи ратници погинули тог дана, а да су
крвљу косовских јунака обојени и косовски божури.
ВАСКА РАДУЛОВИЋ/SRBI.HR

ВИДОВДАНСКА МАНИФЕСТАЦИЈА У КУЧЕВИШТУ У СКОПСКОЈ ЦРНОЈ ГОРИ

Срби скопске Црне Горе прославили Видовдан
Кучевишту, највећем српистраживања говора Скопске
У
ском насељеном мjесту у
Црне Горе, Српски језик, 3/1
Републици Сјеверној Маке– 2, Београд, 293 – 314.
донији, које се налази само
13 километара сjеверније од
главног града Скопља, уткано
у подножју живописних падина Скопске Црне Горе, гдjе је
вjековима присутан и одолијева дух Немањића и ове године 29. јуна традиционално
је одржана Видовданаска манифестација у организацији
Српског културно – просветног информативног центра
Вук Караџић – Кучевиште и
Омладине Кучевишта.

БОГАТ ПРОГРАМ

У пригодно припремљеном програму о симболици
и значају Видовдана говорио
је проф. др Станислав Станковић из Београда.
У програму су учествовали Ивана Тасић Митић и Етно-група Извор из Врања, Република Србија, који су својим
богатим репертоаром представили српску традиционалну музику са простора Косова
и Метохије и југоисточне Србије. Учешће у програму имали су и Благицa Зунзуровскa,
чланови КУД Вук Караџић –
Кучевиште и рецитатори књижевне секције у оквиру Српског културно – просветног

СРПСКОЈ ШКОЛИ
НЕДОСТАЈУ НАСТАВНИЦИ

информативног центра Вук
Караџић – Кучевиште.
Присутнима се обратио и
поздравио Саша Богдановић,
градоначелник скопске Општине Центар. Поред бројних мјештана и становника
сусједних насељених мјеста
и општина, скупу су присуствовали и представници појединих српских удружења
и организација са подручја
Републике Сјеверне Македоније, као и гости из јужне
српске покрајине Косова и
Метохије.
Скопска Црна Гора као регион у сјеверном дијелу Републике Сјеверне Македоније
представља посебну географску просторно повезану цјелину, гдје вјековима опстаје српски народ, упркос свим недаћама са којима је суочен.

Ова област располаже веома богатим културно-историјским насљеђем из Немањићког периода, а прије свега, ту
је 30-так цркава и манастира
и много црквишта и манастиришта. О свему томе сажето и темељито свједочи етнограф Светозар Томић, у својој књизи Скопска Црна Гора,
1905. године.
Говор овог региона представља веома специфичну
најјужнију језичку варијанту
призренско-тимочког нарјечја, који је изразито архаичан,
посебан и уникатан дио цјелокупног богатог и широког српског језичког ареала. О свему
томе сажето пише проф. др
Станислав Станковић, издање из 1998. године: Дијалектолошка запажања Светозара Томића у светлу новијих

Прва школа у овом крају
датира још из 1780. године.
Била је смјештена у кучевачком Манастиру Св. Архангел,
а затим 1813. г. отворена је
школа у самом селу. Тако је
у Кучевишту постојала школа када је нису имала ни многа градска насеља у овом дијелу Балкана.
Данас регион Скопске Црне Горе припада највећим дијелом Општини Чучер–Сандево, са сљедећим насељеним
мјестима: Кучевиште, Побужје, Бањане, Горњане, Чучер,
Сандево, Мирковце, Кучевачка Бара, Глуво, Бразда, Бродац, итд, са неколико хиљада
аутохтоних Срба.
Након вишедеценијског
прекида, школа на српском
језику у Кучевишту поново је
отворена 1993. године, захваљујући великом ангажовању
и упорности мјештана. Међутим, због недостатка уџбеника
и недовољно стручног наставничког кадра (част изузецима), константан је тренд опадања интересовања за упис
дјеце.
БОГОЉУБ НИНИЋ

ВИДОВДАН У БЕРАНАМА

Васојевићи славе празник
са Косовом у срцу

У

организацији Удружења ратних добровољаца
1912–1918, њихових потомака и поштовалаца Беране, Српског историјско-културног друштва Никола Васојевић – Беране и Удружења
српских књижевника у отаџбини и расијању за Црну Гору са сједиштем у Андријевици које су чланице Српске народне одбране Васојевића и лимске долине 28.
јуна 2019, одржана је традиционална манифестација Видовданске свечаности Беране 2019 на тему – (Не)заборављени бојеви и битке Васојевића за слободу српства
и Црне Горе.
У оквиру Видовданских
свечаности обиљежена је крсна слава Удружења ратних
добровољаца 1912–1918, њихових потомака и поштовалаца Беране у ресторану Огњиште власника Зорана Рачића. Поред бројних гостију
присуствовале су делегације
из Србије и Републике Српске и других крајева Црне
Горе. Делегација Удружења
ратних добровољаца 1912–
1918, њихових потомака и
поштовалаца Требиње у саставу: предсједник Вујадин
Вуковић, Чедо Танасијевић
и Божидар Грче , затим делегација Милешевског културног клуба Свети Сава у саставу предсједник Зоран Малешић и члан Драган Васојевић. Први пут је била присутна и делегација Удружења
Бијели Павле из Даниловграда у саставу: Миљан Станишић, мр Миленко Шарановић и Раско Калезић. Скупу је присуствовао и предсједник Удружења Сјеверац
из Подгорице књижевник
и пјесник Милован Мишо
Кубуровић. Као и проф. др
Драгомир Кићовић, проф.
др Славољуб Ђукић из Краљева, проф. др Марко Кнежевић из Плава, књижевник
Миладин Јоксимоић из Бијелог Поља, Жарко Бојић из
Подгорице, као и пјесници,
гуслари, публицисти и писци из Берана.

КИКОВИЋ: ВАСОЈЕВИЋИ
УВИЈЕК НА СТРАНИ СРБИЈЕ

Скуп је, послије резања
славског колача и благослова од стране протојереја ставрофора Драгана Ристића,
поздравио Горан Киковић,
почасни предсједник Удружења ратних добровољаца.
– Природно је да Удружење ратних добровољаца
1912–1918, њихових потомака и поштовалаца Беране,
слави овај свети дан, када се

сјетимо наших јунака који су
се од Косовског боја 1389. па
до 1999. борили за крст часни
и слободу златну и бранили
српски народ од разних завојевача и зулумћара – рекао је
Киковић и подсјетио да Видовдан живи у српском народу и код свих оних за све оне
којима су слобода и идеал на
првом мјесту.
– Ми чланови Удружења
која чине Савез, Српска народна одбрана Васојевића и
Лимске долине морамо се
увијек и на сваком мјесту борити за наше Косово и Метохију и говорити о значају
те свете српске земље на које нас подсјећају ријечи које
записа владика Раде Томов
Петровић у Горском вијенцу:
„Ој Косово грдно судилиште,
насред тебе содом запушио!”
А књаз и краљ Никола Петровић каже у својој знаменитој
пјесми стиховима „Онамо,
намо да виђу Призрен, та то
је моје дома ћу доћ, старина мила тамо ме зове, ту једном морам оружан поћ…”,
тиме је изразио своју жељу
да ослободи свету српску земљу – поручио је Киковић и
додао да су Васојевићи и данас на страни Србије.
– Како су се Јевреји поздрављали кад су протјерани
из Израела „догодине у Јерусалиму”, и ми Срби треба да
се поздрављамо „догодине
у Призрену”, јер без Косова
и Метохије нема ни нас Срба у Црној Гори – поручио је
Киковић.
У Видовданској бесједи
Mиличко Трифуновић, предсједник Удружења је свим гостима пожелио добродошлицу у Васојевиће.

ГУСЛАРИ И ПЈЕСНИЦИ

На скупу су још говорили предсједник Удружења
ратних добровољаца 1912–
1918, њихових потомака и
поштовалаца Требиње, Вујадин Вуковић, предсједник
Милешевског културног клуба Свети Сава Пријепоље, Зоран Малешић, у име Удружења Бијели Павле из Даниловграда мр Миленко Шарановић, предсједник Удружења Сјеверац из Подгорице,
Милован Мишо Кубуровић и
књижевник Миладин Јоксимоић из Бијелог Поља.
У културно-умјетничком
дијелу програма наступали су пјесници: Радоје Мишковић, Давид Лалић, Вулко Шћекић и Мишо Кубуровић, гуслар Милоје Бугарин,
док је госте посебно одушевио естрадни умјетник Будо
Кастратовић.
РСК

6 АКТУЕЛНО

СРПСКО КОЛО ЈУН 2019.

Линта: Системaтски се крше људска права
више од милион и 200.000 протјераних
Срба са простора бивше Југославије
П
Промовисана
ликовна колонија
Млин, Грачац – Лика
оводом обиљежавања стављени и остали учесниП
Дана избјеглица 21. ју- ци колоније, академски
на, у организацији Завичај- сликари Дејан Крга, пориног удружења Грачац-Лика, у просторијама КЦИОС
Тесла, одржана је презентација прве ликовне колоније Млин, Грачац–Лика.
Након неколико уводних ријечи о томе шта се
и како дешавало од 23–28.
маја у Грачацу презентован је каталог изложбе у
коме су представљени сви
радови и биографије сликара. Они који су се одазвали позиву и дошли у просторије КЦИОС Тесла могли су уживати у предјелима Грачаца и Лике, а умјетници су се потрудили да
ураде и неколико акварела са мотивима Грачаца.
Поздрављајући присутне Здравко Мирчета рођен
у Миочићу поред Дрниша,
истакао је да се мора пронаћи начин како би ова
ликовна колонија постала традиционална.
У сличном тону, говорио је и Херцеговац из Београда Зоран Чалија – Чарли, предсједник Секције за
сликарство у Удружењу ликовних умјетника Србије.
Он је истакао да је не
само мозак, него и срце
комплетне ове колоније
био Раде Кончар који је
након посјете Манастиру
Крка учинио заиста све да
се сва ова екипа нађе у Грачацу. Присутнима су пред-

јеклом Личанин из Коренице и Дрварчанин Никола Марчета, Затим Марија
Николић, академска сликарка из Београда, која је
за поклон добила сувенир
личку капицу и надамо се
ускоро, академски сликар
Александар Радосављевић,
такође из Београда.
Споменути су и организатори и спонзори који нису хтјели да се њихова имена износе јавно, већ само
надимци, Раца, Тене, Јоца и Оли, као и они из техничке подршке Лана и Нино, Петар и Марко Дукић,
Дудо и Шмрки. Посебна
захвалност одата је познатом грачачком угоститељу
Драгану Лукићу, на гостопримству и уступању простора за рад и презентацију
изложбе у Грачацу.
Презентацији ликовне
колоније присуствовали
су и предсједник Одбора
за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије
Миодраг Линта, генерални секретар Удружења Срба из Хрватске Милојко Будимир, предсједник СКД
ЗОРА Книн–Београд Никола Церовац, предсједник и
секретар Завичајног клуба
Срб Ђорђе Кеча и Мићо Грбић, колеге новинари Данко Перић и Петар Поповић
и многи други.
РСК

У КАМЕНДИНУ УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ 270
СТАНОВА ИЗБJЕГЛИЧКИМ ПОРОДИЦАМА

У земунском насељу Камендин 21. јуна на Свјетски дан
избјеглица уручени су кључеви 270 станова намијењених избјегличким породицама из Босне и Херцеговине
и Хрватске с пребивалиштем на територији Београда.
Станови су изграђени у оквиру петог потпројекта Регионалног стамбеног програма (РСП).
Вриједност изведених радова је 7,9 милиона евра, а
средства су обезбијеђена из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма, чији је највећи донатор
Европска унија, а Град Београд је донирао земљиште
и инфраструктуру у укупној вриједности од 226 милиона
динара. Камен темељац за изградњу ових 270 станова
положен је 17. новембра 2017. године. Извођач радова
је конзорцијум који чине Златибор градња Београд АД и
други, док је стручни надзор обавио Шидпројект доо Шид.
Комесаријат за избјеглице и миграције Републике Србије, као водећа институција, спроводи Регионални
стамбени програм у Србији. До сада је, кроз РСП, у Србији кров над главом обезбијеђен за 3.500 породица, а
за још 3.900 породица биће обезбијеђен дом до краја
реализације овог пројекта, 2021. године.

редсједник Савеза Срба
из региона Миодраг Линта оцјењује, поводом Свјетског дана избјеглица (20. јун),
да се систематски и намјерно крше људска права више
од милион и 200.000 протјераних Срба и других оштећених грађана са простора
бивше Југославије. Због тога је Савез Срба из региона
урадио евидентирање отете,
уништене и друге имовине
протјераних Срба и других
оштећених грађана из Хрватске, БиХ и Словеније. Укупно је 10.322 породицe попунило Образац за евиденцију
односно преко 30.000 протјераних Срба и других оштећених грађана. С обзиром да је

са подручја Хрватске и БиХ
протјерано преко милион Срба и других оштећених грађана ова евиденција се може
сматрати веома репрезентативном анкетом. Након завршене евиденције извршена је анализа прикупљеног
материјала и урађен је извјештај са прецизним подацима
о систематском кршењу људских права протјераних Срба и других оштећених грађана. У извјештају су наведени конкретни подаци o материјалним губицима везано за
уништену и отету непокретну
и покретну имовину, финансијске губитке (неисплаћене,
а заостале пензије, динарска
и девизна штедња…) и непри-

знати радни стаж, неадекватну размјену, обнову и продају имовине.
Линта истиче да ће Савез
Срба из региона поменути
извјештај послати на адресе
свих значајних међународних организација, као што
су Уједињене нације, Европска унија, Конференција за
европску безбједност и сарадњу, Савјет Европе, као и
на адресе водећих држава
свијета. Савез Срба из региона ће тражити, прије свега,
од Европске уније тј. од њених институција Европског
парламента, Европског савјета, Савјета министара и
Европске комисије да изврши
притисак на Хрватску, БиХ и

Словенију да поштују Повељу Уједињених нација о људских правима, Европску конвеницју за заштиту људских
права и основних слобода; да
Словенија и Хрватска испуне преузете обавезе потписивањем Уговора о приступању
Европској унији, као и да БиХ
испуни Анекс 7 Дејтонског
споразума који се односи на
повратак имовине избјеглих
и расељених лица. Јасно је
да није могуће успоставити
трајни мир и стабилност и
односе међусобног поштовања и повјерења у региону
без проналажења правичног
рјешења питања отете и уништене имовине и других отетих права.

ОДРЖАНА 3. ПО РЕДУ МАНИФЕСТАЦИЈА КРАЈИШКЕ ИГРЕ, ПЈЕСМЕ И ОБИЧАЈИ

» КУД Ћирило и Методије, дјечји ансамнл

У Бусијама обиљежен Свјетски дан избјеглица
оводом Свjетског дана пјесме и обичаји први пут је Славонија у срцу, пјесникиња публике Српске плакету је
П
избјеглица Координаци- организована 2017. годи- са Косова Весна Станојло- добио Бранко Ковачевић, заја удружења избјеглих и ра- не. Дакле, да не буде забу- вић, Петрова гора – Кордун, тим представници полицисељених у Републици Србији организовала је 23.6.2019.
године у Бусијама (општина
Земун) трећу под реду манифестацију Крајишке игре, пјесме и обичаји.
Важно је да крајишку и
ширу јавност подсјетимо
на чињеницу да је Коалиција удружења избјеглица
седам година организовала манифестацију под називом Крајишки откос (2010–
2016). Посљедње три године
тј. 2014, 2015. и 2016. Крајишки откос се одржавао код
Цркве Светог Ћирила и Методија у насељу Бусије. Манифестација Крајишке игре,

» КУД Славонија у срцу

не, овo није био десети Крајишки откос, већ треће Крајишке игре, пјесме и обичаји.
Циљ ове манифестације
је да се очува и сачува култура крајишког народа. Крајишници нису могли понијети своје куће и имања, али су
понијели ојкаче, игре и много лијепих обичаја рекли су
организатори.
На овој манифестацији
представила су се многа културно-умјетничка друштва,
појединци и пјевачке групе.
Посјетиоцима су се представили Ђорђе Мачак, Боро Дрљача, народни гуслар из Калуђерице Ранко Бабић, КУД

Завичајно удружење Славонаца, КУД Ћирило и Методије из Бусија – дјечји ансамбл,
пјесник са Косова Маринко
Пејчиновић, Удружење грађана Крајине Зора из Крагујевца, Група Коријени и Рајко Вуканац, који је уједно
био и здравичар, Мушка и
женска пјевачка група КУД-а Завичај – Банија из Мајура код Шапца.
Организатори су се захвалили пријатељима и сарадницима тако што су подијелили плакете. Па је тако плакету добио Иван Гергинов из
Комесаријата за избјеглице
РС, из Представништва Ре-

је, Жељко Бенак пријатељ и
донатор Удружења. Народни
посланик Љубиша Стојмировић примио је плакету од
Милана Жунића. Плакету је
примио и замјеник предсједника Градске општине Земун
Дамир Ковачевић од стране
Ненада Абрамовића.
У Храму Светог Ћирила
и Методија служен је помен
погинулим браниоцима Републике Српске Крајине и
Републике Српске и положени су вијенци на споменик страдалницима. Полагању вијенаца су присуствовали и Александар Вулин, као
и директор Полиције Владимир Ребић.
Након полагања вијенаца вријеме се уротило против организатора, тако да је
интензивна киша спријечила Александра Вулина да се
обрати Крајишницима. Ипак,
косидба је одржана, упркос
киши, косиоцима се придружио и један од организатора
Ненад Абрамовић.
Како су Крајишници навикли на разне животне непогоде, ни вјетар, киша и
грмљавина нису их отерали, остали су испод шатора,
гдје се уживало уз печење и
крајишку музику.
ДРАГАНА БОКУН

САБОРОВАЊЕ 7

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ПРЕМИЈЕРНО ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈА ЈОШ ВИШЕ ДОПРИНОСИ БОЉИМ ВЕЗАМА СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У Новом Саду одржан први Сајам завичаја

У

организацији Покрајинског секретаријата
за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу и Фонда за пружање помоћи избjеглим, прогнаним и расељеним
лицима у Новом Саду је 6. јуна 2019. године отворен први
Сајам завичаја – завичај кроз
привреду, туризам и културу.
Сајам завичаја окупио је
око 100 излагача са простора бивше Југославије који су
представили своје обичаје,
рукотворине, али и гастрономску понуду. Република
Српска и Република Србија, посебно Војводина његују
традиционално добре односе
које спајају иста култура, исти народ, а овакве манифестације доприносе њиховом
продубљивању. На територији Војводине постоји 50 завичајних удружења, а управо је
циљ ове манифестације да
окупи и интегрише припаднике нашег народа и у Србији и у региону.

НАПРЕДАК РЕГИОНА
У ЦЈЕЛИНИ

Ову манифестацију свечано су отворили потпредсjедник Покрајинске владе
Ђорђе Милићевић и министарка трговине и туризма
у Влади Републике Српске
Драгица Ковач.
Присутнима се обратио
потпредсједник Покрајинске
владе Ђорђе Милићевић који је је истакао да је жеља ове
манифестације да буде кохезивна снага за припаднике
нашег народа и у Србији и у
региону, али и стимуланс и
напредак региона у цјелини.
Предсједник Привредне
коморе Војводине Бошко Вучуревић је истакао да је Република Српска незаобилазан партнер и један од најзначајнијих спољнотрговинских
партнера Републике Србије.
Предсједник Привред-

ПРОГРАМ

не коморе Републике Српске Борко Ђурић се осврнуо
на досадашњу сарадњу Републике Србије и Републике Српске.
С обзиром да је Сајам завичаја инициран са циљем
сарадње у култури, привреди и туризму, присутнима
су се обратиле и директорица Туристичке организације Војводине Наташа Павловић и директорица Туристичке организације Републике Српске Нада Јовановић које су прије два мјесеца потписале протокол о
сарадњи, а који има за циљ
да се унаприједи размјена
туриста између двије туристичке дестинације и да се
креирају заједнички туристички производи.
Домаћине и госте поздравио је директор Покрајинског фонда за пружање помоћи избјеглим, прогнаним
и расељеним лицима Душко
Ћутило, а предсједник Владе РС Радован Вишковић је
са премијером Покрајинске
владе Игором Мировићем
обишао штандове.
Међу излагачима, а у жељи да активности и дјеловање својих удружења презентују на најбољи и најо-

ригиналнији начин, нашли
су се Завичајно удружење
Сава Мркаљ, Удружење Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији, Удружење студената Републике Српске у
Србији, Удружење жена Је-

динствено Руско село, Завичајно удружење Банија,
Удружење жена Наковчанке, Удружење Петровчани,
Српски крајеви, Мостови на
Дрини, Културна заједница
Крајине, Удружење Матица

БАРАЊА КРОЗ ВЕКОВЕ
Удружење Матица Српска у Дубровнику у току Сајма завичаја
представило је Зборник научних радова Барања кроз
векове који је настао са циљем сазнавања нових чињеница
о Барањи из области историје, демографије, етнологије,
археологије прикупљених и сабраних од тридесетак научних
радова. Овим зборником је потврђена историјска, етничка,
политичка, демографска и друга утемељеност српских
коријена Барање. Повод за зборник радова представља
међународни научни скуп који се одржао у Сомбору од 12.10.
до 14.10.2018. године.
Организатори скупа били су Влада Републике Српске
Крајине у прогонству, Удружење Матица Српска у Дубровнику
и Покрет за обнову србистике.
– Барања јесте на периферији српских земаља, али је
она у основи центар. Центар зато што су српски коријени
у Барањи од памтивјека. Све што будемо писали о
српству, писаћемо о Барањи и обрнуто – рекао је један од
приређивача Зборника о Барањи дипломирани правник
Милорад Буха.
У прилог наведеном говори и Историјска карта Барање из
XVIII и XIX вијека која осликава живот простора Барање и
духовне грађевине односно око 70 цркава и манастира који
су постојали у Барањи као потврда живота српског народа
на том подручју. О историјском и културном значају Барање
говорила је предсједница КУД-а Јован Лазић из Белог
Манастира Светлана Пешић која је представила српску
барањску народну ношњу.

Српска у Дубровнику, Завичајно удружење Славонаца,
Завичајно друштво Змијање, Општина Дрвар, Представништво Републике Српске у Србији, Удружење жена Бачки Грачац, Завичајно
удружење Личана, Завичајно удружење Јањана, Удружење Крушево брдо, Максим
Мудринић гајдаш и други.

РУКОТВОРИНЕ И СУВЕНИРИ

Наведена удружења и организације представили су
своје рукотворине, односно
уникатне и ручне радове, као
свој знак распознавања, односно све оно по чему су препознатљиви.
Завичајно удружење Личана представило је своје
рукотворине међу којима
су се нашли одјевни предмети, сувенири, стаклене посуде, а личност која представља симбол њиховог краја је
Никола Тесла.
Удружење жена Наковчанке представило се кроз
слане и слатке рукотворине
и на тај начин привукле пажњу гостију да приђу њиховом штанду и пробају њихове производе. Удружење Срба Херцеговаца и пријатеља
у Србији своје представља-

Манифестацију је
увеличао богат културноумјетнички програм у
којем су се, кроз своје
умијеће у играма и
пјесмама представили
АКУД Лира Лукач и женска
пјевачка група Успомене из
Дрвара, СКУД Просвјета –
Вргинмост, КУД Пискавица
– Бањалука, КУД младих
Грмеч из Босанског
Петровца, КУД Шипово,
Српско КУД Гаврило
Принцип и пјевачка група
из Босанског Грахова,
мушка пјевачка група
Завичајног удружења
Банија из Суботице,
гуслар из Бијељине
Лука Бошњак, Етно
група Зеница, КУД Св.
деспот Стефан Лазаревић
из Сребренице, као и
културна умјетничка
друштва и пјевачке групе
из Куле, Новог Сада, Белог
Манастира, Апатина,
Вуковара, Дервенте,
Добоја, Ђурђева,
Кљајићева и Бачког
Грачаца.

ње базирало је на „даровима
Херцеговине”, односно чајевима и здравим напицима.
Мостови на Дрини су приказали своје рукотворине у
изради гусала, док је општина Дрвар представила домаће производе и туристичка
мјеста која би требало да посјете сви који дођу на територију наведене општине.
Сајам завичаја је направио симбиозу у којој су представљени култура, традиција и обичаји, али и сарадњу
у привреди и туризму која
ће се рефлектовати кроз још
чвршћу повезаност између
Републике Србије и Републике Српске.

ДРАГАНА ШИПОВАЦ

У НОВОМ САДУ ЧАК 7.000 СТУДЕНАТА ИЗ РС

САВА МРКАЉ

Удружење које је, такође, на Сајму завичаја привукло
пажњу је Удружење студената Републике Српске у Србији
– Нови Сад, које је основано 12. априла 2019. године и које
представља прво удружење студената у Србији.
У Новом Саду студира око 7.000 студената из Републике
Српске и наведено удружење је основано са циљем
да буде конзулат студената који долазе из Републике
Српске, односно адреса на коју ће се прво обратити када
дођу на студије. Поред тога, главни циљеви удружења
су помоћ студентима при уписивању на факултет,
помоћ при налажењу привремених послова током
студирања и повезивање студената са привредницима
приликом налажења сталних послова. Удружење се бави
хуманитарним радом и до сада су већ одрадили једну
хуманитарну акцију, хуманитарни турнир у малом фудбалу
на којем је учествовало 25 екипа.

Печат на овогодишњем
Сајму завичаја оставило је
Завичајно удружење Сава
Мркаљ које је на најљепши
начин представило свој
рад, стављајући акценат на
остварења у току 2018. године
када је удружење обиљежило
235 година од рођења и 185
година од смрти Саве Мркаља,
великог реформатора српске
азбуке. Тим поводом, на сајму
су презентоване двије књиге:
Сава Мркаљ Пјесме и пјеснички
рукопис Бошка М. Бућана Испод
пепела.

»» СЛОВО О САВИ МРКАЉУ: Зорица Влајинић поклонила књиге премијеру покрајинске Владе
Игору Мировићу и премијеру Републике Српске Радовану Вишковићу

8 У ПОСЈЕТИ

СРПСКО КОЛО ЈУН 2019.

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ СУРЧИН СТЕВАН ШУША ИСПРАВИО МНОГЕ ПРОПУСТЕ ПРЕТХОДНЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Најмлађа београдска општина на путу да
постане најпожељније мјесто за живот
Г
радска општина Сурчин
најмлађа је београдска
локална самоуправа,
али по свом значају и ресурсима спада у ред најзначајнијих. Сама чињеница да се највећи аеродром у земљи кроз
који годишње прође 5 милиона путника налази на тлу ове
општине најбоље свједочи који је њен потенцијал. Агилна
општинска управа на чијем је
челу Стеван Шуша урадила је
много да Сурчин постане једно од најпожељнијих средина
за живот.
Овај дипломирани инжењер машинства максимално
се потрудио да пропусти претходне власти не оштете трајно житеље Сурчина. Упорним
залагањем изборио се да ова
општина добије излаз на аутопут Е-763, али и да поврати повјерење грађана који су
имали горко искуство са његовим претходницима када је
у питању изградња канализационе мреже и гасовода.
– Заиста је веома важно
што смо успјели да се изборимо за прикључење на аутопут Е-763 код Јакова. Прикључни краци ће се највјероватније радити када и деоница од Новог Београда, од кружног тока у Војвођанској улици до обилазнице у Сурчину.
Постоји и један мали проценат могућности да се прикључење уради и раније. У току је
израда урбанистичког пројекта прикључнице код Јакова.
Садашња општинска власт је
успјела оно што је претходна власт пропустила да уради у периоду када је био јавни увид у Просторни план аутопута Е-763, Београд–Јужни
Јадран, 2010. године и када је
требало да се ставе примједбе на план које би резултирале прикључењем код Јакова. Успјели смо да ставимо и
тачку на често експлоатисану у дневнополитичке сврхе
нетачну претпоставку да ће
наплатна рампа бити у Сурчину. Наплатне рампе неће
бити у Сурчину и деоница од
Сурчина до Обреновца ће бити попут градске саобраћајнице, без наплате путарине.
zz
Који су још инфраструктурни захвати урађени?
– Адаптирали смо простор
у једном дијелу Дома културе за вртић у Бољевцима, гдје
ће од септембра мјесеца бити уписано око 80 малишана. Ускоро се почиње са реконструкцијом зграде старог

КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА 3.000 ПРИКЉУЧАКА

zz
Какве ја ситуација са канализационом мрежом?

-У ужем језгру Сурчина изграђена је секундарна – У ужем
језгру Сурчина изграђена је секундарна канализациона
мрежа дужине од око 45 километара, што ће резултирати
могућим прикључењем око 3.000 домаћинстава. Претходна
општинска структура је закључила уговоре са грађанима
свих насеља општине Сурчин о изградњи канализације,
узела новац и изградила само 7,3 километра канализације
на коју су прикључили око десетак домаћинстава. Ми смо
урадили нешто, што колико знам, до сада није забиљежено у
пракси, а то је да смо добрим пословањем обезбједили новац
да вратимо грађанима оно што је претходна власт узела.
Исто смо урадили и за грађане који су склопили уговоре
са нашим претходницима за изградњу и прикључење на
гасоводну мрежу и мада је мрежа изграђена, свим грађанима
који су одустали од гасификације новац се враћа. Морам
да истакнем да ће се канализациона мрежа градити у
свим насељима општине, али ће се уговори закључивати
са стварно надлежним за те послове, са Дирекцијом за
градско грађевинско земљиште и изградњу Београда и ЈКП
Београдски водовод и канализација и градиће се канализација
која ће моћи да функционише, јер реално гледано, по ранијој
замисли отпадне воде из Прогара је требало да се одводе чак
до Земун поља, што није било ни економично, а ни изводљиво
у пракси, већ само у њиховом плану.

усмјереног образовања у Косовској улици у Сурчину, како
би се направио савремени вртић за око 200 дјеце. Такође,
у преговорима смо да изградимо још један нови вртић за
око 300 најмлађих Сурчинаца, али о томе ћемо, надам се
причати за неки наредни број
ваших новина. У Добановцима смо покренули поступке за
изградњу централне кухиње,
вешернице, магацина и пратећих објеката за предшколске установе наше општине.
При крају смо са радовима
на Дому културе у Добановцима, Дому културе у Бољевцима, а планирамо и радове и
у сурчинском.
zz
Шта је још у плану?
– У насељу Кључ смо изградили водовод. Чекамо да
се усвоји ПДР аеродрома, па
да кренемо са израдом ПДР-а насеља Радио Фар, како бисмо радили водовод у том насељу. Побринули смо се да се
ревитализују сви главни путеви кроз нашу општину, да се
асфалтирају нове улице, да се
изграде тротоари, равномјерно у свим насељима. Уредили
смо атарске путеве. За будућност планирамо да што прије
покренемо комплетну реконструкцију Виноградске улице, да изградимо трећу и прву
деоницу пута Сремска газела.
zz
У каквом су стању школе?
– Бавили смо се уређењем
свих основних школа општине Сурчин, од замjене стола-

НИСМО ДОВОЉНО ИСКОРИСТИЛИ АЕРОДРОМ
zz
Колико је Сурчин искористио ресурс какав је највећи

аеродром у земљи?
– Сигурно да имамо среће да је на сурчинском тлу и
београдски Аеродром Никола Тесла, па се гости који долазе
небеским путем са Београдом најприје срећу у Сурчину.
Међународним аеродромом годишње прође преко 5
милиона путника. Мишљења сам да Сурчин не користи
у довољној мјери овај ресурс, али ће се свакако ствари
у будућности морати мијењати и то наравно набоље.
Аеродром представља свакодневно обнављање људског
потенцијала и ми ћемо се потрудити да путницима који
слијећу у Београд, кроз различите садржаје, дамо могућност
да се задрже у Сурчину, било да предахну у неком ресторану
или се пар дана регенеришу на некој од наших туристичких
дестинација, на Сави, у шуми, на језеру.

ријe, реконструкције фасада
и кровова, санација мокрих
чворова, замjене подова. За
добановачку, јаковачку и бољевачку школу смо, у циљу
побољшања енергетске ефикасности, урадили прикључење на гас, а у наредном периоду и све остале школе ћемо
гасификовати. Посебно смо
поносни што смо за бечменске ђаке изградили салу за наставу физичког васпитања и
сада смо у процесу започињањa изградње фискултурне
сале у Добановцима. У току су
радови на санацији спортске
хале у Бољевцима.
zz
На чему ћете највише радити у предстојећем периоду?
– Поновићу да је Сурчин
најмлађа београдска општина, али смо сигурно једина општина која је улагањима општине и грађана изградила гасоводну мрежу на својој територији. На дијелу наше територије смо сами изградили водоводну мрежу. У току је прикључење грађана Сурчина на
канализациону мрежу. Изградићемо тргове у центрима Бољеваца, Јакова и Добановаца
и знатно промијенити и оплеменити изглед ових насеља.
Уређиваћемо и подизати нова дјечја игралишта, паркове и
теретане на отвореном. Радимо заиста пуно, покушавајући
да нашим грађанима омогућимо исте услове које имају у
градским срединама. Ревита-

лизовали смо све путеве. Планирамо да у догледно вријеме
урадимо све битне тротоаре.
Општинско комунално предузеће свакодневно се бави
уређењем општине, уређењем
гробаља, атарским путевима,
пијацама и парковима.
zz
На територији Сурчина је и
древни Манастир Фенек.
Примјетно је да општина у
задње вријеме помаже подизање цркава. Колико је
питање духовности важно
у времену савременог човјека који је у сталној трци
за егзистенцијом?
– Општина у складу са својим могућностима помаже и
помагаће обнову и реконструкцију црквених објеката на својој територији. Сваке
године, кроз конкурсе, опредjељују се средства за грађевинске радове, тако да је рецимо адаптиран црквени дом
у Храму Cветог арханђела Гаврила у Прогару, у Храму Рођења Светог Јована Крститеља у Петровчићу је реконструисан торањ цркве и санирана влага. Радови се уз помоћ
општине ове године изводе
и у Храму Преноса моштију светог оца Николаја у Добановцима, у новом Храму
Светог апостола и јеванђелисте Матеја и Храму Преподобне мати Параскеве у Сурчину, у римокатоличкој цркви
Пресветог тројства у Сурчину,
у Словачкој евангелистичкој
цркви у Бољевцима.

РЕАЛНИЈА МЕТОДОЛОГИЈА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
zz
Сурчин има просјечно високе плате, да ли то утиче на

број предузетника?
– Медијска прича о високом просјеку зарада у Сурчину
се грешком везивала за запослене у Градској општини.
Републички завод за статистику почев од 2018. године
просјечне зараде рачуна на основу података из евиденције
Пореске управе, дакле по новој, реалнијој методологији, јер
се просјечна зарада по општинама сада односи на општину
становања, а не на општину рада запослених. Најдрастичнији
примјер за рангирање општина по новом методу је баш
општина Сурчин која је по претходном методу обрачуна
имала за 2017. годину 83.797 динара нето просјека, а сада по
новој методологији обрачуна за 2017. годину, дакле за исти
извјештајни период: 41.481 динар. Сада су показатељи реални
и општина Сурчин је 15. општина по просјеку зарада.

zz
Да ли је Сурчин направио

одређене искораке у промовисању туристичких
потенцијала?
– Од нашег посљедњег сусрета, прије двије године, општина је основала Туристичку организацију Сурчин, тако
да је тај посао сада у рукама
стручних лица и очекујемо да
у најскорије вријеме видимо
помаке на том плану.
zz
Како бисте оцијенили развој осталих привредних
грана?
– Постојећа индустријска
зона у Добановцима свакодневно доводи на територију
Сурчина преко десет хиљада
радно ангажованих грађана,
а развојем свих планираних
привредних зона, за очекивати је да тај број буде троструко
већи. Сурчинска општина има
изузетно повољан саобраћајни положај, што свакако представља један од највећих развојних потенцијала општине
у будућности.
zz
Да ли ће се градити спортска сала у Бечмену и Добановцима, каква је ситуација са пројектом Оазис?
– Што се тиче развоја спорта на територији општине Сурчин, изградили смо
фудбалски терен са вjештачком травом у Добановцима,
а ове године ћемо привести
намjени објекат за спортове
на води у Прогару, за кајак и
кану. Кроз конкурсе помажемо рад свих спортских клубова који раде на територији
општине. Сви клубови који
немају простор за тренинге
и рад добијају без надокнаде на коришћење термине у
спортским објектима којима
управља наше јавно предузеће. Предиспозиције општине Сурчин за развој спорта су
препознате, тако да је у плану да се на територији наше
општине гради национални
фудбалски стадион, на којем
ћемо сви заједно бодрити наше Орлове. Да је фудбал дубоко укоријењен у овом дијелу
Срема говори и чињеница да
свако сурчинско мјесто има

бар један фудбалски клуб и
да неки клубови трају скоро
један вијек. Очекујемо да се
у најскорије вријеме крене
са реализацијом пројекта изградње комплекса Оасис, којим је планирано да се на површини од око 300 хектара
поред Сремске газеле саграде
терени за спорт и рекреацију, а прије свега три терена за
голф. Овај комплекс ће бити
један од највећих те врсте на
Балкану. Рекао сам већ да је
фискултурна сала завршена
у Бечмену и да ће се градити
у Добановцима.
zz
Сурчин је прихватио велики број прогнаних Срба
из земаља региона. Да ли
су они успјели да се скуће и у којој мјери су имали
помоћ општине?
– На територији општине Сурчин, према нашој евиденцији, живи око 3.000 избјеглих и прогнаних лица и
око 400 интерно расељених.
Ово је оквирни податак због
осцилација, дневних миграција, промјене статуса (пријема у држављанство), али је
чињеница да је територија наше општине занимљива као
локација за стално насељавање. Општина Сурчин се свих
ових година трудила, колико
је то била у могућности, да
помогне овим лицима у рјешавању егзистенцијалних,
али и свакодневних проблема. До 2019. године стамбено је збринуто 171 породица
и економски оснажено 136
лица. Подијељено је 250 једнократних помоћи и дрва за
191 породицу. Из буџета Општине Сурчин до сада је дато
8.100.000 динара. Многи од
њих су успјели да својим личним залагањима и напорима
изграде куће, заснују породице. Вјерујем да добар дио заслуга за повећање наталитета
на нашој територији припада
овим новим Сурчинцима. Општина у свом дјеловању увијек тежи да сви који живе на
територији Сурчина имају једнаке шансе и иста права. 

ТРИФКО ЋОРОВИЋ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

Српски добровољци у Великом рату

Предавање o српском
језику у Дрвару

П

П

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА АМЕРИКАНЦИ СРПСКИ ДОБРОВОЉЦИ ИЗ САД-А 1914 – 1918, АУТОРА ДР МИЛАНА МИЦИЋА

ПОСЉЕДЊА ЕПСКА ГЕНЕРАЦИЈА
оштоваоци српске ратничке традиције 7.6.2019. у Дому војске Србије
присуствовали су промоцији нове
књиге др Милана Мицића, Американци
српски добровољци из САД-а 1914–1918.
Аутор је у књизи овjековјечио 25 казивања о српским добровољцима који су
дошли из САД-а. Њихове судбине упознаје на основу породичног сјећања, што
представља велику вриједност ове књиге.

ЗНАЧАЈАН ПРИЛОГ ЗА СРПСКУ НАУКУ

Један од рецензената потпуковник др
Миљан Милкић нагласио је да Мицић
указује на појединце и на тај начин безличне бројеве стотине хиљада претвара у
личности које имају свој идентитет, своја
осјећања, своје наде и страхове.
– По начину на који приступа истраживању и писаној интерпретацији својих
истраживачких резултата Мицић подсјећа читаоца да историја јесте социологија прошлости, али он иде и корак даље и
у своје анализе уврштава и психологију.
Својом идентификацијом појединца аутор указује на друштвена кретања и објашњава читаву епоху о којој пише – рекао је Милкић и додао да аутор уочава
и анализира све проблеме које је долазак добровољаца проузроковао како на
личном плану тако и у ширем контексту
српског националног бића и стварања нове јужнословенске државе.

ГУСЛЕ САЧУВАЛЕ БОРБЕНИ ДУХ

Други рецензент потпуковник др Далибор Денда је уврстио Мицића у плејаду великих историчара српског добровољачког питања.
– Оно што га разликује од осталих истраживача јесте јасан став да је то питање аутентично српско, а не југословенско питање – рекао је Денда.
На страницама ове књиге читаоци се
сусрећу са људима различитих судбина,
карактера, у својој основи са динарским
Србима које карактерише авантуристички дух, жеља да се трбухом за крухом
опроба срећа у неком новом свијету хиљадама километара далеко.
– Оно што им је заједничко јесте српска идеја на којој су одрастали прије свега
уз звуке гусала – рекао је Денда.
Денда је парафразирао реченицу једног од приказаних добровољаца: „Када је
у Сан Франциску чуо гуслара како позива Србе да стану под српски барјак срце
му је заиграло и није могао да изостане
па да све злато овога свијета у Америци задобије.”

УНАПРИЈЕД ОСУЂЕНИ НА СМРТ

Аутор је рекао да се добровољци у
српској колективној свијести налазе на
маргини.
– Када говоримо о српским страдањима у Великом рату добровољци се спомињу само узгредно. Говори се најчешће
да су дошли преко океанских земаља из
САД-а и Русије, а о њиховим карактерима и ко су они били, шта су значили за
српску воjску у војном погледу, а шта су
значили у политичком погледу имамо
мало сазнања – рекао је Мицић.
Добровољци српске и црногорске војске у Великом рату махом су Срби аустроугарски држављани. Иако је било и
добровољаца Краљевине Србије који нису подлијегали процесу мобилизације.
– Срби из Босне и Херцеговине, Лике, Баније, Кордуна, Далмације, Славоније, Боке Которске, Баната, Бачке и

КАКО ДО КЊИГЕ
Књига Американци српски добровољци
из САД-а 1914 – 1918. може се
набавити код аутора (063 451640)
и код издавача Банатски културни
центар Ново Милошево (063/783-155,
063/644-369, banatskikulturnicentar@
gmail.com)

»» Др Милан Мицић, др Далибор Денда и др Миљан Милкић
Срема као аустроугарски држављани
су били унапријед осуђени на пријеки
суд. Чекала су их вјешала и стрељачки
строј. Породице би им биле пројтериване у логоре, а имовина конфискована – рекао је Мицић и додао да се добровољци у ратним операцијама нису
предавали.
– У румунској војсци данас постоји један мит о Србима, а настао је за вријеме
борби на Добруџи који каже да се Срби
никада живи не предају, јер су у борбама
на Добруџи у случају опкољавања вршили самоубиства да не би пали непријатељу у руке и на тај начин штитили своје
породице – рекао је Мицић.

СВАКИ ЧЕТВРТИ СРБИН У АМЕРИЦИ
ПОШАО ЈЕ У ДОБРОВОЉЦЕ

Већина српских добровољаца аустроугарских држављана кренула је за српском националном идејом. И у политичком смислу су изражавали жељу својих
крајева из којих су потицали да се уједине у једну цјелину са Краљевином Србијом. Без обзира колико су се они борили
за Краљевину Србију, учествовали су у
стварању, као резултат рата, југословенске државе Краљевине СХС.
Уједно у наредном периоду од 1918.
до 1941. били су њени чувари и њени симболи, поготово у крајевима гдје су били
колонизирани тзв. сјеверни крајеви југословенске државе. Банат, Бачка, Барања, Срем и Славонија је простор на коме
је између два свјетска рата формирана
201 добровољачка колонија. Уочи Другог
свјетског рата живјело је око 100.000 чланова добровољачких породица.
– Југословенске власти су их ту насељавале да штите несигурне границе
према Румунији, Мађарској и на неким
подручјима гдје није било већинско јужнословенско односно српско становништво. Није чудо то да су они 1941. године били први на удару, протjеривани
у НДХ и убијани у мађарској окупационој зони односно у Бачкој и Барањи. Њиховим уништавањем и протјеривањем
окупаторске власти обрачунавале су се
са њима који су били симбол српства –
рекао је Мицић.
Добровољци из ових крајева борили су се за отаџбину Србију, коју прије тога никада нису видјели. Србија
је постојала и живјела само у њиховим сновима.
– Србија и Црна Гора су у Првом свјетском рату биле српске државе. Не смијемо се одрицати добровољаца који су се
борили у редовима црногорске војске –
наглaсио је Мицић који се потом осврнуо на добровољце из Америке.
– Њих је у периоду од 1914–1918.
било од 9.000 до 10.000. По неким подацима кажу да је 45.000 Срба било у
Америци, 40.000 у Аустроугарској и
5.000 у Црној Гори. По овој рачуници
значи да је у Америци сваки четврти
Србин био добровољац – рекао је Мицић и додао да су тамошњи Срби били
дио једног великог европског покрета
који је настао у вријеме велике сеобе
народа од 1815. до 1930. године. Тада
је око 50 милиона Европљана прешло
у САД и стварало ту земљу.

НА МЕТИ СВИХ СРПСКИХ
НЕПРИЈАТЕЉА

– Срби су радили послове у жељезарама, рудницима, на сијечи шуме, на прузи, на испирању злата, обављали су најтеже послове, а живјели су у својим заједницама, на ободима америчких градова. Постојала су два савеза Срба, Србобран (Лика, Банија, Кордун, Босанска
Крајина) и Зора који су били савез свих
Срба. У организацији прикупљања добровољаца учествовало је више држава.
Финансијска помоћ која је долазила од
стране Француске, а логистичка помоћ
је долазила од стране Велике Британије.
Добровољци из Америке, пребацивани
су у камп у Канади гдје су их обучавали
британски официри, затим британским
бродовима иду до француских лука – рекао је Мицић. Он се осврнуо на добровољце које су изузетно снажне личности.
– У Америци су се научили свему ономе што млад човјек који има новац може да научи, алкохолу, картању, тучама.
Као такви били су прилично незгодан
војнички материјал. Како претворити
авантуристу у војника. Извјештаји српских официра говоре да су врло храбри
и склони оружју, јако воле српског војника, неће да случају официре, а према
подофицирима гаје потпуну антитезу –
рекао је Мицић. Он је додао да је у српској војсци постојао обичај да се војник
удари, опсује, ошамари, понизи.
– Добровољци то нису дозвољавали и
долазило је до инцидената и туча, док војвода Бојовић није издао наређење да нико
не смије онога ко је страни држављанин,
а добровољац, да ружи, шамара и бије.
– Српски добровољац је издржао два велика рата, издржао је да промјени државу,
да промјени униформу и страхује за своју
дјецу. Издржао је нехуману колонизацију
између два рата, када ти добровољци, ратни побједници, нису добили ништа, чак ни
земљу у власништво, ни кров над главом.
Умирали су по Банату, Срему и Бачкој по
спахијским шталама и јазбинама. По броју
умрлих 79 % су била дјеца до двије године
– рекао је Мицић који се потом осврнуо на
судбину добровољаца у наредном периоду.

ДОСЉЕДНИ У ДРУШТВУ КОЈЕ
ИХ ЈЕ МАРГИНАЛИЗОВАЛО

– Добровољци су издржали масовна
убијања 1941. од стране мађарског окупатора у Бачкој. Дочекали су 1947. године
уредбу Александра Ранковића да се Савез
ратних добровољаца Краљевине Југославије забрањује као фашистичка организација. Остатак свог живота провели су
са тим биљегом у друштву које није признавало њихове заслуге. У друштву које
их је заборављало, међу својом дјецом
која су се окренула другим путем. Заборављени, на маргинама, у задњим собама својих кућа. Остали су монархисти,
добровољци, људи, као посљедња епска
генерација – рекао је Мицић.
Он се на крају програма захвалио рецензентима потпуковнику др Миљану
Милкићу и потпуковнику др Далибору
Денди, као и организатору промоције из
Удружења потомака ратних добровољаца 1912–1918. Бранку Миловановићу.
ДРАГАНА БОКУН

роф. др Милорад Дешић одржао је у Дрвару, 8. јуна 2019. године,
предавање Српски језик и
ћирилица данас у српском
језичком и културном простору у организацији Удружења Дрварчана у Београду, а уз подршку Министарства спољних послова – Управе за сарадњу с
дијаспором и Србима у региону Р. Србије.
Проф. др Милорад Дешић, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду и члан
Одбора за стандардизацију српског језика, иста-

нија, на релативно малом
простору, добили смо четири језика: српски, хрватски, црногорски, бошњачки. Строго лингвистички
гледано, ријеч је о једном
језику, који се остварује у
више варијаната, тј. у питању је један полицентрични језик. Он нема посебног
имена, него га сваки народ
назива својим именом.
Поред грађана Дрвара,
на предавању је присуствовао и конзул Предраг Митић из Конзуларне канцеларије ГК РС у Мостару са
сједиштем у Дрвару, који
се захвалио предавачу и

»» Др Милорад Тешић и Стеван Бањац
као је да српски језички и
културни простор обухвата данашње четири државе: Србију, Хрватску, Босну
и Херцеговину и Црну Гору. Ту територију некада је
покривао српскохрватски
језик, настао у XX вијеку
на основу идеје о југословенству, а посљедњих деце-

организатору на изузетно квалитетном предавању, нагласивши да је академски предавач, на најбољи начин, изнио чињенице које говоре о значају
употребе српског језика и
ћириличног писма за очување идентитета српског
народа. DIJASPORA.GOV.RS

НАКОН 24 ГОДИНЕ OБНОВЉЕН ТУРНИР
У СЕЛУ ПОЉАНИ НА КОРДУНУ

Давне 1974. године у Пољанима, селу поред Топуског
на Кордуну, за некадашњи Дан борца 4. јула, започео је
турнир у малом ногомету. И трајао је до љета 1995. године – до Олује. Био је то један од најјачих једнодневних
турнира у широј регији Кордуна и Баније. Поратних година је турнир пао у заборав, а обновљен је ове године. Дакако, традиционално 4. јула!
Малобројни мјештани, њих двадесетак, на челу са предсједником Мјесног одбора Марком Чичом и ентузијастом
Миланом Рокнићем – Роком који живи од Олује у Београду, на изузетно успјешан начин су обновили традицију.
Број екипа је знатно мањи него предратних година јер се у
Пољанима знало скупити по тридесетак момчади из околних села, али и из Јастребарског, Загреба, Карловца, Сиска, Подзвидзи (БиХ). Сваке године учествовале су и екипе некадашњих касарни ЈНА из Петриње, Загреба, Карловца… који су, треба ли посебно истицати, доживљавали овације и опште симпатије тада многобројне публике.
Међутим, три јучерашње eкипе које су наступиле су истовремено и побједници, без обзира на резултате. Успјех је
што је манифестацију пратило стотињак гледалаца, сјећајући се некад срећнијих времена и Пољана са већим
бројем становника. Успјех је такође што је и овогодишњи
спортски сусрет, баш као и сви предратни, био вишенационалног карактера, чиме се и на спортском пољу јача
толеранција и заједнички живот у вишенационалној средини попут општине Топуско. Напоменимо да је најмлађи
учесник турнира био 12-годишњи Жарко Гушић.
Милан Рокнић – Роко има прецизну евиденцију свих
предратних турнира као и бројне фотографије.
Једини који је учествовао на свим турнирима од 1974.
до 1995. је нажалост прерано умрли Миладин Божић –
Мики који је са екипом своје Перне и освајао највећи
број пута пољански турнир. 
БОРО РКМАН

10 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
КОМИСИЈА ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА:
У ЗАГРЕБУ ИДЕНТИФИКОВАНО
11 ЖРТАВА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ
У Заводу за судску медицину и криминалистику у Загребу уз присуство чланова породица обављена је идентификација посмртних остатака 11 жртава српске националности страдалих током оружаних сукоба на простору
бивше Југославије у периоду од 1991. до 1995. године
на подручју Републике Хрватске, саопштила је Комисија за нестала лица.
Посмртни остаци су ексхумирани у Горњем Селишту (2),
Петрињи (2), Глини (1), Шашу (1), Шибенику (1), Врбовљани (1), Водотечу (1), Грачацу (1) и Вуковару (1).
Сви посмртни остаци 11 лица идентификовани су методом анализе ДНК, прецизира се у саопштењу и додаје
да ће њихова сахрана бити обављена у складу са израженим жељама породица.
Према подацима Комисије, кроз овај процес у периоду од 2001. до 2019. године из регистрованих, масовних гробница и појединачних гробних места ексхумирани су посмртни остаци преко 1.400 жртава српске
националности страдалих у оружаним сукобима на територији Републике Хрватске, а посмртни остаци преко 980 идентификованих жртава су предати породицама ради сахране.
Од самог почетка процеса ексхумација и идентификација посмртних остатака, које су вршене на подручју Републике Хрватске по заједнички утврђеној методологији,
нашој страни је омогућен мониторинг, те је и овог пута
идентификацијама присуствовао мониторски тим Комисије за нестала лица, преноси Тањуг.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА МИЛЕ САВИЋА
О ДЈЕЧАКУ СПОМЕНКУ ГОСТИЋУ

У Народној библиотеци Филип Вишњић у Бијељини представљена је књига Миле Савића Споменко и Озрен, о
дјечаку хероју Споменку Гостићу који је не дочекавши
15 година погинуо као српски војник у протеклом рату.
Гостић је најмлађи одликовани борац Војске Републике Српске у oдбрамбено-отаџбинском рату, одликован
Медаљом заслуга за народ.
Савић је на промоцији рекао да су његов документарни
филм Споменко на вјечној стражи и сада књига Споменко и Озрен мотивисани потребом за српским незаборавом, или за памћењем српских јунака, јуначких борби
и дуге историје страдања српског народа.
– Издавањем књиге желим да подстакнем подизање
споменика Споменку Гостићу у оквиру манастира на
његовој планини уточишту у животу и у смрти, на Озрену – најавио је Савић. Он је навео да ће споменик у прилепском мермеру израдити скулптор из Требиња Жељко Алексић. 
СРНА

СЛУЖЕН ПАРАСТОС И ПОЛОЖЕНИ ВИЈЕНЦИ
НА СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈЕ ПОГИНУЛИМ У
ОПЕРАЦИЈИ КОРИДОР ЖИВОТА

Епископ зворничко-тузлански Фотије служио је код спомен-обиљежја на Дугој Њиви парастос за 413 припадника војске и полиције Републике Српске и Републике
Српске Крајине погинулих у операцији Коридор живота,
једне од најважнијих битака у посљедњем одбрамбено-отаџбинском рату.
Прије парастоса обављен је обред ломљења славског
колача, поводом славе Манастира Свети цар Лазар, у
присуству изасланика предсједника Српске Миладина Драгичевића, представника борачких организација, начелника општина Модрича, Брод и Вукосавље, те
бројних вјерника и свештенства.
Вијенце на спомен-обиљежје борцима положио је српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик, изасланик предсједника Републике Српске Миладин Драгичевић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Душко Милуновић, министар енергетике и рударства Петар Ђокић, министар привреде и предузетништва Вјекослав Петричевић и делегација Народне скупштине
Републике Српске, као и бројна удружења.

СРПСКО КОЛО ЈУН 2019.

У БЕОГРАДУ СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА 40 СТРАДАЛИХ СРБА НА МИЉЕВАЧКОМ ПЛАТОУ

Напад на Mиљевачки плато
био је почетак краја РСК
П
арастосом који су у цркви Светог Марка у Београду служили
протонамјесник Бранислав Борота и ђакон Славко Аничић, 21. јуна,
обиљежено је 27 година од страдања
40 српских територијалаца на Миљевачком платоу.
Парастосу су, уз родбину и пријатеље погинулих, присуствовали и народни
посланик Миодраг Линта, предсједник
Одбора Скупштине Србије за дијаспору и Србе у региону, предсједник Координације српских удружења породица несталих, погинулих и убијених
лица са простора бивше Југославије,
Драган Пјевач, директор ДИЦ Веритас
Саво Штрбац, генерални секретар Удружења Срба из Хрватске Милојко Будимир, предсједник Коалиције удружења
избјеглица Миле Шапић и многи други.

сљедица тог напада су убијена 40-ица
Срба из околних села Дрниша и Книна, док је њих 17 заробљено – истакао
је Штрбац, и додао, да су тијела тих људи звјерски измасакрирана.
Умјесто да тијела погинулих врате
породицама, хрватске власти су под
пријетњом смрћу наредиле српским заробљеницима да их бацају у крашку јаму која је служила као депонија. Од 17.
јула до 1. септембра 2002. године, Хрвати су посредством Унпрофора, предали 21 тијело убијених, као и 20 врећа
костију Срба бачених у јаме.
– Кости су биле измјешане са костима животиња, а патолози су успјели да
од тих посмртних остатака саставе 40
лешева, од чега је 28 идентификовано и

ФЕСТИВАЛ ДЈЕТЕТА
ПОСЛУЖИО ЗА ИЗГОВОР

сахрањено у породичне гробнице, док је
12 неидентификованих покопано у заједничку гробницу на Новом гробљу у
Книну, гдје се и данас налазе. Чекајући
бољу, савременију методу за идентификовање, дошла је хрватска акција Олуја. Молили смо све међународне организације, укључујући и Хашки трибунал, да изврше ексхумацију тих тијела,
пошто су са новог книнског гробља вршили ексхумације и жртава Олује, али
стигао је одговор да немају предвиђена
средства и да то није у њиховом мандату. Обраћали смо се и Хрватској, а Комисија за нестале Србије је службено и
прошле године то тражила, али нажалост, тих 12 посмртних остатака није
ексхумирано до данас – рекао је Штрбац, наводећи да је управо разговарао
са унуком једног од тих несретних људи чије се кости и данас налазе на новом книнском гробљу.

СПОРА ПРАВДА

Непосредно по завршетку парастоса
присутни су се упутили ка споменику
српским жртвама страдалим у ратовима 1991–2000. године на простору бивше Југославије. Окупљенима се обратио
Саво Штрбац директор Документационо-информативног центра Веритас, истичући да је у то вријеме простор Миљевачког платоа био под заштитом Унпрофора и да српски територијалци нису
очекивали било какав напад.
– Дан прије него што је учињен овај
злочин, хрватска страна је баш преко
Унпрофора молила да се српска страна
уздржи од било каквих напада на њихове положаје, јер је почео традиционални Међународни фестивал дјетета
у Шибенику. Наредног јутра Хрвати су
напали српске територијалце, а као по-

– Седамнаест преживјелих заробљеника су, након тортуре у затворима Кулине у Шибенику, Лора у Сплиту и Керестинац у Загребу, размијењени у Неметину 14. августа 1992. године – истакао
је Штрбац. Директор Документационо-информативног центра Веритас је још
додао да су за овај злочин, након дугогодишњег судског процеса пред судом
у Сплиту, 2014. године, осуђена само
двојица припадника хрватске војске,
један на три, а други на три године и
осам мјесеци, али не због злочина над
српским територијалцима, него због
убиства једног човјека кога су пустили да бјежи, а онда гађали као „глиненог голуба”.
»» Саво Штрбац
– За злочин на Миљевачком платоу,
без обзира на постојање обиља валидних доказа, који су достављени свим реРЕЗОЛУЦИЈА 762 МРТВО СЛОВО НА ПАПИРУ
левантним домаћим и међународним
Хрватске снаге, састављене од 113. (шибенске) и 142. (дрнишке) бригаде, у зору,
организацијама и институцијама које
21. јуна 1992, напале су подручје које је контролисала Територијална одбрана
се баве заштитом људских права и ратРепублике Српске Крајине. Већ наредног дана, у потпуности су контролисале
ним злочинима, нико није процесуиран
територију на Миљевачком платоу у околини Дрниша. Противнапад са српске стране пред Хашким трибуналом – закључио
је изостао, јер дотадашња ЈНА (у међувремену преименована у Југословенску
је Саво Штрбац.
армију, те у Војску Југославије) није ништа предузела, иако је то требало да
Након ове потресне приче, нажалост
уради. Том приликом, убијено је и на звјерски начин масакрирано 40 српских
још увијек незавршене, присутни су се
територијалаца, а 17 заробљених је преживјело пакао више хрватских логора.
разишли из Ташмајданског парка питаСавјет безбједности је изгласао резолуцију 762, према којој је требало да се
јући се да ли је правда достижна и да ли
хрватске снаге повуку са заузете територије, али то никада није учињено. Многи
они, чије кости леже на книнском гросматрају да је Миљевачки плато био пробни окидач за све касније акције хрватске
бљу, не заслужују да буду предате поровојске, које су завршене почетком августа 1995. године, прогоном свог српског
дицама и сахрањене по хришћанским
становништва из западног дијела РСК.
обичајима. 
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

Линта: Тужилаштво за ратне злочине Србије
треба да подигне тужбе за злочин над 40 Срба
редсједник Одбора за дијаспору и Ср- квим добросусједским односима док се за овај злочин осуђена су само двојица
П
бе у региону Скупштине Србије Мио- у Хрватској величају и слободно шета- припадника хрватске војске и то на сведраг Линта позвао је Тужилаштво за рат- ју ратни злочинци који су убијали и ма- га три године, што представља цинично
не злочине Србије да покрене истрагу и
подигне оптужнице против одговорних
припадника Хрватске за ратни злочин
над 40 брутално убијених Срба, посебно
истичући да за то постоје чврсти докази.
– Није могуће говорити о било ка-

сакрирали српске цивиле и ратне заробљенике. Хрватска страна, до данашњег
дана, одбија да ексхумира 12 посмртних
остатака Срба што је супротно начелима међународног хуманитарног права
и међународним конвенцијама. Такође,

ругање српским жртвама и члановима
њихових породица – изјавио је Миодраг
Линта, подсјећајући да је на овим просторима правда још увијек селективна
и да се све стране у ратним догађањима
деведесетих не третирају на исти начин.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

У ПРИСУСТВУ ДРЖАВНИХ ЗВАНИЧНИКА ОДРЖАН ПОМЕН ЗА 6.000 СТРАДАЛИХ СРБА

Митрополит Хризостом:
Канонизовати Србе
страдале у Старом Броду
У

Старом Броду, петнаестак
километара кањоном Дрине испод Вишеграда, одржан
је помен за више од 6.000 невино убијених Срба с прољећа
1942. године, од стране злогласне усташке „Црне легије”, у
чијим редовима је био знатан
број муслимана.
Помен је служио митрополит дабробосански Хризостом, уз саслужење свештеника Српске православне цркве, а вијенце на спомен-обиљежје положили су
српски члан и предсједавајући Предсједништва БиХ
Милорад Додик, предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић, српски режисер Емир Кустурица и представници општине
Вишеград.
У пригодној бесједи митрополит Хризостом је најавио да ће на засједању Светог архијерејског сабора, које
ће бити одржано на прољеће
наредне године, бити предложено да сви страдали Срби на
Старом Броду буду канонизовани као мученици.
– Читајући историју свих
њихових страдања они заслужују да буду канонизовани
као свети мученици старобродски на Дрини – поручио
је митрополит Хризостом.
Он је подсјетио да је дио
страдалих Срба сам скочио у
Дрину и да је то равно ранохришћанским мученицима
који су исто тако сами себе
спасавали и штитили од скрнављења њихових гонитеља.
– Њихов једини гријех је
био што су били православни
Срби и патриоте који су вољели своју отаџбину као што

»» Митрополит Хризостом са Милорадом Додиком, Радованом

Вишковићем и свештеницима испред спомен обиљежја у Старом Броду

сви волимо своју отаџбину
као своју кућу, као свој завјет
– рекао је митрополит Хризостом и подсјетио да се покољ у Старом Броду и Милошевићима десио током прољећа 1942. године, углавном
на обалама ријеке Дрине, у
мјестима Стари Брод и Милошевићи.
Према његовим ријечима, у овоме рату све се понављало само да се Подриње очисти од српског народа,
али Бог је помогао да се српски народ одбрани и очува на
овим просторима.
– Зато ће овај споменик
овдје и, ако Бог да, и маузолеј
и капела који се граде бити
вјечни подсјетник свима који
овдје буду долазили и пролазили да се сјете да се десила
људска трагедија која је заташкавана. Скривана је истина
са намјером да се никада не
сазна оно што су Јуре Францетић и усташка независна
држава учинили против српског народа – истакао је митрополит Хризостом.
Подсјећајући на овај
стравични и масовни зло-

чин, српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик
рекао је да је у Старом Броду за неколико дана страдало више од 6.500 Срба који
су бјежали у збјегу из правца
Сарајева и Романије, а којима Италијани нису дали да
пријеђу преко Дрине.
– Јосип Броз Тито, који је
у то вријеме био у Фочи, није прихватио да их заштити.
Они су дошли у овај ћорсокак гдје су их стигле усташе
и извршиле масакр. Комунистички режим од срамоте што нису заштитили Србе
у прољеће 1942. године учинио је све да се ово мјесто заборави и да о њему нема никаквих спознаја – подсјетио
је Додик.
Он је напоменуо да је то
страдање дуго било скривано, али да се на овом мјесту
стравичног страдања Срба
окупљамо захваљујући Емиру Кустурици, митрополиту
и људима из општине, али
и доброчинитељима који су
својим средствима хтјели да
се ово мјесто на трајан начин
обиљежи.

Премијер РС Радован Вишковић је најавио да је Влада
Српске одлучила да се одобре одређена средства да се
изгради пут како би се од Вишеграда до овог мјеста могло
доћи аутомобилом.
– Овдје треба да дође наша младост, да учи и преноси
покољењима шта се овдје десило – нагласио је Вишковић.
Спасоје Албијанић, један
од ктитора изградње спомен маузолеја, навео је да је
прошле године, на Младенце, био у Старом Броду са
пријатељем Миодрагом Давидовићем, једним од највећих српских ктитора, гдје су
се први пут упознали о страдању српског народа на овим
просторима.
– Послије бесједе Матије Бећковића и митрополита Хризостома схватили смо
о каквом се стратишту овдје ради. Након тога одлучили смо да подигнемо спомен маузолеј у славу 6.000
српских страдалника, а на
поклон српском роду – рекао је Албијанић.
Према његовим ријечима,
будуће генерације треба да
дођу у Стари Брод и уче историју како би на тај начин спознале своју будућност.
Спомен маузолеј гради се
захваљујући донацијама, а
очекује се да буде завршен у
септембру ове године.
Централна фигура представљаће чланови страдале
породице Симе Радовића који је посвједочио да су његових пет кћерки и једногодишњи син заједно са мајком,
његовом супругом, скочили
у Дрину.
СРНА

У СРЕБРЕНИЦИ СЛУЖЕН ПАРАСТОС
СРПСКИМ ЖРТВАМА УСТАШКИХ ЗЛОЧИНА

Код спомен-костурнице жртвама усташког злочина у
Сребреници служен је парастос за више од 250 српских цивила које су усташе убиле на други дан Тројица
1943. године у Сребреници и на трећи дан овог православног празника на Залазју.
Присутни су прислужили свијеће за покој душа настрадалих и положено је цвијеће код новоподигнутог крста и
спомен-плоче која је постављена 2015. године.
У спомен-костурници су, како је написано на надгробној плочи, земни остаци неких жртава које су свирепо
побили припадници 29. бојне натпоручника НДХ Јосипа
Курелца у свом надирању ка Дрини починивши геноцид
над српским народом Сребренице и околине, убивши
2.262 српска цивила, међу којима 430 дјеце. Тачан број
убијених и сахрањених у овој костурници није никада
утврђен. Начелник Општине Сребреница Младен Грујичић је изјавио да се не смију заборављати жртве, да
се морају поштовати и одавати им дужну пошту како се
злочин не би поновио као 1992. године.

ПОМЕН ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА
САРАЈЕВСКО-РОМАНИЈСКЕ РЕГИЈЕ
У одбрани Сарајевско-романијске регије у протеклом отаџбинско-одбрамбеном
рату живот је изгубило 4.000 бораца и рањено њих око 10.000.
Њиховом заслугом и
заслугом њихових сабораца из састава Сарајевско-романијског корпуса,
који је бројао око 20.000 бораца, спријечене су бројне
офанзиве муслиманских формација, укључујући и ону
посљедњу, једну од жешћих која је изведена половином јуна 1995. године с намјером пресјецања територије Републике Српске.
За њих је, поводом 16. јуна, Дана одбране Сарајевско-романијске регије, на Војничком гробљу Мали Зејтинлик на Сокоцу одржан помен и положени вијенци
на Централни крст. Након одавања почасти служен је
и парастос у Манастиру Свети Георгије на Равној Романији, симболу отпора на чијим унутрашњим зидовима су уклесана имена 4.000 јунака, страдалих у одбрани Сарајевско-романијске регије. 
СРНА

ОБИЉЕЖЕНО 27 ГОДИНА
ОД ЕГЗОДУСА СРБА У ДОЛИНИ НЕРЕТВЕ

ОБИЉЕЖЕНО 77 ГОДИНА ОД БИТКЕ НА КОЗАРИ

ЕПОПЕЈА СТРАДАЊА, МУКЕ И ПАТЊЕ

Н

а Мраковици је обиљежено 77 година од Битке на Козари, симбола страдања и отпора српског народа у
борби против нациста и усташа, у којој
је убијено 40.000 цивила, а 68.000 је заробљено и одведено у логоре.
Предсједница Републике Српске
Жељка Цвијановић је рекла да је Козара најбољи примјер како може да се
побиједи смрт. Цвијановићева је указала на опредијељеност да се гради Република Српска, те подсјетила како је
било много грешака у прошлости, те
да сматра да је обавеза их исправљати.
Предсједавајући Предсједништва
БиХ Милорад Додик истакао је да је
државна политика тадашње Хрватске
била да се Срби убију, да нестану и додао да је обавеза свих нас да заједно
обиљежавамо важне догађаје.
– Да нема Српске, не би било ни обиљежавања на Козари – поручио је Додик.
Додик је истакао да је Козара епопеја страдања, муке и патње свих оних
који су положили своје животе за слободу, али исто тако и понос за будућа
покољења и генерације.
Битка на Козари почела је 10. јуна
1942. године и трајала је 27 дана, до пробоја на југозападном дијелу планине, 15
километара источно од села Међувође.

На Козари се око 3.000 партизанских
бораца, који су се нашли у окружењу
са око 80.000 цивила – углавном жена,
дјеце и стараца, борило против 11.000
Нијемаца и 20.000 усташа и домобрана.
Непријатељски обруч је пробило око
800 бораца, док је око 10.000 цивила
успјело изаћи из окружења, а око 68.000
је заробљено.
Заробљени цивили су одмах ликвидирани или депортовани у хрватске концентрационе логоре Стара Градишка и
Јасеновац, а највећи број њих је завршио на стратишту Доња Градина.

Мањи број заробљених цивила је завршио у њемачким логорима на присилном раду, док су заробљени партизани убијени на лицу мјеста.
На Козари је од 10. јуна до 15. јула
1942. године страдало 10.000 бораца и
40.000 цивила.
Ова битка, у којој су малобројне партизанске јединице браниле народ у збјегу, била је значајна за цјелокупни партизански покрет отпора јер је представљала примјер јунаштва и одлучности
бораца пред надмоћнијим и добро наоружаним непријатељем.

У Мостару је обиљежено 27 година од страдања Срба у
долини Неретве гдје је 14, 15. и 16. јуна 1992. године, током акције Хрватске војске, ХВО-а и ХОС-а, нестало 431
лице српске националности, протјерано више од 30.000
Срба, а сва српска имовина и богомоље су уништени.
Тим поводом у мјесту Буна код Мостара са моста је спуштено цвијеће у ријеку Буну, а потом је у Старој православној цркви у Мостару служен помен.
Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Невесиње Аљонка
Џелетовић каже да се од 14. до 16. јуна догодио егзодус
Срба са ових простора, када је генерал Јанко Бобетко,
који је командовао ХВО-ом и ХОС-ом, наредио да буде
затрто све што је српско у Мостару.
Мостарски парох Радивоје Круљ нагласио је да је 15. јун
дан највећег страдања српског народа у долини Неретве.
На данашњи дан 1992. године запаљена је Саборна црква Свете тројице у Мостару, тада највећа православна
богомоља на Балкану, а након тога и сви православни
храмови у долини Неретве.
– Обнову храма радимо под слоганом – Обновим храм,
обновимо Мостар како би, обнављајући храм, обновили
нашу заједницу, али и овај град. Мислим да смо на добром путу – нагласио је Круљ.
У јуну 1992. године, приликом велике војне акције Хрватске војске, ХВО-а и ХОС-а, којом је командовао генерал Јанко Бобетко, у нападима који су почели 7. јуна и трајали до 26. јуна дошло је до егзодуса и великог
страдања Срба у долини Неретве.
СРНА
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ОДРЖАН 10. ЈУБИЛАРНИ САБОР БИЛОГОРАЦА У БЕОГРАДУ

Срце пуно туге за отетим завичајем

У

организацији Завичајног
удружења
Београд
у недјељу, 2. јуна у Белом Потоку одржан је Сабор Билогораца.
Био је то десети по реду, јубиларни
скуп бивших житеља Западне Славоније, чији је родни крај смјештен
у троуглу који чине градови Вировитица, Бјеловар и Дарувар.
Први овакав скуп одржан је у
Смедеревској Паланци, 10. јула
2010.

ЗА 30 ГОДИНА УГАСИЋЕ СЕ
И ПОСЉЕДЊА СРПСКА
СВИЈЕЋА НА БИЛОГОРИ

Ранко Раделић нам је рекао да
je идеја о потреби да се бар једном
годишње окупе сународници и обнове сјећања на отети завичај, настала још 2008, када се у Гроцкој
15. марта састала група од 13 иницијатора за оснивање Завичајног
удружења Билогора.
– Покренули смо широку активност на евидентирању културне баштине Билогораца, истраживању
њихове историје, етнологије и родословља. Контактирамо са другим
организацијама и удружењима. Бавимо се и издавачком дјелатношћу,
његовању културе сјећања на страдале и прогнане у 20. вијеку – ре-

као је Ранко Раделић и додао да је
само у Другом свјетском рату, од
око 18.000 Срба који су живјели у
68 насеља источне Билогоре, нестало преко 25% (4.157 убијених
цивила и 475 погинулих антифашиста), прогнано у Србију 3.629
(20%) и 562 прекрштено на римокатоличку вјеру.
И први предсједник Удружења,
др Милан Басташић (1931–2016)
био је жртва прогона и јасеновачки
заточеник, дао је својим ангажовањем снажан акценат да се догађаји
из 1941, али и они из 1991. не забораве, те да се управо кроз Сабор
Билогораца одржава жив пламен
народног и завичајног идентитета.
– Од преосталих, данас мање од
1.000 Срба у завичају, то се не може
ни тражити ни очекивати, а до 2050.
ће се у Билогори угасити и посљедње српске свијеће. Оно што Билогорци потомцима желе оставити у
баштину, то је и памћење страшне
чињенице да је погром над Билогорцима починила крајем 1991. непризната и нелегална државна творевина уз помоћ или уз ћутање читаве
међународне заједнице – рекао је
Раделић и нагласио да је над Билогорцима почињен цивилизацијски
злочин, чин који и по људској и по

Божјој правди мора кад-тад бити
исправљен, ако већ људској раси
није писан суноврат и пут у мрак.

ИЗАБРАН НОВИ ПРЕДСЈЕДНИК
УДРУЖЕЊА

На досадашњим саборима окупљало се до сада стотињак сународника, мање од жељеног броја, што
је условљено како финансијским
разлозима, тако и разуђености мјеста боравка у Србији, да се и не помиње више од трећине расељених
широм бивше Југославије, Европе,
па и на другим континентима рекли су нам из Удружења.
Тако је било и у Хотелу Сучевић, 2. јуна у Белом Потоку. Послије
традиционалног дочека са хлебом,
сољу и ракијом, скуп је поздравио
Синиша Радојчић, новоизабрани
предсједник Удружења.
Досадашњи предсједник, проф.
Душан Јелић имао је, како је рекао
„задовољство и част” да поздрави
најстаријег учесника Сабора, Петра Хасановића рођеног 1924, те
да њему и супрузи Босиљки (1932)
уручи поклон Удружења, уз обећање да ће за стоти рођендан и поклон
бити богатији и свечаност примјеренија догађају.
Била је то прилика да Душан Је-

лић помене и то да је непосредни
предак Петра Хасановића, истоимени војвода Петар Асановић (како се
тада регистровало) са 800 породица
кренуо пред Турцима 1597. испод
планине Асанац у Црној Гори и послије низа бојева стигао 1606. у Билогору, гдје је са најближим сљедбеницима заузео тврђаву у Грабровници
и још четири села – Малу и Велику
Трешњевицу, те Дињевац и Рибњачку. Вриједно је подсјетити се да је 212
година након тога, 1818. у Грабровници рођен пјесник Петар Прерадовић.

СРПСКО КУМСТВО
СТАРИЈЕ ОД АМЕРИКЕ

Душан Јелић се дотакао и једне, скоро поетске приче везане за
Асановиће и Дијаковиће, породицу чији су представници присутни
на свим саборима. Дијаковићи, односно Дјаковићи, како је првобитно
гласило презиме, потомци су Дјаковића које је харамбаша Андрија
Дјаковић 1587. довео у Подравину
на аустријску страну војне границе. Доласком Асановића у Велику Трешњевицу, овдје се, у Велику и Малу Трешњевицу, смјештају
и Дјаковићи, те ускоро покуме са
Асановићима. Тако су Петар и Андрија постали родоначелници ста-

рог српског кумства које се са истом пажњом и поштовањем његује
и данас, послије четири вијека, дуже од постојања неких извиканих,
„изузетних” држава.
На Сабору је и ове године представљена нова књига из Библиотеке
Задужбина, едиције која је на иницијативу проф. др Слободана Покрајца Удружење основало још на
почетку свог рада.
Најављено оцјењивање најбоље
билогорске ракије овом приликом
није одржано, пошто су на конкурс
стигла само два узорка, тако да се
очекује да ће овај скорашњи садржај сусрета тек идуће године запослити именовану комисију у саставу – Матичић Зоран, Предраг Преспљанин, Раде Кљајић, те предсједник др Милован Ракијаш.
– Десетак сати дружења било је
премало за све неиспричане приче, неисплакане сузе и недопјеване
пјесме. Ни традиционални билогорски музички састав Звуци завичаја
са увијек присутним ветеранима
још од првог Сабора, Бранком Бјелајцем, Љубаном Покрајцем, Табак Здравком и млађахним Јездићем, ту жал за билогорском питомином, али и радост сусрета, није
могао затомити – рекао је Раделић.

Представљена Библиографија источнобилогорских Срба
оквиру X Сабора Билогораца, разумијевао и краћу биографију ау- ликовних умјетника, то су успјешни али не и плејаду крајишких аутора.
У
Ранко Раделић, ген. секретар За- тора са пратећим фотографијама и људи разних професија.
Као да смо Кинези и да имамо све
вичајног удружења Билогора, упо- илустрацијама, a накнадно је проје– Ти Билогорци нису били само вријеме овог свијета. Чуђење нестазнао је присутне са издавачком дјелатношћу удружења, које је од оснивања 2008. у оквиру Библиотеке Задужбина штампало осам радова својих чланова. Изван ове серије Билогорци су објавили још три књиге, те
два DVD издања са видео записима
и другим документарним материјалом везаним за историју и страдање Билогоре.
Раделић је упознао присутне и
са садржајем своје управо штампане књиге, Билогорске библиографије
I, која уствари представља сепарат
на 160 страница и мање од трећине опсега интегралне билогорске
библиографије, која је већ спремна
за штампу, за разлику од финансијских средстава удружења потребних
за њено објављивање.
Пројекат Библиографија источнобилогорских Срба дефинисан је и
установљен у Завичајном удружењу Билогора средином 2018. године.
– Основна идеја била је да се направи преглед књига, научних радова и свих других публикованих и необјављених текстова чији су аутори
Срби, од свог доласка на Билогору
у другој половини 16. вијека, па до
данашњих дана. Тај преглед је под-

кат проширен и на ауторе ликовних
радова, али и на оно стваралаштво
које, иако оставља траг у људима и
времену, попут позоришне режије,
организације изложбе или неке друге манифестације, неће остати забиљежено ако се не меморише у неком
другом медију – рекао је Раделић.
Доступни извори и сарадња са
још живим ауторима омогућили су
да се већ за неколико мјесеци сакупи опсежна грађа са више од 3.000
референци о објављеним радовима,
а број аутора утврди на њих 68, уз 11

»» Ранко Раделић

аутори својих радова, већ и значајни
актери историје свог времена, представљајући само врх леденог бријега потенцијала ове малобројне српске оазе која је бездушно сасјечена
1941. и бесправно протјерана 1991.
из скоро полумиленијумског завичаја. Поразна је статистика прогона аутора из ове библиографије. Са
мало изузетака, већина од њих 68 и
њихових непосредних предака били су затварани још у вријеме Аустроугарске, заточени у усташким
логорима, убијани или протјеривани у Србију 1941. или били жртве
етничког чишћења 1991.
Аутор, не без огорчења, пише у
предговору:
„И као што застајемо констернирани када неуки тв-новинар у емисији са озбиљним претензијама, уз
Масленицу, Бљесак, Миљевце, Медачки џеп и Олују не помене и Откос-10 или када на попису жртава
Другог свјетског рата не нађемо име
народног хероја Мојице Бирте, са
истим запрепаштењем и горчином
остајемо када у српским (!) биографским лексиконима и енциклопедијама проналазимо чак и грађевинске предузимаче с краја 19. вијека,

је када схватимо да ће још много воде протећи Дунавом док са најзначајнијег археолошког налазишта у
Европи не уклонимо највећу гомилу смећа у Србији”.
Већ међу првих 12 билогорских
аутора, рођених у периоду од 1760.
до 1914, налазимо и такве који представљају незаобилазан камен темељац идентитета „Срба са западних
страна”, попут Николе Соларића који је писац прве српске географије,
Павла Соларића, реформатора писма и уз Доситеја Обрадовића најобразованијег Србина свог времена,
преко златоустог пјесника Петра
Прерадовића или проф. др Ђорђа
Ђорђевића, оснивача дерматолошко-венеролошке клинике у Београду, до протојереја – ставрофора
др Душана Кашића који је аутор капиталних радова о сакралној историји „вретанијских” Срба.
– У првом дијелу билогорске библиографије, са припадајућим биографијама и референцама помињем још од Душана Прерадовића,
Михајла Соларића, Милоша Боројевића, Јована Паликовића, Георга
Старчевића, Гојка Соларића и Тихомира Продановића. Приказ осталих

58 билогорских аутора, рођених послије почетка Првог свјетског рата
па све до 1990. године, мораће сачекати крај ове или почетак идуће
године – рекао је Раделић.
Судећи по томе да је већ на овом
скупу преко 50 примјерака књиге
нашло своје читаоце, биографија је
наишла на занимање и одобравање
код присутних, међу којима је било
и аутора предвиђених да се нађу у
интегралном издању, попут биолога
др Љиљане Протић, ћерке Душана
Кашића, те њеног супруга Драгана
Протића, ректора Богословије Светог Саве у Београду.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

40.123
лица страдало
је у систему
усташких логора
Госпић-Јадовно-Паг
за само четири мјесеца
постојања. Од укупног
броја жртава, њих
95% били су Срби.

Систем логора Госпић – Јадовно – Паг отворен је
априла 1941. претварањем казнионице Окружног
суда у Госпићу у сабирно-транзитни логор и
мучилиште. Заузимао је простор од Госпића до
Карлобага, као и дио Пага око Метајне.
У логорски систем Госпић – Јадовно – Паг
депортовано је на десетине хиљада људи, углавном
с простора НДХ. Ради убрзавања ликвидација,
почетком јуна основан је и помоћни збирни логор
Овчара, а почетком јула логор Ступачиново. С ових
локација, као и са сабиралишта на Жељезничкој
станици Госпић, жртве су у колонама упућиване
на мучан пут у правцу Велебита. Они који су пут
преживјели допремљени су у логор Јадовно.
Поворке несретних људи упућиване су и преко

Велебита до Карлобага, па брацерама на острво Паг
гдје су 24. јуна основани логори Слана и Метајна.
Затвореници су злостављани у ували Слана, мучени
и бацани у море. Јеврејке и Српкиње силоване су
и убијане у логору у Метајни.
У необиљежене велебитске јаме и у дубине
Јадранског мора побацане су десетине хиљада
жена, дјеце, мушкараца. Укупан број убијених
никада неће бити познат.
Др Ђуро Затезало документује, на основу
истраживања, 40.123 уморених лица у овим
логорима за четири мјесеца постојања. Скоро
95% жртава су Срби, око 5% су Јевреји и нешто
мање од 0,3% су Хрвати и други антифашисти.
Саставни дио студије је и поименични попис са

идентификационим подацима за 10.502 жртве које
је аутор успио идентификовати до 1990. године.
Срби чине 92%, од чега преко 10% су дјеца, преко
7% су Јевреји, међу којима је око 2% дјеце, нешто
испод 0,8% су Хрвати и остали антифашисти.
Међу уморенима је и поименично наведена 72
свештеника Српске православне цркве (међу којима
и двојица владика). Највећи број уморених бачен
је у крашке јаме. Жртве су остале несахрањене, а
истина о њиховом страдавању готово заборављена.
Систем логора Госпић – Јадовно – Паг затворен је
између 15. и 20. августа 1941. године.
Посљедњи преживјели заточеници логора на Пагу
први су заточеници и градитељи концентрационог
логора у Јасеновцу.

МИТРОПОЛИТ ПОРФИРИЈЕ И ВЛАДИКА ГЕРАСИМ СЛУЖИЛИ ПАРАСТОС ЖРТВАМА

Дан сјећања на жртве страдале у Јадовну
Њ
егово високопреосвештенство митрополит загребачко-љубљански
Порфирије и владика горњокарловачки Герасим служили су код Шаранове
јаме 23. јуна 2019. године парастос страдалима у комплексу усташких логора Госпић
– Јадовно – Паг поводом Дана сјећања на Јадовно 1941. године, док је кадиш одржао Луциано Моше Прелевић.
Предсједник Српског народног вијећа Милорад Пуповац рекао је да народи жртава, Срби, Јевреји и Роми, на овим мјестима црпе
потребну снагу да се у име убијених супротставе онима који желе да рехабилитују НДХ.
– Ко није био у Јадовну, није био у Јасеновцу. Ко није долазио у Јадовно, није долазио и не долази у Јасеновац. Tо са овог мјеста поручујем свима који мисле да је довољно да се дође само у Јасеновац, а да се прескоче друга мјеста страдања, поготово ово,
најокрутније које се може замислити – истакао је Пуповац.
Он је указао и да је плоча на улазу на којој
пише „Добродошли у Јадовно” увриједљива,
саопштило је Српско народно вијеће.

– Она подсјећа на ознаке које су наши
преци носили на одјећи након успостављања
НДХ – рекао је Пуповац, који је изразио наду
да ће сљедеће године бити одржана комеморација на Пагу, први пут од 2013.
Комеморативни скуп страдалима одржан

је код централног споменика, једном од најокрутнијих логора смрти за вријеме усташке владавине.
Комеморацију су организовали Српско
народно вијеће, Координација јеврејских општина Хрватске, Епархија горњокарловачка

и Савез антифашистичких бораца и антифашиста Хрватске. Предсједник Координације јеврејских општина Огњен Краус подсјетио је на хронологију злочиначког подухвата
убијања у Јадовну, депортацију заточеника и
масовност егзекуција, као и на срамотан однос према спомен-обиљежју Јадовно током
деведесетих и спомен-плочи на Пагу која је
уништена у неколико наврата.
Предсједник Савеза антифашистичких бораца Фрањо Хабулин рекао је да се екстремна
десница понаша као да је у Другом свјетском
рату побиједио фашизам, а да у широком луку
обилазе истину о злочинима усташког режима.
У име Владе Хрватске вијенац је положила изасланица премијера Невенка Бенић, у
име Владе Србије Иван Бошњак и представник покрајинске Владе Небојша Војновић.
Вијенце су положили Пуповац, Краус,
Вељко Кајтази у име Савеза Рома Кали Сара, дожупан Личко-сењске жупаније Никола
Лалић, Ђорђе Миховиловић из Јавне установе Спомен-подручја Јасеновац те делегација
Шесте личке пролетерске дивизије Никола
Tесла из Београда.
СРНА

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЈАДОВНО 1941. ДЕСЕТИ ПУТ ОРГАНИЗОВАЛО ПОМЕН ЗА ЖРТВЕ ЈАДОВНА

БАСТАШИЋ: Још чекамо дозволу за подизање капеле јадовничким жртвама

К

од Шаранове јаме на Велебиту, 15. јуна је
служен парастос јадовничким жртвама и
десету годину заредом обиљежен Дан сјећања на Јадовно и 78 година од страдања више
од 38.000 Срба у комплексу усташких логора
смрти Госпић – Јадовно – Паг у покољу Независне Државе Хрватске /НДХ/.
Парастосу и освештању обновљене спомен
плоче убијеним Србима из Сремских Карловаца који је служио свештеник Епархије горњокарловачке, парох смиљански Драган Михајловић, присуствовали су потомци жртава
и бројни ходочасници.

ДУГ ПРЕМА ПРЕЦИМА И ПОТОМЦИМА

Предсједник Удружења Јадовно 1941. из
Бањалуке Душан Басташић након парастоса поручио је да је потребно више радити
на развоју културе сјећања и изградњи свијести српског народа о ономе шта се десило на Јадовну.
– То је апсолутно одговорно према нашим
прецима и сународницима који су овдје убијени, те према нашој још нерођеној дјеци и
потомцима у функцији превенције геноцида – истакао је Басташић.
Он је напоменуо да оно страшно што се
овдје десило 1941. је покушано и у одређеној мјери поновљено 1991. године.
– Истина о Јадовничкој и Пашкој трагедији се све више пробија у јавном простору.
То потврђују и највиши политички званичници Републике Српске и Србије, када помињу Јасеновац често кажу Јадовно и Паг –
истакао је Басташић.
Басташић је рекао да је Удружење за 10
година успјело да пронађе 11 јама на Велебиту које су биле масовне гробнице жртава и
поставило укупно осам дрвених Часних крстова, истичући да је задовољан чињеницом
да локално становништво до сада ниједан од
тих крстова није оскрнавило.
Он је рекао да Удружење није успјело у
намјери да подигне малу јадовничку капе-

лу од личког камена покривену плочама са
личких кућа страдалника о чему је раније
добио обећање за помоћ од бројних званичника из Републике Српске и Србије.
– Поставили смо Часни крст на мјесту гдје
намјеравамо да подигнемо капелу и добили
благослов Епископа горњокарловачког Герасима, израдили пројекат, али не можемо добити грађевинску дозволу од власти Хрватске – истакао је Басташић.
Басташић је рекао да Удружење не тражи
новац за подизање ове капеле, апелујући на
људе који имају утицаја да помогну Удружењу да добије грађевинску дозволу за реализацију овог пројекта.
Он је рекао да Удружење у протеклих 10
година није успјело значајније допунити попис јадовничких жртава, истичући да је преминули српски историчар Ђуро Затезало пописао свега 10.500 жртава.
– Нисмо успјели да ексхумирамо кости
бар из једне јаме, а настојаћемо да пронађемо и остале од 32 регистроване јаме и да
уз највећи број њих подигнемо часне крстове – закључио је Басташић.
Предсједник Удружења Јадовно 1941. из
Београда Вељко Ђиновић, изразио је захвал-

ност свима који су дошли на Јадовно да „спасу своје душе” на дан Задушница и сутрашњих Духова.
– Свети мученици јадовнички ове дане
овенчаше бројем на небу, а на земљи славом, због чега је важно да их овдје поменемо и помолимо се за њихове свете душе –
истакао је Ђиновић.

МНОГО ЈЕ ЗВАНИХ И МАЛО ЈЕ ОДАБРАНИХ

Ђиновић је поручио Србима да треба да
их буде и више на Јадовну.
– Али Бог нам рече, стадо је мало. Много је званих и мало је одабраних. Зато и кад
нас овдје буде и двоје и троје ту је и Господ
Бог са нама – закључио је Ђиновић.
Матурант Гимназије из Новог Сада Александар Малешевић рекао је да је поносан
на чињеницу да је код Шаранове јаме на
Велебиту освештана спомен плоча за убијених девет Срба на Јадовну, који су били
тадашња интелектуална српска елита Сремских Карловаца.
Он је рекао да је страдало још 114 Карловчана у Јасеновцу и више стотина њих, свеукупно, од усташког терора.
– Ако те заборавим Јерусалиме, нека ме

заборави десница моја. Ако ми заборавимо
Јадовно, Паг, Јасеновац и сва остала српска
стратишта, много страдало Косово и Метохију нека и нас сам Господ Бог заборави и не
само наша десница, нека нас забораве наши
потомци и нека нас више не буде – поручио
је Малешевић.
Након парастоса, учесници молитвеног
окупљања, пошли су мученичком стазом јадовничком до самог мјеста некадашњег сабирног логора Јадовно у Чачића долцу, гдје
су подигли Часни крст 2012. године.
Недалеко од мјеста логора налази се девастирани споменик подигнут на јами, покривеној бетонском плочом, у којој и данас
леже мошти жртава, гдје је прошле године
подигнут Часни крст.
Учесници молитвеног окупљања посјетили су затим село Медак, те манастир посвећен Усјековању главе Светог Јована Крститеља, гдје је Удружење Јадовно 1941. приредило послужење, а потом су се учесници сабрања вратили својим кућама.
Удружење Јадовно 1941. из Бањалуке 10.
годину заредом организовало је ово молитвено окупљање са благословом Његовог преосвештенства епископа горњокарловачког Герасима. Молитвено сабрање на Велебиту одобрила је Полицијска станица Госпић, чији су
припадници обезбјеђивали скуп.
У комплексу логора смрти Госпић – Јадовно – Паг у Другом свјетском рату за 132
дана постојања од 11. априла до 19. августа
1941. према истраживањима покојног др Ђуре Затезала, убијено је најмање 40.123 људи.
У Метајни, на острву Паг, отворен је 24. јуна
1941. и први логор за жене и дјецу у Другом
свјетском рату.
Дан сјећања на Јадовно уврштен је у календар обиљежавања значајних историјских
догађаја Одбора Владе Републике Српске за
његовање традиције ослободилачких ратова
као догађај од регионалног значаја.
МИЛОМИР САВИЋ/ JADOVNO.COM
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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

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.

У

близини румунског насеља Владимировац (од 1922. године, до тада Петрово
Село) које је 1931. године бројало 5.387
становника настала је колонија Владимировац, насељена колонистима из Лике и Босне,
и у мањој мјери Црне Горе и Херцеговине, која
је 1938. године имала 130 кућа, а 1939. године
754 становника.
Колонија је настала на земљишту владимировачке општине којој је од 2.908 к. ј. одузето 1.415 к. ј. земљишта за потребе аграрне
реформе. Румунско становништво Баната, као
несловенско, упркос добрим односима двије
државе, било је изузето из процеса југословенске аграрне реформе; само у 8 насеља алибунарског среза насељених румунским становништвом било је 889 породица без земље и 779
домаћинстава имало је мање од 5 к. ј. земљишта. Зато се дио румунског становништва селио у Румунију, углавном у румунски дио Баната, али и у далеку Добруџу, гдје је постајао
корисник румунске аграрне реформе. Међу
Румунима који су отишли из Владимировца,
у Румунији 20-тих година 20. вијека била је и
сва сеоска интелигенција, сви учитељи, свештеник, љекар, књиговођа.

НАЈВЕЋА КОЛОНИЈА У ЈУЖНОМ БАНАТУ

Највећи дио српских ратних ветерана – добровољаца насељен је у колонију Владимировац 1922–1923. године. У колонији је брзо по
досељавању настала Аграрна заједница. 13. септембра 1924. године Аграрна заједница добила
је вагон грађе што значи да је у колонији тада
интензивно трајала градња кућа. На 2,5 км. од
старог насеља, уз жељезничку станицу основана је колонија. „Овдје је највећа колонија у Јужном Банату” написао је 1925. године новинар
Тоша Искруљев о колонији Владимировац.
17. маја 1925. године извршено је свечано
освећење добровољачких домова у Владимировцу. Према Банатском гласнику од 24. маја 1925. године обред освећења су извршили
старјешина Манастира Војловица, Кратовац
и иланџански парох Милорад Игњатовић. На
свечаности је свирала војна музика панчевачког гарнизона, на мјесту храма, на брежуљку
преко пута жељезничке станице налазио се шатор од летава прекривен личким ћилимима и
чаршавом државних застава и грбова земаља
из којих су добровољци дошли у српску војску.
Званичници су посјетили новосаграђену кућу
у којој су собе биле окречене у бијело, са таваницама од балвана и дасака гдје су кревети и
столови били застрти српским бијелим платном. Свечаности је присуствовао и посланик
Лазар Шуваковић, као и заступници Жупанијског аграрног уреда у Вршцу.
До јесени 1931. године изграђено је у колонији 110 кућа од 150 колониста који су надjељени земљом у овој колонији. Нови досељеници у колонију градили су куће током 30-тих
година 20. вијека, а први досељеници поправљали су куће које су биле склоне паду. Тако
је колониста Стево Пражић досељен 1923. године 14. новембра 1937. године тражио кредит
за довршење куће и градњу помоћних зграда,
а исти колониста који је живио са седмочланом породицом 1938. године тражио је зајам
за поправку куће од набоја, изграђену 1923. године која је „попустила”. Године 1938. у колонији Владимировац било је саграђено 130 кућа и 100 помоћних зграда што значи да у четвртој деценији 20. вијека градња кућа у новом
насељу је била спорадична, али да су колонисти који су изградили куће током прве деценије насељавања спорије градили неопходне
економске зграде.

ТЈЕСКОБНЕ КУЋЕ

„Велики дио кућа зидан је одмах иза жељезничке станице” описао је куће у колонији Владимировац Тоша Искруљев у Југословенском дневнику 24. децембра 1930. године.
„Куће су већином неокречене, неолијепљене, ниске и тјескобне. На многим су прозори
разбијени, тамо је дашчица или папир. Многе
су неограђене, а многе су заграђене, али тако
да је кућа остала за два-три корака унутра, а

ВЛАДИМИРОВАЦ
»» Владимировац, прва генерација добровољачких потомака (1940)

двориште се завукло на улицу два-три корака
и да се притом заградила стаза. То се свидjело
другом, па је то урадио, па трећем и редом... ”
Услови живота у колонистичким породицама услијед сиромаштва и нехумане колонизације били су веома тешки. „Обишао сам врло
много колонистичких кућа у Владимировцу”
описао је начин живота и сиромаштво колониста у овој јужнобанатској колонији Тоша Искруљев у Југословенском дневнику 24. децембра
1930. године. „Гледао сам како једна мајка са
својом дјечицом живи у кујни гдје нема врата
према тавану, а на таван се иде из кујне. У соби не живи, јер нема пећи. Гледали смо како
породице 6-8 чланова спавају свега у два кревета у којима се налази по једна сламњача, са
по једним јастуком. У креветима има још по
једно лако ћебе. Видјели смо кућу гдје има само једна чаша, два ножа, три виљушке, осам
кашика, а њих осам у кући. Врло много кућа
има гдје уопште не знају шта је шифоњер. А
шта ће им кад немају ни хаљина, ни кошуља.
Шта имају то је на њима. И то старо, изношено,
похабано... У кућама су собе све непатосане.
Ту су двије-три старе столице, једна или двије
клупе, један сто који се њиха, два кревета, једна
или двије шерпање, сандук за брашно у којем
нема ништа, канта, чаша, метла...”

ОД ДРЖАВЕ ДОБИЛИ САМО ЗЕМЉУ

Тешке услове колонизације описао је добровољац из Црне Горе Мирко Вукановић листу
Банатски гласник 17. маја 1925. године: „Подигли смо из ништа наше домове, а што дајемо на пола господине посланиче, приморани
смо, пошто од државе ништа такорећи нисмо
добили сем ове земље. А када се поткријепимо и купимо мало алата и којег коњичка, ми
ћемо је сами обрађивати”.
За бројне породице надјељено земљиште
није било довољно да би се обезбиједила егзистенција и осјећала се међу насељеницима велика потреба за земљишним додатком
на основну колонистичке компетенције. Тако се у извјештају Комисије за ликвидацију
аграрне реформе од 4. децембра 1933. године каже да „добровољачке парцеле ненасељених и непризнатих добровољаца самовласно
обрађују и засијавају колонисти са колоније Владимировац који ће бити оптужени за
самовлашће.” Колонија Владимировац под-

нијела је молбу Министарству пољопривреде да се 29 ненасељених добровољаца премјести на друге површине, а да се њихово
земљиште раздијели као повишица добровољцима 3 к. ј, а колонистима и аутоколонистима по 1 к. ј, уз претходну замјену лошијих парцела насељених добровољаца за боље
парцеле. По одлуци Комисије за ликвидацију аграрне реформе из Вршца од 1. октобра
1934. године са расположивих парцела премјештено је 15 ненасељених добровољаца и
9 колониста, а земљиште је надјељено за 85
добровољаца и 37 колониста. 85 добровољаца из Владимировца надјељено је са 253 к. ј.
и 1 180 кв. хв. земљишта или у просјеку свака породица је добила 3 к. ј. земљишта, док
су колонисти и аутоколонисти надjељени са
по 1 к. ј. земљишта.

НЕДОСТАТАК ВОДЕ НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ

Кључни проблеми насељених колониста у
колонији Владимировац била су питања пијаће
воде, школе, цркве и гробља. „Воде! Воде нам
треба господо!”, жалили су се насељени колонисти 17. маја 1925. године приликом свечаног освећења домова у колонији Владимировац
својим гостима. „Без воде нема колоније”. Колонисти из колоније Владимировац доносили
су воду са удаљености од 2,5 км и користили
цистерне које им је допремио шеф жељезничке станице у Вршцу, а у њиховој колонији артешки бунар се бушио од 1929. године. Колонија
Владимировац ни 1930. године није имала добру воду за пиће. Овој колонији одобрена је 10.
септембра 1935. године сума од 50.000 динара
за оспособљавање артешког бунара, а општини
Владимировац враћена су 62 к. ј. земљишта да
би изградила бунар у колонији што је и учињено. Међутим, бунар је често био у квару, па је
13. септембра 1939. године у Савез аграрних
заједница за Банат стигао извјештај из Аграрне
заједнице Владимировац да се „бунар у Владимировцима стално поправља, па се вода жељезницом и цистернама довози из Вршца”, што
значи да пред крај колонизације снабдијевање водом колоније Владимировац није било
ријешено. Године 1940. Дунавска бановина
одобрила је кредит „од близу 100.000 динара
да се у колонији са најмодернијим и потпуно
новим машинама сондира сасвим нов извор
потребне воде”.

НА МОЛИТВЕ У РУМУНСКУ ЦРКВУ

У колонију Владимировац свештеник српске православне цркве није долазио у периоду када се формирало насеље. „Кад хоће да
се помоле Богу, онда одлазе у румунску цркву, сахране и крштења врше румунски свештеници на румунском језику”, 23. децембра 1930. године написао је Тоша Искруљев
у Југословенском дневнику о колонији Владимировац. „За свечарство, водоосвећење, овдје се не зна. Тако исто и за православне празнике... Српска православна конзисторија у
Вршцу за све ово зна, али ћути... Колонисти
су 1927. од Министарства унутрашњих дјела добили дозволу да купе прилог за зидање
цркве.” Колонисти су ишли у румунску цркву, сахране и крштења обављали су се на
румунском језику, сахрањивани су на румунском гробљу, а колонија је гробље добила тек 1939. године. Инспектори Министарства пољопривреде 5. новембра 1934. године
констатовали су да „дјеца колониста одлазе
у националне школе, као што је то случај у
румунским селима Селеушу и Владимировцима и у њима науче румунски језик и тако
се постепено претапају у Румуне”.
Колонисти у Владимировцу у 30-тим годинама 20. вијека формирали су у колонији
Соколско друштво, као и друге организације.
Када је угледни члан Савеза ратних добровољаца Краљевине Југославије из Владимировца
Стеван Стојаковић настрадао несретним случајем у Банатском Карловцу, на његовој сахрани јануара 1938. године вијенце су положили
Мјесна организација Савеза ратних добровољаца, Аграрна заједница, Српска православна
црквена општина, Пододбор Народне одбране
и Мјесна организација Савеза ратних добровољаца из Банатског Новог Села.
На свечаном освећењу нових домова у колонији Владимировац 17. маја 1925. године колонисти су Њ. В. Краљу Александру Карађорђевићу упутили сљедећи телеграм:
„На сјеверним границама Отаџбине у селу
Владимировац у Јужном Банату поболи смо
наше побједоносне заставе и освештали смо
наше нове домове. Том приликом благоизволите примити изражај нашег вјерног поданства
и увјерења да ћемо се тако исто борити за ову
груду, као што смо се борили на Ветернику и
Кајмакчалану.” 
НАСТАВИЋЕ СЕ...
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

СКД ЗОРА ИСКАЗАЛА ЗАХВАЛНОСТ КОМЕСАРУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Владимир Цуцић добитник Сребрног прстена
умјетничког братства Манастира Крка

У

Кући Ђуре Јакшића 27. јуна
уочи Видовдана, чланови СКД
Зора су указали част комесару за избјеглице Владимиру Цуцићу и додијелили му Сребрни прстен
умјетничког братства Манастира Крка, у знак захвалности на помоћи
у реализацији њихових ликовних
салона.
У образложењу које је прочитао
новинар Данко Перић наглашено је
да је руководство Зоре једногласно
донијело одлуку да награду добије
Владимир Цуцић „човјек који је најзаслужнији што је ово друштво основано у Кистањама, потом у Плавну
код Книна 1989. наставило да ради
у времену транзиције, несклоном
управо оним обавезама и околностима које је Зора себи поставила
ширењу у народу умјетности, културе, просвјете”.
Награду је уручио Милорад Кураица који је и сам својевремено био
један од добитника овог признања.

ВЛАДИМИР ЦУЦИЋ: НЕ ОСЈЕЋАМ
СЕ ДОСТОЈНИМ НАГРАДЕ

Владимир Цуцић се захвалио на
награди и додао како се не осјећа
достојним исте.
– У нашем послу и животу нема
баш пуно лијепих дана. Када се деси
нешто лијепо на то нисте навикли,
па се ја сада осјећам нелагодно. Било би ми природније да ме критикујете, јер сам на то навикао – рекао је
Цуцић и додао како ова награда не
припада њему лично него институцији коју представља – Комесаријату за избјеглице.
– Нико од нас нема право да одустане, јер кад би се то десило, биће
да Крајине није ни било – рекао је
Цуцић и додао да је у плану трајна
поставка Крајишког ликовног салона у Пландишту.

ОД ОСНИВАЊА ЗОРЕ
ПРОШЛО 30 ГОДИНА

Откако је основано СКД Зора, у
Плавну поред Книна, прошло је 30
година.
Прво изворно Друштво Зора основано је 1901. године у Книну као културно и привредно друштво које је
требало да живи од донација и да се
бави културом и привредом.
Зора је активно дјеловала до 1915.
године, када је у Сињу трагично уби-

»» Милош Кордић, Никола Церовац и Милорад Кураица
јен њен посљедњи предсједник Онисим Поповић.
На срећу постоје људе као што
је Никола Церовац, Јово Покрајац,
Јован Опачић и многи други који су
били у организацији оснивања Српског културног друштва Зора у Книну 1989. године.
Први покушај организовања
Оснивачке скупштине је био 8. јула 1989. када су поред негодовања
из Книна, добили прећутну дозволу из Кистања, међутим, неко им је
јавио да ни тамо нису добродошли,
па је окупљени народ кренуо према стадиону НК Буковица, гдје су
развалили врата и скупили 74 потписа. За предсједника је изабран Јово Опачић који је дан-два касније
ухапшен, па нису успјели регистровати Удружење. Ипак, ништа није
могло спријечити ново рађање Зоре које се десило 28. новембра након Друге оснивачке скупштине у
селу Плавну код Книна.

НИКОЛА ЦЕРОВАЦ: ЖЕЛИМО ОД
ЗОРЕ НАПРАВИТИ ИНСТИТУЦИЈУ

Далматинци су послије Олује напустили своја огњишта, али њихово
културно битисање и даље траје. Тако да је Зора поново рођена у Београду, са нешто измијењеним називом, односно Српско културно друштво Зора Книн – Београд. Друштво
дјелује у оквиру Удружења Срба из
Хрватске.
– Зора је гашена, уништавана, ми
је сада на неки начин освјежавамо,
покушавамо је увести као институцију, иде нам тешко. Све што ради-

»» Владимир Цуцић

мо је на мишиће, са ентузијазмом и
уз врло малу помоћ – рекао је Никола Церовац.

ЗБОРНИК НА САЈТУ СКД ЗОРА

Поред свечане додијеле награде
Србрни прстен умјетничког братства
које се сваке године, додјељује на
Видовдан постоје још двије награде
Зоре – Награда за ликовно стваралаштво на Крајишком салону додјељује се сваке године умјетнику, не старијем од 35 година, академски образованом. Награда је спомен трагично настрадалом умјетнику Борису
Маркушу Мингу. И напосљетку, ту
је и награда Умјетничког братства
Манастира Крка.
Покров пресвете Богородице је
крсна слава Книна, када се сваке године у Железничком музеју одржава
Ликовни Крајишки салон.
– Јубилеј, 30 година, обиљежићемо на Крајишком салону, за славу
Града Книна – Покров пресвете Богородице, промовисаћемо Зборник
Книнска Крајина и 30 година Зоре
први пут на сајту Српског културног
друштва Зора. Објавићемо све шта
смо за 30 година урадили, постигли
и сачували. Сачували смо сјећање на
нашу Крајину, на наше духовно биће. Трудимо се да будемо од користи, наше оно национално, изворно
не дамо – рекао је Церовац и најавио још неке активности у предстојећем периоду.
– Поред сајта најављујемо Симпозијум за представљање почетка рада на монографијама о животу Срба у Далмацији, прва књига ће бити

Книнска крајина. Редакција се формира, и на симпозијуму ћемо пројекат најавити, а на сајту га презентовати. Требаће нам помоћ нашег
народа из цијелог свијета, да не заборавимо све оно што је наше и дио
нас – нагласио је Церовац.

ОТВАРАЊЕ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ
У МАНАСТИРУ ЛАЗАРИЦА

Ликовна колонија у Манастиру
Крка одржава се сваке године у августу. До сада је манастиру остављено око 250 умјетничких дјела, а Церовац је најавио и почетак рада нове колоније.
– Ове године отварамо и другу
ликовну колонију са благословом
Епархије далматинске и владике далматинског Никодима у Манастиру
Лазарица. У питању је иконописачка колонија први пут на којој ће судјеловати жене иконописци.

ДАЛМАТИНЦИ НИКАДА НИСУ
ГУБИЛИ ВЈЕРУ

Далматинци се не одричу својих
манастира, већ проналазе начине да
се повежу са људима који тамо живе
и да помогну српске светиње. Вјеру
је било тешко одржати и у доба комунизма, али су Далматинци одолијевали притисцима.
– У Далмацији је свако село имало своју светињу и наши гробови су
већином око наших цркава. Гледајући мало сјеверније нпр. Лику, комунизам је учинио своје. Сами су,
нажалост рушили своје цркве. Богу хвала, сада се обнављају – рекао
је Церовац.

Он је напоменуо да је манастир
увијек био активан, па чак и да су
Хрвати долазили за Преображење.
– Сјећам се да сам за Свету Недјељу са баком ишао бос. Било је важно
ноћно бдијење. Након поноћи народ
је долазио и молио се Богу – прича
Никола који напомиње да су и данас
активни далматински манастири.
Својевремено је Церовац за Српско коло изјавио како би волио да се
Срби из Крајине више сложе и заједно раде на духовном, и културном развоју људи са тих простора.
Том приликом је рекао да би волио
између осталих и више да сарађује
са Просвјетом из Загреба, па смо га
ми овом приликом питали да ли је
до те сарадње дошло.
– Нажалост не, никакве сарадње
није било. Осјећам да смо ми тамо
непожељни. Захваљујући благослову
Епархије далматинске и нашег владике колоније се одржавају – рекао
је Церовац и овом приликом апеловао на Крајишнике да се сложе, без
обзира на личне размирице.
На свечаној додјели глумац Љуба
Тадић је говорио стихове свог пријатеља недавно преминулог личког
умјетника Душана Дује Ђаковића.
Публици се представио и Милош
Кордић са пјесмом Док хор дјечака поји. Он је испричао да је пјесма
настала након једне његове посјете
Манастиру Крка, када је из цркве
допирао глас младих појаца из црквеног хора.
Послије свечаног дијела, дружење је настављено уз закуску.
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ЈУБИЛАРНИ ПОРОДИЧНИ СКУП У БУСИЈАМА

Одржан 20. Сабор Бурсаћа у Београду

У

дружење Сабор Бурсаћа је у недјељу, 2. јуна 2019. године одржало свој 20. Сабор у
ресторану Банија Лукс.
Ово Удружење основано је почетком 2000.
године и од тада је сваке године, без прекида,
током јуна мјесеца, одржавало своје Саборе
Бурсаћа. Удружење окупља лица са породичним презименом Бурсаћ, одржава контакте
између њих, омогућава међусобно дружење,
проучава породично поријекло и развија свијест о заједничком поријеклу свих Бурсаћа.
Предсједник Удружења је Владимир Бурсаћ.
– Одлучили смо да се овогодишњи јубиларни 20. по реду Сабор, одржи на Бусијама.
Разлог за ово је жеља да се што више презимењака из мањих средина укључи у организацију оваквих дружења – рекао је Владимир Бурсаћ.
Сабор је почео окупљањем гостију у Храму Светог Ћирила и Методија на Бусијама
гдје су свештеници храма одржали молебан
за Сабор Бурсаћа. Сабор је настављен у ресторану Банија лукс на Бусијама гдје се оку-

пило око 75 презимењака из Плавна, Шапца, Ирига, Новог Сада, Змајева, Крњешеваца, Земуна, Новог Београда, Батајнице, Бусија, Зрењанина и Француске.
Програм Сабора је почео обраћањем представника Организационог одбора 20. Сабора
Бурсаћа, Стојана Бурсаћа, који је званично
отворио Сабор.
Затим је предсједник Удружења, Владимир Бурсаћ, поднио кратак извјештај о раду у претходној години.
– Прошлогодишња прослава 400 година
од освећења Храма св. Ђорђа у Плавну, за
Спасовдан 2018, била је својеврсни Сабор на
којем се окупило преко 20 презимењака. Испред гостију, учесницима су се обратили, Сава Бурсаћ, један од оснивача и први предсједник Сабора Бурсаћа, као и пуковник Мирко
Радаковић који је представио рад и издавачку дјелатност Удружења Крајишки привредник – рекао је Владимир Бурсаћ.
Присутне су у наставку програма забављали гуслар Жарко Милић родом са Романије,
мушка пјевачка група Удружења Ћиро-Личка

»» ГЕНЕРАЦИЈЕ НА ОКУПУ: Дијана, Филип, Владимир, Борка, Милорад, Петар и Милош Бурсаћ
Калдрма – Дрвар са репертоаром крајишких
пјесама, као и пријатна музика у ресторану.
У склопу Сабора је представљено ново
предавање везано за историју презимена и
породице Бурсаћ: Историјски извори о презимену и поријеклу породице Бурсаћ.
У оквиру 20. Сабора Бурсаћа, Жељко Бурсаћ је за најмлађе учеснике припремио занимљиво и забавно спортско такмичење (трка
дјеце у врећама) које је измамило осмјехе

и добро расположење свих учесника, њихових родитеља и гостију Сабора. Најуспјешнија дјеца такмичари су награђена пригодним
поклонима и медаљама за успомену.
– Главни циљеви Сабора Бурсаћа остају
очување ове лијепе традиције, омасовљење
Удружења, подмлађивање чланства и довршавање пописа свих људи који носе презиме Бурсаћ – рекао је Владимир Бурсаћ.
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У ЛУШЦИ ПАЛАНЦИ (ОПШТИНА САНСКИ МОСТ) ОДРЖАНЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ 37. ГРМЕЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

»» Финалисти турнира у малом фудбалу са добијеним пехарима и медаљама

»» Учесници марша Хашани - Лушци Паланка

ЈЕЛАШИНОВЦИ УБЈЕДЉИВО ПРВИ

У

Лушци Паланци, малој
вароши подно Грмеча,
6. и 7. јула, под геслом
Гдје год био, гдје год да боравиш, дођи, немој да заборавиш,
одржане су 37. по реду Грмечке спортске игре, са низом
пратећих садржаја.

године поново наћи на истом мјесту.

ПОБИЈЕДИЛИ СНАГА
И ВЈЕШТИНА

МАРШ ИЗ ЋОПИЋЕВОГ
РОДНОГ СЕЛА

Непосредно по доласку у
Лушци Паланку, представници крајишких удружења у Србији, предвођени предсједником Удружења Срба из општина Босанске Крајине у Федерацији БиХ, Драганом Дивјаком, упутили су се у сусрет
учесницима марша Хашани
– Лушци Паланка, дугог 15
километара, са којима су касније и стигли до центра некадашње истоимене општине.
Мада је била изузетна врућина и дуг пут, на лицима учесника марша, готово да се није примјећивао умор. Домаћини су их дочекали са много текућине, што им је у том
тренутку и било најнеопходније, а затим су се окријепили
и са војничким пасуљем који
су у сласт појели.
У име домаћина, о историји Лушци Паланке и околине, говорио је професор Ђуро Тркуља, дугогодишњи кустос меморијалног комплекса Корчаница. Поздрављајући
присутне, некадашњи професор српског језика и историје,
није заборавио да истакне да
је некада у овом, до 1962. године, општинском средишту,
било и до 1.200 ђака, рачуна-

»» Једна од борби у повлачењу конопца
јући и оне из подручних школа, а да данас нема ни једног.
– Овим гестом испоштовали сте традицију наше ослободилачке борбе, наших
партизана, којима временски услови никада нису били препрека. Спајањем Хашана, родног села Бранка Ћопића, најчитанијег писца у бившој Југославији, и Лушци Паланке, која је у његовим књижевним дјелима названа Мала Москва, јер је током Другог
свјетског рата само петнаестак дана за вријемe IV непријатељске офанзиве била
у рукама непријатеља, учинили сте много – истакао је
професор Тркуља, а затим је
говорио о доприносу НОБ-а сваког села и мјесту којим
су учесници марша прошли.
Свето Мрђа је истакао да
је ове године први пут одр-

жан марш у склопу Грмечких спортских игара.
– Посебно се захваљујем
дамама на издржљивости јер
по оваквом времену заиста
није било лако прећи ову раздаљину, али сигуран сам да ће
нас наредне године бити још
више и да ће међу нама бити
већи број омладине – рекао
је Свето Мрђа.
Душко Блажић је најавио
нови марш наредне године,
али и још неке планинарске
акције које би требало да се
спроведу на овој прелијепој
планини дугој 70 километара која се простире од Бихаћа до Кључа.
– Прије скоро 40 година
учествовао сам у маркирању
Крајишког партизана, односно партизанске трансверзале која је ишла од Бихаћа до
Босанског Петровца у дужини

од 135 километара. Изузетно
сам радостан што сам и данас
успио да видим те маркације
постављене давне 1982. године, када сам на Грмечу провео
готово шест мјесеци. Увјерен
сам да ће Грмеч наставити да
маркира нове стазе и да ће то
свима нама служити за понос
– рекао је, у свом обраћању.
Овај дио програма завршен је дружењем уз музику
и обећање да ће се наредне

»» Ђуро Тркуља

»» Свето Мрђа

Другог дана, у јутарњим
часовима, почела су спортска
надметања у народним дисциплинама и малом фудбалу. Пошто је екипа Српског кола истовремено била присутна и код полагања вијенаца и
часа историје у спомен комплексу Корчаница, дио уводних игара није успјела да испрати. Међутим, захваљујући
љубазним домаћинима, секретару МЗ Лушци Паланка
Бориславу Тешићу и организатору спортског дијела игара
Томиславу Прашталу, успјели смо да забиљежимо имена свих побједника.
На терен локалног ФК Грмеч, стигли смо тачно на најзанимљивији дио такмичења.
Бацању камена са рамена, повлачењу палице, навлачењу
конопца и завршним утакмицама турнира у малом фудбалу. Велики број гледалаца на
терену, а само мало мањи у
околним шатрама из којих се
чула музика и пјесма, допри-

»» Душко Блажић

нијели су доброј атмосфери
и на спортском пољу.
Десетак такмичара учествовало је у дисциплини бацање камена са рамена, међу
њима и бивши (Душко Радун)
и садашњи (Милорад Глигић)
начелник Општине Босанско
Грахово. Тако да је неко у шали рекао да ли је то критеријум по коме се бирају начелници у овом градићу. Међутим, да добро бацају камен,
увјерили су се сви они што
су испратили ово такмичење.
Већ након првог покушаја,
Душко Радун је постигао највећу даљину, а у наредна два
пута је само побољшавао, тиме доносећи бодове екипи села Миљевци чије је боје бранио на овом такмичењу. Добра бацања имали су и Драган
Мајкић (Мајкић Јапра) и Борис Аврамовић (Дабар) заузевши другу и трећу позицију.
У дисциплини навлачења
палице била је још неизвјеснија борба. Прије такмичења, човјек који је био неприкосновен у овој дисциплини,
Драгомир Батић из Праштала, а за кога кажу да му ни
сада нема равног, рекао је за
Српско коло да жели да пружи прилику младима да они
искажу своје умијеће.
Док је стојећи са кумом
Мирком Ћулибрком и његовим сином Петром, посматрао такмичење, само нам је
шеретски добацио – видјећемо побједника на крају. Борбе су се увелико захуктавале и много такмичара је сјело један наспрам другог како

ЖЕЉКО БУДИМИР, ПРОФЕСОР ФПН У БАЊАЛУЦИ

Свијест о етничким и историјским просторима Срба овог краја
мора остати упркос томе што немају функционалну власт
едног од предводника марша ко- го за трајање Срба на простору Бо- ових крајева, породица му сада жи- подно Велебита из Лике из Врела ЗрЈизнад
ји је кренуо из Хашана срели смо санске Крајине од 13. вијека када се ви у Бањалуци, а према његовим рије- мање и данас се његује то јако сјећаулаза у Лушци Паланку гдје је први пут помиње ово име до данас. чима, већина Подгрмечлија се углав- ње на наше поријекло. Ту су се споса једним од својих колега диктирао
нимало лак темпо. Касније, у разговору, сазнајемо да се ради о професору Факултета политичких наука у
Бањалуци, рођеном 1977. године, у
овом крају. Будимир сматра да овај
марш и спортске игре представљају
враћање живота Подгрмечу.
– Грмеч гора је митски термин и
митски српски топоним, не само везан за НОБ и Други свјетски рат, не-

Овај простор је био богат људима и
историјом, нажалост, сада живимо
у времену када је богат само историјом. Овакви догађаји показују да
оно што је, по мом мишљењу најважније, да остаје свијест о овом простору у српском народу који више
нема функционалну контролу кроз
власт над овим етничким и историјским просторима Срба.
Професор Будимир потиче из

ном преселила у главни град РС, затим Приједор, један дио је завршио
у Београду, а не мали број њих се налази у Војводини. Каже нам да су његови преци раније живјели у Лици.
– Велики број становништва Подгрмеча је на ове просторе дошао након Берлинског конгреса са великом
миграцијом Срба који су живјели некад на Кордуну, Лици и Далмацији.
Конкретно, моја породица је дошла

јиле двије Крајине. Хабзбуршка и
Босанска Крајина, што показује овај
простор и историјски и етнички и у
свијету и у миту нашем – српски –
прича нам Жељко Будимир, додајући да је и његов дјед са мајчине стране од Мандића из Лике, а да скоро
80 процената презимена, које ћемо
чути боравећи овдје, носе људи чије је поријекло из Републике Српске Крајине.
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Љетни Грмечки марш биће традиција

З

авичајно удружење Сањана Грмеч је уочи
Ивањдана по први пут организовало љетњи Грмечки марш. Овај марш организује се у
част херојске борбе народа Грмеча у Другом
свјетском рату. Захваљујући потпредсједнику ЗУС Грмеч др Нени Добријевићу овај марш
почео је да се традиционално одржава прије 8
година и то увијек другог викенда у фебруару.
Уз учешће планинара и љубитеља природе, као и локалног становништва, овог пута
пјешачило се од Мијачице преко Црног врха, па до Станића брда. Учесници овога марша посјетили су и традиционалну манифестацију Грмечка косидба, гдје је приређен
ручак и незаобилазна грмечка шљивовица.
Другог дана, на Ивањдан, планинари су
посјетили локалитет јединствене прашуме –
Маловчића долина у којој се налазе мамутска стабла јасена, јавора, букве…

– Сљедеће године поново намјеравамо
одржати зимски и љетњи Грмечки марш, јер
је ријеч и о својеврсној планинарској атракцији на простору Грмеча. Биће то прилика
да се окупи велики број посјетилаца, планинара и љубитеља природе – рекао је др Ненo
Добријевић у име ЗУС Грмеч.
РСК

»» ПОБЈЕДНИЦИ У ПОВЛАЧЕЊУ КОНОПЦА: Екипа Поткрај-Главица
би показали своју снагу, али и
умијеће, јер је и оно веома битан фактор у овој дисциплини. На крају, очи у очи су се
нашли Бубић Милан из Јасенице и Косовац Марко из Поткрај – Главице.
Косовац је био бољи у овом
навлачењу и заслужено освојио прво мјесто. Ипак, ту није
био крај. Чекао га је у незваничном мечу већ поменути
Драгомир Батић, како би потврдио да још увијек најбоље
повлачи палицу. Овог пута је
искуство побједило младост, а
тек смо након ове борбе схватили шта нам је својим осмијехом хтио рећи Батић.
Повлачење конопца изазвало је највећу пажњу, али
и навијање, фотографисање, улазак у терен навијача
и „тренера”. Свака борба била је занимљива, падало се и
устајало, вукло по земљи, али
се конопац није испуштао.
Јелашиновци, касније
свеукупни побједници овог
такмичења, у овој дисциплини морали су да се задовоље „само” трећим мјестом.
Финале је било резервисано
за екипе Отиш и Поткрај –
Главицу. Јаке Подгрмечлије с једне и друге стране, с
нестрпљењем су чекали почетак борби, па их је судија
више пута морао враћати на
полазни положај. Поткрај –
Главица је била боља, весеље није изостало, јер ипак у
конопцу заједништво преовладава. Свакако најтежа и
најзанимљивија дисциплина, а упоредити се може само са вишебојем у атлетици.
Ближи се и крај такмичења, остаје финални меч у малом фудбалу. До прије неколико тренутака сунчано вријеме заклањају облаци, почиње и вјетар. Познаваоци временских прилика очекују кишу из Крајине. И публика се
под налетима јаког вјетра повлачи. Остају само фудбалери и њихови најоданији на-

РЕЗУЛТАТИ
ТРЧАЊЕ 100 МЕТАРА
Синиша Срдић, Јелашиновци
Горан Врховац, Н. Насеље – Поточани
Срђан Каракаш, Јелашиновци

ПОВЛАЧЕЊЕ ПАЛИЦЕ
Марко Косовац, Поткрај – Главица
Милан Бабић, Јасеница
Стево Аничић, Отиш

ТРЧАЊЕ 1500 МЕТАРА
Марко Ћулибрк, Бушевић
Милош Демоњић, Н. Насеље -Поточани
Елведин Велић, Сански Мост

ПОВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА
Поткрај – Главица
Отиш
Јелашиновци

ТРЧАЊЕ У ВРЕЋИ
Срђан Каракаш, Јелашиновци
Синиша Срдић, Јелашиновци
Мирко Буквић, Н. Насеље – Поточани

ШАХ
Драган Кугић, Јелашиновци
Драган Пешевић, Јелашиновци
Здравко Мрђа, Миљевци

БАЦАЊЕ КАМЕНА С РАМЕНА
Душко Радун, Миљевци
Драган Мајкић, Мајкић Јапра
Борис Аврамовић, Дабар

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ
Приједор УС
Финал гроуп, Лушци Паланка
Ново насеље – Поточани

СКОК У ДАЉ ИЗ ЗАЛЕТА
Синиша Срдић, Јелашиновци
Данијел Мирчић, Житиште
Миле Шљивић, Н. Насеље – Поточани

НАГРАДА ЗА ФЕР ПЛЕЈ:
Финал гроуп, Лушци Паланка
УКУПНИ ПОБЈЕДНИК: ЈЕЛАШИНОВЦИ

»» Драган Мајкић, Душко Радун и Борис Аврамовић
вијачи. Са једне стране екипа
Приједора УС, с друге стране
центра игралишта Финал груп
из Лушци Паланке.
Неизвјесно до самог краја. Вјетар и не баш идеално
раван терен не дозвољавају
да се развије игра. Покушава
се појединачним акцијама,
али у малом фудбалу на такав начин тешко падају голови. До краја регуларног тока
их није ни било. Прилази се
пенал серији. Одлучује једна добра одбрана и пехар и

»» Побједник у повлачењу палице Марко Косовац, лијево

златне медаље одлазе у руке Приједора УС. Срећа је била овај пут наклоњенија њима, али срдачни поздрав са
противником и заједнички
снимак финалиста са медаљама и пехарима говори о
витештву. Ко зна ко ће наредне године славити. Поражена екипа коју су чинили радници фабрике пелета
из Лушци Паланке примила
је пехар за фер-плеј. Треће
мјесто припало је екипи Ново Насеље – Поточари.
Сабирају се резултати за
свеукупног побједника. Неизвјесност постоји, Јелашиновци или Ново Насеље – Поточани. Јелашиновци заслужено освајају пехар као најбоља екипа 37. Грмечких спортских игара. Игара добро организованих, врло добро посјећених и игара које сигурно
доносе радост овој варошици
на средокраћи пута Сански
Мост–Босанска Крупа. Нови
сусрет је већ заказан за прву
суботу јула 2020. године.

ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ГРМЕЧКА КОСИДБА – ЗУС ГРМЕЧ
ваке године, првог викенС
да у јулу, на падинама Грмеча, на Станића Брду, општина Сански Мост, одржава се традиционална Грмечка косидба.
Према ријечима првог косца косибаше Драгише Ступара из села Умци ова косидба је специфична.
– Поред традиционалног
кошења траве, сваки косац се
труди пренијети своју традицију, културу, обичаје на младе нараштаје показујући како
се обрађује коса прије кошења траве – клепањем, како се
исправно оштри коса и како
се исправно вуче кроз траву
и одсјеца иста – каже Ступар.
Као и претходних година
у организацији су учествовале цијеле породице из комшијских села Јелашиноваца,
Дабра, Кљеваца, Будимлић
Јапре, које су се трудиле да
буду добри домаћини и угосте присутне домаћом храном и грмечком шљивовицом.
Oва манифестација има
велики значај за Србе повратнике као подршка њиховом
опстанку на тим просторима
Федерације БиХ. У овом дијелу Федерације они још увијек живе без струје у мраку.
Током Грмечке косидбе на том простору борави
велики број дјеце што по-

»» Медаље за најмлађе учеснике
вратницима улијева додатну снагу и енергију и даје вјеру у опстанак на тим
просторима. Примјетно је
повећање броја дјеце која
долазе на Грмечку косидбу и такмиче се у разним
спортским дисциплинама.
Углавном су то дјеца како
из околних градова Бањалуке, Приједора, тако и из Србије, чији су родитељи поријеклом са тих простора.
Из Старе Пазове на овај
скуп је стигла Гордана Црномарковић, једна од бројних домаћица поријеклом из
села Дабра.
– Храна за учеснике припрема се у природи. Окупљени могу да виде како се
спремају изворна домаћа јела овог краја као што су цицвара, куруза, домаће пите,

уштипци, кисело млијеко –
каже Гордана.
Гордана Пилиповић из
Лакташа, поријеклом из села Јелашиновци, каже да су
организатори ове манифестације носили народне ношње подгрмеча, желећи и
тим чином да истакну значај културног насљеђа.
Давид Пртија сваке године на косидбу долази са својим оцем Миланом из Минхена, који је родом из Кљеваца.
– Због бројних спортских
дешавања ова манифестација је занимљива и омладини.
Сви воле да се опробају у надвлачењу конопца, скакању у
врећи и трчању – каже Давид.
Овогодишња косидба је
подржана од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.
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СРПСКО КОЛО ЈУН 2019.

»» Екипа Кеndy

»» Екипа Уторком у осам

ОДРЖАН 13. ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ У УГРИНОВЦИМА

Ветерани преузели примат на Купу Баније

З

»» Бранислав Влаисављевић
и Зоран Обрадовић

»» Милош Богдановић
и Љубомир Ћалић

»» Бранислав и Ђуро
Богдановић

авичајно удружење Банијаца, потомака и пријатеља Баније из Београда организовало је 9. јуна 13.
по реду турнир у малом фудбалу. Утакмице су се играле на теренима ОШ Станко
Марић у Угриновцима (општина Земун). Турнир је подијељен у двије категорије:
сениори и ветерани.
Ове године такмичило
се више екипа ветерана нeго сениора, што никад раније није био случај. Многи од учесника турнира
играјући за сениоре временом су стигли до ветерана.
Сваке године радо се одазову
позиву организатора.
У конкуренцији ветерана

»» Стојан Кепчија

и Милан Бурсаћ

»» ЗА УСПОМЕНУ: Екипа Кеndy и Енергододос
екипа Кеndy је одбранила титулу. Друго мјесто освојила
је екипа Енергододош, док је
трећа била екипа Дачо Шаш.
У ветеранској конкуренцији учествовале су још екипе Двор I, Јединство, Ђошић

»» Милош Бајић и

Томислав Скаковски

комерц, Словинци, Жировац
I, Крајишник и Банија.
Сениори су играли по „лига систему” у коме су се најбоље снашли играчи екипе
Уторком у 8. Друго мјесто
припало је екипи Жировца,
док су трећи били Вукови.
Учествовале су још екипе: Банија, Двор II и Croma
LTD. Турнир су судиле савезне судије.
Код ветерана најбољи голман је био Милан Бурсаћ,
најбољи стријелац Дејан Радосављевић и најбољи играч
Љубомир Ћалић.
Код сениора најбољи гол-

Смоковићани се по 6. пут окупили на Ади
недјељу, 23.06.2019. одржан је ову традицију увеличали фудба- хода који је скупљен на овом траУ
традиционални 6. по реду Скуп лери 4. Београдске лиге ветерана, диционалном дружењу преусмјеСмоковићана и пријатеља на Бео- екипа ФК Пекс из Београда.
ри на обиљежавање сеоске славе
градској Ади.
Скуп је почео парастосом у Цркви Светог Георгија на Бановом брду, за све трагично настрадале Смоковићане у прошлом рату на подручју бивше Југославије.
Послије парастоса одиграна је
традиционална утакмица између
синова и очева, бивших чланова
ОНК Смоковића на главном фудбалском терену ФК Београда на Ади
Циганлији, с тим да су по први пут

Прије утакмице уприличено је
фотографисање на трибинама и
та слика је одмах послата земљацима у свијет.
Сама утакмица је почела минутом ћутања у знак сјећања на све
трагично настрадале Смоковићане
у ратним годинама. Послије утакмице послужено је освjежење и настављено дружење до касних поподневних сати.
– Договорено је да се дио при-

у Смоковићу, Велике Госпојине
– Успеније Пресвете Богородице
и на тај начин помогне родном
крају у организацији исте. Жеља
нам је да и сљедеће године наставимо традицију и окупимо још већи број људи, нарочито дјеце, да
евоцирамо успомене на Смоковић и Равне Котаре и учврстимо
везу са родним крајем – рекао је
један од организатора Ален Граовац.
ДРАГАНА БОКУН

ман је Томислав Скаковски,
најбољи стријелац Бранислав
Богдановић и најбољи играч
Зоран Обрадовић.
За записничким столом
били су Жељко Ковачевић,
Стојан Кепчија, Бранислав
Влаисављевић, Мирослав Ковјанић, Ђуро Богдановић и
Милош Бајић који су цијели
дан пратили мечеве.
Предсједник Одбора за
дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта је присуствовао
турниру, што чини годинама уназад. Као пријатељ овог
Удружења одазове се пози-

ву и присуствује скоро свим
њиховим манифестацијама.
Након турнира организатори су припремили вечеру
за побједничке екипе, па је
послије додијељених пехара
дружење настављено.
Како нам је рекао
предсједник ЗУ Банијаца
Мирослав Ковјанић циљ
овог турнира јесте међусобно
дружење, и упознавање
земљака. Многи се овдје
сретну сваке године, и у ово
доба брзог живота турнир
у Угриновцима је мјесто
сусрета.
– Сви су добродошли
код нас, надам се да ће
сљедеће године бити још
више пријављених екипа –
рекао је Ковјанић и додао да
је задовољан како је турнир
протекао у спортском духу
и фер-плеју.
Послије одиграних мечева
ветерани су се присјећали
година у завичају када су
активно играли фудбал,
и коментарисали играчко
умијеће својих насљедника.
ДРАГАНА БОКУН

ИМЕНА КОЈА НИКАД НЕЋЕ БИТИ ЗАБОРАВЉЕНА
Помен је одржан за жртве: Даничић (Спасенија) Зоран, Даничић (Ђуре)
Ђуро, Дуброја (Николе) Драго, Граовац (Гојка) Милан, Паравиња (Крсте)
Милан, Паравиња (Спасеније) Слободан, Простран Златко, Простран
(Тривуна) Петар, Рајчевић (Петра) Јован, Рајчевић (Бошка) Мирко,
Рајчевић (Ранка) Саво, Паравиња (Богдана) Жарко, Опачић Смиљана,
Ћустић (Петра) Јован, Граовац (Драге) Давор, Радић Божица, Вишић
(Јована) Војин, Рајчевић Марија, Рајчевић Горан, Рајчевић Синиша,
Простран Срђан, Вранић Шпиро, Тинтор Невенко, Рајчевић Ненад, Рељић
Здравко, Опачић Светозар, Ардалић Лука, Вранић Миле (Мими), Мацура
(Милке) Љубица и Ћустић Милан, Вишић (Ђуре) Предраг, Ковачевић
Љубе, Жинић Дујо, Павић Раде, Рајчевић Мирко, Павић Дане, Опачић
Стана, Опачић Ненад, Опачић Драган и Опачић Гојко, Опачић Ђуро, Опачић
Миливој, Оливерић Петар Пепо, Рајчевић Боја, Репаја Бошко, Простран
Милан Мишо, Гуша Стана, Простран Боја, Опачић Марко, Паравиња
(Стеван) Олга, Калапаћ (Дуке) Сока.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

БАШТИНА КРАЈИШКИХ СРБА 
Пише: др Софија Божић 

Пројекат Завичајног удружења Сава Мркаљ из Новог Сада,
Баштина крајишких Срба, биће приказан у пет наставака,
од јуна до октобра, а обухватиће неколико области: историју, фолклор, књижевност, етномузику и сакралну баштину. У
сваком од наставака биће приказан извод из текстова који
много шире обрађују наведене области, а који ће до краја
године бити објављени у књизи Баштина крајишких Срба.
Циљ пројекта је да се кроз историјски оквир, од 16. вијека до
данас, широј јавности представи и приближи материјална и
нематеријална културна баштина крајишких Срба.

Т

оком историје српски народ се, мигрирајући, раширио по цијелом Балканском полуострву, па и даље. Сматра се да су крајње тачке српског простирања Сент-Андреја на сјеверу, Хиландар
на истоку и Трст на западу. Наравно, нису се сви дијелови
овог тако расијаног, разуђеног,
полицентричног, на сталне сеобе осуђеног српског народа –
народа без граница – развијали на исти начин, већ у склопу
различитих средина и цивилизација. Па тако, један дио Срба
нашао се и на простору Хрватске, Славоније и Далмације.
Иако се њихово присуство на
том подручју везује већ за период средњег вијека, није могуће сасвим прецизно утврдити вријеме појаве првих Срба;
легенде и предања испреплетени с понеком историјском
чињеницом не представљају
поуздану основу за датовање.
У сваком случају, о историји
Срба у Хрватској, Славонији
и Далмацији може се озбиљно говорити од времена турског освајања балканских земаља у 15. вијеку, које је подстицало сеобе становништва
покорених територија на сјевер и запад.

У СРЕДИШТУ
РЕЛИГИЈСКОГ СУКОБА

Нашавши се, мимо своје
воље, у средишту сукоба два
велика свијета, двије велике
религије, Срби су на западној
страни прихватани добродошлицом. Није, наиме, требало дуго да се схвати како је
формирање чврстог пограничног појаса неопходан услов за
заустављање даљег продора
Турака ка сјеверозападу и да
функцију бранилаца европске цивилизације треба додијелити управо српском живљу, који се сливао у потпуно
опустошене пограничне дијелове Хабзбуршке монархије.
Преузевши мисију спасавања Европе, Срби су постали
истински antemurale christianitatis. Улогу „предзиђа хришћанства“ они су задржали
све од када су, стварањем Сењске, Бихаћке, Огулинске, Храстовичке, Копривничке, Крижевачке и Иванићке капетаније крајем 15. вијека, постављени темељи будуће Војне
крајине, па до њеног укидања у другој половини 19. вијека (1881). Подједнако снажан
отпор азијском освајачу Срби
су пружали и с територије Републике св. Марка, која је послије Кандијског (1669), Великог бечког (1699) и млетачко-турског рата (1718), три пута
помјерајући своје границе дубље у унутрашњост Балкана,
проширила власт и на континенталне дијелове Далмације,
окупљајући све већи број срп-

ског становништва под своје
поданство.
Ступањем на тло хришћанских сила присутних на Балкану, распоређујући се од Драве до Јадранског мора, и често се пресељавајући због немаштине и глади, претјераних
дажбина, ограничавања вјерских слобода и многих других разлога, с краја на крај тог
простора, српски народ је по
први пут постао интегрални
дио једне средњоевропске и
једне западноевропске државе. Иако на периферним, рубним предјелима земаља којима су владали цареви и дуждеви, ушао је у токове европске
историје, учествујући у најзначајнијим догађајима: ратовима за ослобођење од Османлија и борбама на другим, далеким фронтовима, ради увећања моћи и престижа својих господара. Тип ратника,
неустрашивог јунака, створен
у великим биткама и мањим
окршајима, у колективној свијести је од тада почео да оличава крајишке Србе и њихов
идентитет који се изграђивао
првенствено уз помоћ мача
и сабље.

И РАТНИЦИ И РАТАРИ

У ствари, Крајишници нису
били само ратници; „приклањали“ су се и земљи, придајући велики значај пољопривредној производњи. У војну
службу су ступали под условом очувања оних слобода које су, као привилеговани власи, имали у Турској. То их је
одмах довело у сукоб с хрватским феудалцима и отворило
епоху отпора покушајима покмећивања. Подређени самом
владару, изузети из надлежности хрватских великаша, Срби су били слободни сељаци
с правом уживања сељачких
посједа без плаћања дажбина
и државних пореза. У основи
настојања да се не изгуби такав статус лежала је борба за
очување националног идентитета, који се могао сачувати
једино ако би српска заједница задржала своју унутрашњу
организацију и своје уредбе
по којима се управљала прије досељавања. Ипак, крајишка аутономија, установљена
Влашким (српским) статутима (Statuta Valachorum) који
су од увођења 1630. године били на снази, с извјесним измјенама, све до средине 18. вијека, често је кршена, због чега
су Крајишници протестовали
и дизали буне. За разлику од
Војне границе у Хабзбуршкој
монархији, млетачке крајине
у Далмацији нису биле тако
хомогене, већ је свака имала
своје специфичности, а у њиховој организацији уважаване
су млетачке, турске и српске
традиције.

»» Српска православна црква и епископски дом у Плашком (1915 г.)
НАПОЛЕОН ОСИГУРАО
САМОСТАЛНОСТ ЦРКВЕ

У освит модерног доба,
нови дух времена, наговијештен просвјетитељством, затим Француском револуцијом и наполеонским походима, захватио је и српску заједницу, нарочито ону у Далмацији, и поред њеног периферног положаја у Европи. Послије пада Млетачке републике (1797) и краткотрајног аустријског присуства (до 1805),
услиједила је деценија француске владавине (1805–1814)
територијом на источној јадранској обали која је до тада припадала Венецији, и која је, заједно са сусједним подручјима, па и са знатним дијелом Хрватске, ушла у састав
Илирских провинција. Позитивне промјене које су наступиле уласком у састав државе
Наполеона, осјетили су нарочито православни Далматинци: француска власт, са својим
секуларним приступом и демократским схватањима, коначно је обезбиједила самосталност њихове Цркве. Ипак,
тиме није престала борба за
конфесионални и, на тој основи, национални идентитет: на
почетку друге аустријске владавине, која ће потрајати све
до слома Двојне монархије,
поново је дошао до изражаја
прозелитски рад према православљу, кроз два неуспјешна
покушаја уније. Но, током прве половине 19. вијека ни Срби у Далмацији, нити њихови сународници у Хрватској
и Славонији, нису имали свој
посебан политички програм.
Пред опасношћу од мађаризације у Хрватској и Славонији,
под притиском њемачке бирократије у Војној крајини и
италијанске друштвене елите у Далмацији, они су пристали уз програм хрватског
препородног покрета, који је
истицањем начела вјерске толеранције и прихватањем јединственог језика и илирског
имена, добио карактеристике
јужнословенског покрета. Ни
1848/49. Срби се нису раздвајали од Хрвата, већ су их подржали у свим њиховим „народним захтијевањима“, ограничавајући своје посебне жеље само на вјерску једнакост,
употребу ћирилице, односно
на равноправност са Хрватима
у оквиру Троједне Краљевине
као заједничке државе српског
и хрватског народа. Слиједећи, међутим, мађарски примјер, Хрвати су се приклонили
схватању по ком на хрватској
државној територији постоји
само један, хрватски консти-

тутивни народ, и озаконили га
Хрватско-угарском нагодбом
1868. Због радикалног оспоравања, односно непризнавања
српске политичке индивидуалности, српско-хрватски односи били су, и поред периодичних принудних отопљавања, импрегнирани неразумијевањем, нетрпељивошћу и
негативним емоцијама. Антисрпска фрустрација повремено је производила праве изливе мржње, а слабљење тензија
и привремено приближавање
два народа препознаје се само
у интервалима када су Србе и
Хрвате једне ка другима упућивали пријетећи знаци времена. У том смислу кључне су
биле 1867. година, када су Срби били признати, а хрватска
страна привремено одустала
од тврде линије због опасности од дуализма која је приморавала Хрвате да потраже
ослонац у Србији и међу Србима, и 1903, када је постало
јасно да само удружени Срби
и Хрвати могу да се супротставе политичком и економском притиску Беча и када је
напуштено хрватско државно
право због кога су Срби били
дискриминисани.

ДВА СМЈЕРА
СРПСКЕ ПОЛИТИКЕ

У српској политици у Банској Хрватској су све до краја
19. вијека постојала два смјера: провладин и опозициони.
Једна група српских политичара, тзв. нотабилитети, била
је увјерена да Срби могу очувати националну индивидуалност само уз политику ослонца на владу. Таква оријентација заиста је и дала извјесне
резултате: прихватањем „Српског закона“ (1887) Срби у Хрватској су први пут званично
признати, а уређено је и питање употребе ћириличног писма. Друга група српских политичара, присталице Српске
народне слободоумне странке
Светозара Милетића, утицајне
и у Хрватској, није се слагала
с опортунистичком политиком нотабилитета и основала
је Самосталну српску странку (1881). Она је годинама чинила јединствену политичку
организацију с Радикалном
странком из Угарске, представљајући неку врсту њеног
огранка који је дјеловао самостално на државноправном
подручју Хрватске и Славоније. До раскидања организационих веза између радикала и
самосталаца дошло је 1896,
тако да су од тада у Хрватској
и Славонији постојале двије
српске опозиционе партије.

У исто вријеме основана је и
Српска странка у Далмацији (1879).
Тешко налазећи заједнички језик са Хрватима, уз то
економски, просвјетно и културно посрнули, у процентуалном опадању у односу на
хрватско становништво или
у стагнацији (око 25% Срба у
Хрватској и Славонији и око
17% у Далмацији), већином
неписмени, везани за село, с
неразвијеним средњим сталежом, Срби су у овом периоду
повели борбу против заосталости своје заједнице. Оснивањем Српске банке (1895),
Савеза српских земљорадничких задруга и „Привредника“
(1897), та борба вођена је врло успјешно. Са сједиштем у
Загребу, ове установе утицале
су да главни град Хрвата постане политичко и привредно
средиште Срба у Хабзбуршкој
монархији. У Далмацији, привредни и просвјетни препород наговијештен је оснивањем кратковијеког „Српског
братства“ (1897–1899), да би
уистину започео посредством
„Српске зоре“ (Книн, 1901) и
даље се наставио оснивањем
Савеза српских привредних
задруга на Приморју (Дубровник, 1908), Матице српске (Дубровник, 1909) и Српске централне банке за Приморје (Дубровник, 1913). Поред тих важнијих институција, на подручју Троједне краљевине дјеловале су и многобројне српске читаонице, српска пјевачка друштва, српске
добротворне женске задруге, организације Српског сокола; излазиле су српске новине, часописи и календари,
отваране су српске књижаре
и штампарије.

РАСТ СРБОФОБИЈЕ

Деценију пред Први свјетски рат обиљежио је нови, југословенски смјер хрватске
и српске политике, који није
одговарао владајућим круговима Монархије. Због тога је
ухапшено 53 српских грађана,
већином самосталаца и на Велеиздајничком процесу 1909.
оптужено за ширење великосрпских идеја. Положај српске заједнице у том периоду
нагло се погоршао, предузете
су бројне мјере којима је био
циљ да се ограниче права Срба, закони су били фактично
суспендовани и забрањена је
употреба ћирилице. Најзад је
укинута (1912) и српска народно-црквена аутономија.
Када је почео рат и за вријеме његовог трајања дошло је
до провале србофобије и почео је период страдања српског народа и српске елите која је, због оданости српској националној идеји, хапшена и
затварана. Србе је, ипак, спасила срећна околност да је на
власти била Хрватско-српска
коалиција, која је настојала
да смири страсти и онемогући екстремисте у спровођењу
њиховог пројекта протјеривања и физичког затирања српског народа. Принуђени да ратују у аустро-угарским трупама на разним фронтовима, па
и против Србије, Срби с про-
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ИСТОРИЈА
стора Хрватске, Славоније и
Далмације користили су сваку прилику да дезертирају и
прикључе се јединицама српске војске. Вијековима чврсто
повезани осјећањем духовног
јединства са Србима на другим подручјима Балкана, они
су с одушевљењем дочекали
стварање Краљевине СХС/Југославије 1918. У новој држави подржавали су унитаризам
и централизам, као облик државног уређења који их чврсто
повезује с Београдом, изражавајући намјеру да се у случају хрватске сепарације, која је
пријетила од самог формирања југословенске државе, присаједине Србији. У Краљевини
Срби у Хрватској, Славонији и
Далмацији су остали маргинализована заједница, њихов материјални, просвјетни и културни положај није се битно
промијенио у односу на раздобље хабзбуршке владавине
и уједињење није означило почетак епохе несметаног, мирног и плодотворног развитка,
чему су се они надали. Сиромашна и многобројним проблемима, спољашње и унутрашње природе, оптерећена држава, није сматрала развитак
српског етничког простора у
некадашњој Троједној краљевини као свој приоритетан задатак нити се, у осмишљавању
и вођењу политике, руководила потребама српског националног колективитета на том
дијелу државне територије.
Српско сељаштво могло је да
оствари своје интересе у мјери у којој су се они уклапали
у опште државне пројекте као
што је, на примјер, потребу за
земљом дјелимично могло да
задовољи учешћем у аграрној реформи и колонизацији.
Сматрајући да је њихово питање ријешено уједињењем, очекујући да ће на привредном и
културном развитку њиховог
етничког простора одговорно
радити југословенска држава,
за разлику од претходне, да ће
преузети обавезе око трансформисања неразвијених подручја у правцу њихове индустријализације, сами Срби
нису уобличили план и програм систематског преображаја свог етничког простора.

СТВАРАЊЕ
ХРВАТСКЕ БАНОВИНЕ

У настојањима да ријеши
хрватско питање и сачува Југославију, државни врх на челу са кнезом Павлом испунио
је хрватске захтјеве и одобрио
оснивање Бановине Хрватске
(1939). То је довело до даљег
погоршања положаја Срба који су се нашли у њеним оквирима и наговјештавало је нова страдања којима ће тај дио
српског народа бити изложен
у предстојећем ратном вихору. Геноцид почињен над Србима у НДХ, доминација хрватских интереса у Југославији, а затим операције „Олуја“
и „Бљесак“ крајем 20. вијека –
фактори су који су одлучујуће утицали на то да се српско
присуство у Хрватској коначно и, по свему судећи, неповратно минимализује.
НАСТАВИЋЕ СЕ...
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У БУСИЈАМА ОДРЖАНО 3. ВЕЧЕ ПАПУЧКОГ КРАЈА

СЛАВОНИЈО,
ТЕБИ МИСЛИ ЛЕТЕ
Д
ан након Видовдана, трећу годину у низу, у ресторану АС
Клуб на улазу у Бусије, одржано је Вече папучког краја. На дружењу су били присутни гости из готово свих села папучког краја, Воћина,
Кометника, Добрића, Секулинаца,
Мељана, Ђуричића, Пушине, Слатинског Дреновца, као и из Мацута,
Смуда, Бокана, Ћералија, Ријенаца… Допутовали су из разних крајева Србије, из Крагујевца, Сремске
Митровице, Шида, Земуна, Београда, Новог Сада, Суботице, али и из
иностранства, Аустрије, Велике Британије, Швајцарске, Њемачке, па чак
и из далеке Аустралије.
Ранко Томашевић и Горан Радоњић и ове године преузели су кормило и организовали ово вече дружења.
Горан Радоњић из села Пушина
захвалио је присутнима што су се

»» Ранко Томашевић, Миодраг Линта и Горан Радоњић
одазвали у оволиком броју и рекао да
се искрено радује њиховим насмијаним и веселим лицима. Затим је позвао Миодрага Линту, предсједника
Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије, да се обрати
Славонцима.

»» Милада Зубић, Биљана Кокић, Анка Докманац, Сњежана Станишић и Жељка Шерер

– У Србији се често трагедија
Срба из Западне Славоније своди
на полицијско-војну акцију Бљесак из 1995. године. Заборавља се
чињеница да је већина Срба из Западне Славоније протјерана у злочиначким хрватским акцијама Оркан, Откос и Папук и из низа већих мјеста још 1991. године. Иако
су Срби из Западне Славоније доживјели катастрофу, нису клонули духом. Наставили су да се боре
у новом завичају у Србији, Републици Српској, широм свијета, за
бољи живот себе и својих породица – рекао је Миодраг Линта и додао како Славонци нису заборавили своје обичаје, своју традицију и
своје поријекло.
– Оваква дружења најбоље показују да су Срби из Западне Славоније весели, ведри људи, који воле да

се друже, а имам и информацију да
су најбољи у пјевању и плесу – истакао је Линта.
Славонци су ту Линтину констатацију и потврдили, не силазећи са
подијума. Весели су били и они старији и они мало млађи. На сваком
кораку су се могли видјети срдачни сусрети рођака, пријатеља, комшија, и чути реченица „jедва сам те
препознала”.
Окупиле су се и пријатељице из
Основне школе Никола Миљановић
Караула из Воћина, које се након завршеног oсмог разреда 1983. године
нису успјеле састати до Папучке вечери. Милада је дошла из Њемачке,
Биљана из Велике Британије, Анка
и Сњежана су у Србији, а Жељка је
дошла из Хрватске.
Присуствовали смо и дирљивим
суретима Јована Алинчића родом

из Лукавца (Слатина), који је дошао
из далеке Аустралије. Овакву врсту
дружења и окупљања свакако најемотивније доживљавају наши људи
из иностранства којима је ово јединствена прилика да на једном мјесту
сретну много својих мјештана, родбине и пријатеља из дјетињства, које нису видјели годинама, неке чак
и деценијама.
Присутни су имали прилику да
виде славонску ношњу и чују неколико старих пјесама у извођењу славонске Изворне групе Славонија у
срцу – Папук у срцу. Свој наступ започели су стиховима које је говорио Милан Милаковић: „Долазићу
на Папук планину, да обиђем своју
ђедовину…”
Госте је ове године забављао оркестар Црни бисери.

ДРАГАНА БОКУН

У БЕОГРАДУ ОБИЉЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА МАТУРЕ НЕКАДАШЊИХ
ПИТОМАЦА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ ИЗ ЗАГРЕБА
ружење поводом 40 година ма- ци који су у току школовања 1991. другој држави потписници, за стаж
Испред IV класе скуп је поздра- риоду школовања у својим сјећањиД
туре IV и 30 година матуре XIV године напустили школу и прешли остварен у тој држави и обрнуто – вио и честитао колегама 40 година ма забиљежио је и пренио у књигу
класе Средње школе за милиционе- на даље школовање у Средњу шко- објаснио је Тарбук који је био члан матуре, Милан Вујаклија, говорећи један од питомаца, Велимир Коваре – Средње школе за унутрашње
послове Образовног центра РСУП-а
СРХ из Загреба одржано је 8. јуна у
ресторану Велебит у Београду. Ово
дружење организовали су неколико
бивших питомаца и колега који су
на идеју дошли прије четири године, а данас имају свој организациони одбор дружења, док су скупови
из године у годину све посјећенији.
Један од организатора Нинко
Тарбук, испричао је за Српско коло
како су „оживјели” сјећање на чувену Шимунску 80 у Загребу, гдје
се и налази ова школа.
– 13. маја 2015. године окупили
смо се у ресторану Сидро на Дунаву
у Бешкој поводом Дана милиције и
на иницијативу колеге Милана Мандића и мене дошли смо на идеју да
2016. године организујемо дружење
поводом 40 година матуре I класе
наше школе. Од тада сваке године,
генерација која слави буде носилац
дружења. Овдје су сви бивши питомци од I до XV класе, као и питом-

лу за унутрашње послове у Сремској Каменици. Ту су и бивши студенти Факултета криминалистичких знаности који славе 30 година
од дипломирања, а међу њима сам
и ја – навео је Тарбук додајући да
планирају да наставе ову традицију док их има и осврнуо се на проблеме с којима се сусрећу када је у
питању остваривање права на пензију стечено у Републици Хрватској.
– Ми смо веома оштећени споразумом о социјалном осигурању између Хрватске и тадашње СР Југославије. Наиме, Хрватска, нама који смо распадом Југославије напустили и земљу и посао у Хрватској
и у Србији наставили да радимо до
дана пензионисања, не признаје бенефициран радни стаж, него морамо чекати старосну пензију, односно
навршених 65 година. Нажалост, тај
споразум није садржао неопходну
одредбу, да остваривањем права на
пензију у једној држави потписници остварује се право на пензију у

радне групе за рјешавање овог проблема који и данас није ријешен.
На дружењу се у име организатора и домаћина обратио Милан
Мандић који је поручио да, упркос свим догађајима из нељудског
времена током деведесетих година, када су морали да напусте своје домове и заснују нови живот на
простору Србије, остављајући своја
материјална добра и разна стечена
права у Хрватској, данас су наставили упорним и стваралачким радом да створе и поврате изгубљено.
– Никад не заборавимо наша огњишта и гробове наших предака који су остали и уништени, без обзира
што већина нас није пожељна тамо, не заборавимо поријекло и коријене наше, не заборавимо дешавања и голготе које смо прошли тих
90- их година, али хришћански је
опраштати – рекао је Мандић подсјетивши и на многе колеге који нису више са њима, а затим позвао да
им се ода почаст минутом ћутања.

о данима школовања и давне школске 1975/76. године.
– Нас око 360 тада је дошло у
центар, задужили смо радне униформе, гдје су нас старији полазници другарски прихватили. Један број по завршеном школовању упућен је на Војну академију у
Београд, док је запажени број у току свог рада завршио Више школе
и факултете, како полицијске тако и друге цивилне, друштвеног
и техничког смјера – закључио је
Вујаклија.
Испред XIV класе колеге је поздравио Јово Самарџија, а у име
професора и одгајатеља школе, питомце су поздравили бивши одгајатељи Милан Гравара и Петар Кукић.
Такође, ово традиционално дружење подржао је Петар Ђукић, некадашњи начелник милиције РСУП-а СРХ и одржао кратак говор својим колегама.
Истиниту животну причу о улози полиције у рату, о њиховом пе-

чевић, који је овом приликом говорио о својој књизи наслова На граници разума.
– Ту су сва имена, сви догађаји.
Белетристика је у питању, књига је
намијењена за ширу употребу. Прича о полицијској професији и народима СФРЈ у одисеји деведесетих,
када је ваљало овладати сваком личношћу у себи и сачувати се од људи скромног духа, заблуда и свеопштег лудила. Као дијете имао сам
представу о полицији као о нечему
страшном, међутим, када сам видио
те питомце у униформама, на први
поглед то ми се допало као 15-годишњаку. Наши први кораци остали су заувијек на плочницима урбаних градова, а онда смо крочили
у рат. Узете су нам најбоље године
– испричао је Ковачевић уз напомену да је књига неутрална и да је
циљ да се покаже да је то био период општег лудила који никоме ништа добро није донио.

ВЕСНА ВУКОВИЋ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

У ТАВАНКУТУ ОДИГРАН ЗАНИМЉИВ ФУДБАЛСКИ МЕЧ

ВИШЕ ОД ИГРЕ

У

суботу 15. јуна 2019. године у Таванкуту одиграна је
пријатељска фудбалска утакмица између репрезентација
Срба у Хрватској и Хрвата у
Србији. Меч у Таванкуту код
Суботице је реванш од прије
три године, када се иста пријатељска утакмица одиграла
у Вуковару. Овај спортски догађај попримио је много шире димензије од самог такмичења у фудбалу, а важније од
самог резултата је порука добрих комшијских односа коју
представници мањинских заједница двије земље желе да
пошаљу. Утакмици су присуствовали изасланик предсједника Републике Србије, министар омладине и спорта Вања
Удовичић, изасланик премијера Републике Хрватске, амбасадор Републике Хрватске
у Србији Гордан Бакота, генерални конзул Републике Хрватске у Суботици Велимир
Плеша, градоначелник Суботице Богдан Лабан, први потпредсједник Хрватског ногометног савеза Анте Вучемиловић Шимуновић, предсједник
Заједничког вијећа општина
Вуковар Срђан Јеремић, предсједник Српског народног вијећа и СДСС-а Милорад Пуповац, остали посланици из
СДСС-а у Хрватском сабору
Драгана Јецков и Борис Милошевић, народни посланик
у Скупштини Србије и предсједник ДСХВ Томислав Жигманов.
Фудбалске репрезентације
Срба из Хрватске и Хрвата из
Србије дочекане су са препуним трибинама, а химне Србије и Хрватске одслушане су
без звиждука.
Резултат на полувремену
био је 1:1, док је у другом полувремену домаћин преузео
иницијативу, лопта је у мрежи српске мањине завршила
још три пута те се утакмица
завршила резултатом 4:1 у корист репрезентације хрватске
мањине из Србије.
Овај спортски догађај био
је и прилика за састанак политичких представника Хрвата
из Србије и Срба из Хрватске

са циљем да њихова сарадња
у области спорта буде у функцији стварања бољих односа
између двије државе. На овај
начин, представници Срба и
Хрвата настојали су да покажу да припадници обе националне мањине желе да буду
мост сарадње и да дају свој допринос даљем напретку односа између Републике Србије и
Републике Хрватске.
Тим поводом, министар
спорта и омладине Републике Србије Вања Удовичић истакао је да је упућена порука
толеранције и мира.
– Имали смо прилику
да видимо да сви заједно на
трибинама бодримо и једну
и другу екипу, али да видимо
да играчи имају међусобно
огромно поштовање – рекао
је Удовичић.
Предсједник Самосталне
демократске српске странке из Хрватске и посланик у
Хрватском сабору Милорад
Пуповац честитао је побједу
репрезентацији хрватске националне мањине у Србији и
спортски пружио руку Томиславу Жигманову.
– Имамо само једну поруку, а то је да двије заједнице –
хрватска у Србији и српска у
Хрватској – могу надиграти
околности у којима живимо
– поручио је Пуповац.
– Битно је што смо упркос
свим околностима смогли снаге да приредимо једну позитивну, конструктивну причу
– сматра Томислав Жигманов, лидер ДСХВ и посланик
у Скупштини Србије.
С обзиром на то да је утакмица између фудбалских репрезентација Срба и Хрвата у
Таванкуту прошла у најбољем
реду, организатори се надају
да ће то и у будућности бити
уобичајена појава.
Након утакмице, а у духу
пријатељских и добросусједских односа двије државе и два
народа, настављен је је културно-умјетнички програм у којем су учествовали КУД Јован
Лазић из Белог Манастира и
КУД Буњевачко коло из Суботице.
ДРАГАНА ШИПОВАЦ

ОДРЖАН ЧЕТВРТИ МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У СТАРИМ БАНОВЦИМА

Аврам и данас окупља своје

Ч

етврти по реду Меморијални турнир Аврам
2019 одржан је 9. јуна на стадиону ФК Дунав у
Старим Бановцима у организацији Завичајног удружења
Бирач Дрина.
Циљ турнира је чување
сjећања на оснивача и првог
предсjедника Удружења, пуковника Миленка Аврамовића, као и међусобно повезивање и подстицај активизма
код младих из Србије и Републике Српске.
Турнир је отворен химном Србије, а затим је минутом ћутања одата почаст легенди Бирча и Српске, пуковнику Миленку Аврамовићу.
Учествовало је осам екипа, из општина Бирча биле
су екипе Осмаци, Шековићи, Братунац и Папраћа, а
из Србије учествовале су екипе МЗ Стари Бановци, Лукићево, Нова Пазова и екипа
Удружења Бирач Дрина.
На почетку се обратио
предсjедник Удружења Драго Ашћерић, који је поздравио присутне, захвалио се
учесницима и свима који су
подржали реализацију турнира, посебно Представништву Рeпублике Српске у Србији, Мјесној заједници Стари Бановци, као и спонзорима и донаторима турнира.
Ашћерић је рекао да је резултат у другом плану, позвао
на фер игру, нагласивши да
је циљ дружење и јачање веза Републике Србије и Републике Српске.

ЛИНТА: ДА ЈАЧАМО
НАЦИОНАЛНО ЈЕДИНСТВО

ХРВАТИ ИЗ СРБИЈЕ – СРБИ ИЗ ХРВАТСКЕ 4:1
У дресовима хрватске националне мањине из Републике
Србије играли су Сабо Игор (1), Рагастовас Никола (2),
Балажић Давор (4), Пољаковић Давор (5), Видовић Игор (7),
Визин Младен (8), Скендеровић Небојша (9), капитен Годар
Дејан (10), Хорват Миклош (12), Шимић Давор (17), Ерцег
Мишо (19), Војнић Дарио (20), Скендеровић Игор (21), Орчић
Срђан (22) и Играч Никола (27). Стручни штаб чинили су
тренер Маринко Пољаковић, физиотерапеут Здравко Доко,
координатор Петар Кунтић и технико Иван Будимчевић.
За репрезентацију српске националне заједнице из
Републике Хрватске играли су: Илинчић Никола (1), Живковић
Игор (2), Поповић Вук (3), Шљакић Вукашин (4), капитен
Гламочак Александар (5), Јелечки Марко (6), Туњић Јосип (7),
Гвозденовић Бојан (8), Поповић Небојша (9), Спасић Даниел
(10), Ерић Ненад (11), Товиловић Огњен (12), Драгић Милан
(13), Гвозденовић Петар (14), Подунавац Марио (15), Вујичић
Ђорђе (16), Курјега Зоран (17), Коњевић Дарио (18), Амановић
Лазар (19), Стипановић Никола (20), Мамула Синиша (21),
Судар Немања (22) и Ракић Милан (24). У саставу стручног
штаба били су тренер Никола Никица Гагулић, помоћник
тренера Љубомир Мађерчић, координатор Немања Еремић и
физиотерапеут Борис Петко.

Присутнима се затим
обратио предсједник Одбора за дијаспору и Србе у
региону у Скупштини Србије, који је захвалио домаћинима на позиву и одао признање Удружењу Бирач због
организације оваквог турнира који је посвећен пуковнику Аврамовићу који
је био свестрана личност и

»» Смиљана Аврамовић, супруга покојног пуковника Аврамовића,

уручила побједнички пехар Бојану Поповићу, капитену Бирач Дрине

иза себе оставио и капитално дјело роман Мајка који
говори о ратним збивањима деведесетих година на
простору Републике Српске
и БиХ. Линта је истакао да
овакви догађаји јачају национално и духовно јединство српског народа без обзира на границе.
– Треба да будемо поносни на своје српско име, српски језик – ћирилицу, да поштујемо своју Српску православну цркву и да његујемо
културу сјећања на страдале
Србе у 20. вијеку, а посебно
на геноцид у злогласној НДХ
– поручио је Линта.
Отварању турнира у име
Представништва Републике

Српске у Србији присуствовао је Бранко Ковачевић.
Учесници турнира такмичили су се у четири дисциплине, малом фудбалу, шаху, бацању камена с рамена
и надвлачењу конопца.

СМИЉАНА АВРАМОВИЋ
УРУЧИЛА ПЕХАРЕ

Побjеднички пехар у малом фудбалу узела је екипа Бирач Дрина који им је
симболично уручила супруга покојног пуковника Аврамовића, Смиљана Аврамовић, друго мјесто припало је
екипи Братунац, а трећи су
били Стари Бановци. Медаљу за најбољег играча турнирa освојио је Горан Јеркић, а

»» ПОЗДРАВ ПРЕДСЈЕДНИКА: Драго Ашћерић (десно) честитао такмичарима »» Занимљиви мечеви у шаху

за најбољег стријелца проглашен је Никола Дивац.
У надвлачењу конопца
екипа Шековића освојила је
прво мjесто, други су били
Стари Бановци, а трећи екипа Лукићева.
Побједу у шаху однио је
Брано Делић, други је био
Милан Савић, а трећи Ашћерић Милан.
Камена с рамена најдаље
је бацио Ашћерић Милош,
други је био Ашћерић Милан, а трећи Казановић Љубомир.
За све учеснике и госте
послије спортског дијела
дана приређен је ручак у
ресторану ФК Дунав гдје
је дружење настављено уз
музику.
Како је речено од стране организатора, овај турнир подржали су многи спонзори, Coca-Cola, Енергодрагон из Батајнице, маркети Венера из Београда, Пекара Сунце из Београда, уз подршку Представништва
РС у Србији на челу са директором Млађеном Цицовићем, МЗ
Стари Бановци на челу са предсjедником Радиславом Савићем, као и читав Управни одбор
Удружења.
Meдијски спонзор Меморијалнoг турнирa Аврам 2018
било је Српско коло, бесплатни мјесечни лист на ћирилици и ијекавском нарјечју,
који прати теме Срба поријеклом западно од Дрине и
Дунава.
ВЕСНА ВУКОВИЋ
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У БЕОГРАДУ ОДРЖАН ДРУГИ СУСРЕТ СЕЛА ДЕРИНГАЈ, КИЈАНИ, ОМСИЦА, ГУБАВЧЕВО ПОЉЕ И ГЛОГОВО (ОПШТИНА ГРАЧАЦ)

МОБЕ СУ НАС ПОДИЗАЛЕ И ОВДЈЕ И У ЛИЦИ

В

елика гужва још на новосадском путу створила се испред ресторана Велебит у коме су се по
други пут окупили Личани
који су родом и поријеклом
из грачачких села Дерингај,
Кијани, Омсица, Губавчево
Поље и Глогово.
Многи од њих су превалили велики пут како би стигли
на ово дружење, међу њима
свакако вриједи истаћи Стевана Ковачевића који је са породицом стигао чак из Норвешке.

СВАКЕ ГОДИНЕ БРОЈНИЈИ

Предсједник Иницијативног одбора Бојан Ковачевић, с поносом је истакао да
је одзив већи од прошлогодишњег, што значи да је прво вече оправдало очекивања.
Отварајући скуп Ковачевић је изразио задовољство
што му је припала част да у
име Организационог одбора
поздрави присутне.
– Знамо како смо прије 24
године напустили своја огњишта. Пружила нам се прилика
да се окупимо и сретнемо неке људе које свих ових година

ОСТАЛА УГЛАВНОМ СТАРАЧКА ДОМАЋИНСТВА

»» ДОБРА АТМОСФЕРА: Дане Сурла (у кругу) најсрећнији кад је са својим земљацима
нисмо видјели. За тај тренутак треба да живимо и у њему уживамо. Важно је да не
заборавимо ни један камен
Лике и да се не стидимо поријекла. Волио бих да се подсјетимо оних који су свој живот дали за Крајину и оних
што су овај свијет напустили
далеко од своје родне груде
– истакао је Ковачевић позивајући на минут ћутања како
би одали почаст свима онима
који више нису међу њима.
Потом је Небојша Стани-

сављевић Неко са пјесмом Волим Грачац и његова села, одмах „погодио” циљ, враћајући већину присутних у предјеле из којих су због Егзодуса
1995. године морали отићи.

БОГАТСТВО ЈЕ
БИТИ МЕЂУ СВОЈИМА

Некадашњи угледни директор комуналног предузећа у Грачацу и један од организатора овог скупа Дане
Сурла није крио задовољство
што се међу окупљенима на-

ПОКЛОН ОСОБЉУ РЕСТОРАНА
Бојан Ковачевић је на почетку вечери захвалио, како је
рекао, једној од најважнијих карика за добро дружење,
пјевачима и музичарима Небојши Станисављевићу Неки,
Богдану Бокију Стојисављевићу, Мили Седлану, Неши
Вукасу и Зорану Пећанцу, мада су у току вечери и гости,
прије свих Милан Манојловић и Александра Ковачевић
показали значајне вокалне способности.
Посебан поклон од организатора добили су газда ресторана
Петар Драгичевић и шеф сале Љубо Славонац чија услуга,
али и укус хране и пића се ниједног тренутка није доводио у
питање.

»» Бојан Ковачевић

шао и значајан број млађих
људи који само као дјеца памте завичај.
– Велико је богатство бити
овдје – рекао је Сурла и нагласио да је посебна срећа што су
се скупу одазвали и многи који су рођени у Србији.
– У нашим селима имали
смо млинове, ковачије, школе, трговине. Градили смо таре и запрежна кола, плели кошеве, израђивали виле и грабље, свирали на ручно израђеним тамбурицама и уз њих
пјевали „лички ојкан”. У нашем крају знало се ко је најбољи косац, чије се благо најбоље продавало на пијаци суботом, а сеоска домаћинства су
производила све осим цукра,
петреуље, чавала, бензина и
сијалица. Чувена су била наша
прела, чијање перја, комушање кукуруза, а о сајмовима се
углавном знало ко ће коју цуру пред мрак испратити или је
кући одвести – вратио се Дане,
у нека прошла времена и при-

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

сјетио времена када се ишло
на мобе на којима су саливане плоче, подизани кровови
или када су се сређивали путеви како би се могли привести љетина.
– Част је била да једни другима помогнемо, окумимо се,
идемо једни другима на крштења и у сватове. Онда дођоше неке утваре, уништише годинама стварано. Отишли смо
нашим запрегама и тракторима, све смо изгубили, али обичаје нисмо. Мобе су се активирале, куће почеле правити, послове, које је ријетко ко хтио,
радити. И ево нас након оволико година мало оправљених,
чилих, на новим огњиштима са
истим генима – сјетно је рекао
Сурла доносећи књигу утисака која би требало да сачува
писани траг и на овај догађај.

ЛИНТА: ШТА КРАЈИШНИЦИ
ТРАЖЕ ОД МАТИЦЕ

Присутнима се на позив
организатора обратио и Ми-

одраг Линта, предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије.
У свом говору је истакао да
Срби Крајишници након што
су доживјели катастрофу библијских размјера од матице
Србије очекују да им се призна ратни стаж за све вријеме
трајања рата у РСК, да се хрватским властима пошаље порука да је неприхватљиво да
се људи хапсе на основу потјерница, да се подигну оптужнице против свих оних припадника Хрватске војске и паравојних снага који су чинили
бруталне злочине против српских цивила и ратних заробљеника, као и да се помогне у
рјешавању стамбених питања.
У наставку вечери Личани
су показали да и те како умију
да се веселе, пјевају и уживају у сваком заједничком тренутку. Нови сусрет пет горњих села грачачке општине
утаначaн је за 27. јун, наредне године.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

НАКОН 24 ГОДИНЕ, МЈЕШТАНИ СЕЛА ПАРЧИЋИ (ОПШТИНА КИСТАЊЕ), ПРВИ ПУТ СЕ ОКУПИЛИ НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ДРУЖЕЊУ

ЗАВИЧАЈНА НОСТАЛГИЈА ЗА БУКОВИЦОМ И РАВНИМ КОТАРИМА

У

Батајници, у Старој
Буковици, 22. јуна,
одржан је скуп мјештана села Парчићи, први
пут након 1995. године, када су након ратног вихора
нова уточишта пронашли
углавном у Србији. Парчићи су некада административно припадали општини Бенковац, данас им је општинско
средиште Кистање, од кога
су удаљени 14 километара у
правцу сјеверозапада. Идеја
о окупљању потекла је од неколицине бивших становника овог подвелебитског села.
Чак ни они сами нису вјеровали да ће их овдје бити готово стотину и да ће се неки,
након толико година, поново видјети, попричати, бацити буће, одиграти партију

бришкуле и трешета. Ово село, по попису из 1991. године, имало је 352 становника
и сви су били српске националности. Данас, у Парчићима, живи само Јован Јоја
Вукша некада запослен у ГП
Радник Бенковац.
Како би се људи окупили

ДР ВУКША: СЕЛО СА БОГАТОМ ТРАДИЦИЈОМ
Др Стеван Вукша, некадашњи предсједник Oпштине
Бенковац и чувени спортски радник, рођен је у селу
Парчићи и како нам је рекао изузетно је поносан на то.
Нажалост, није био у Београду, па није могао присуствовати
овом сусрету, али се радо одазвао нашем позиву да каже
неку ријеч о родном селу. Истакао је да село има богату
традицију, да је Црква Светог Илије изграђена још крајем
12. и почетком 13. вијека. Сјећа се својих дјечачких
дана, поласка у школу, тада подручну, чије је сједиште
било у Бргуду, а звала се Никица Поповић. Донио нам је
и фотографију из 1950. године када су дјеца у пратњи
родитеља и рођака дошла на вакцинисање, међу њима је
био и др Вукша са својом мајком Савом.

потребно је да неко покрене
иницијативу и управо је то
учинило неколико њих, позивајући остале на заједничко
дружење код Боћарског клуба Стара Батајница.
Још прије 12 часова, они
најнестрпљивији су почели
да пристижу и за непуних пола сата било их је преко 90, а
толики одазив је представљао
изненађење за већину. Направљено је одмах и више заједничких фотографија како
би овјековјечили овај сусрет.
– Мјештани Парчића тренутно су лоцирани на територији Сомбора, Новог Сада,
Београда, Панчева, Вршца.
Већина тих људи је почела
да ствара нове домове. Углавном, властитим средствима
и радом, без значајније помоћи институција, тако да
за већину њих, са задовoљ-

ством могу констатовати, да
сада поново имају свој кров
над главом – прича за Српско
коло, Младен Војводић један
од учесника овог скупа.
Присутне је поздравио
Илија Кнежевић, некадашњи директор СИЗ-а здравста и здравственог осигурања у Бенковцу. Кнежевић се
сличним пословима бавио и
у Дому здравља у Беочину, а
присутнима је, прије свега,
пожелио добро здравље и породичну срећу, истичући да
овај сусрет треба да пређе у
традицију.
Носталгија за родним крајем, након свих ових година
није престала, напротив, што
су људи старији све се више
појачава. Зато су се многи
сјетили својих кућа, породица, времена када се, по њима,
љепше живјело. Када се куће

нису закључавале и када нико
није никог позивао на каву и
ракију, сами су долазили. Сјетили су се они и кршевите Буковице и Равних Котара, мјеста у којима су радили све до
августа 1995. године.
Радује да је међу мјештанима Парчића било и млађих људи и дјеце. Они су ти
који би требало да наставе
традицију својих предака, а
историјски гледано она вуче још с краја 12. и почетка
13. вијека о чему свједоче и
остаци Цркве Светог Илије,
саграђене баш у самом селу. Неки би и овај црквени
објекат присвојили и приписали себи, али историјске чињенице говоре другачије. Знало се, а и сада се
зна, да су од памтивјека овдје живјели само Срби: Дрче, Вукше, Војводићи, Ива-

нишевићи, Кнежевићи, Богуновићи, Опачићи…
Помиње се и повратак,
али Парчићи још увијек нису добили електричну енергију, четврт вијека од краја
рата. Истина, изграђено је тамо двадесетак повратничких
кућа, али без струје и основних људских потрепштина
тешко ће се ко одлучити на
тај корак. Немају ни превоз
до најближих општинских
центара Кистања, Обровца,
Бенковца, а очито да нема
ни воље оних на власти да
по том питању учине неке
озбиљније кораке.
Ипак, овај сусрет је био,
прије свега, замишљен да се
људи опусте и након толико
година размијене коју ријеч,
запјевају, заиграју уз Леута
Веселиновића и његову музичку пратњу. Многи су изашли да баце буће, други заиграли карте и све то спада у
колорит краја одакле потичу.
Вријеме је просто пролетјело и док си ударио дланом у
длан приближила се и поноћ.
Прије него што су се разишли
договорено је да уз релативно старије људе у организациони одбор уђу и они млађи, да сусрет постане традиционалан и да се кроз годину
дана опет сретну у још већем
броју.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ЧУВАРИ СРПСКОГ НАСЉЕЂА ИЗ БУДИМПЕШТЕ ПРОСЛАВИЛИ ВРИЈЕДАН ЈУБИЛЕЈ - 25 ГОДИНА РАДА

ЧЕТВРТ ВИЈЕКА КУД ТАБАН

»» Милорад Ћалић један од иницијатора обнове сеоског дома

Недјеља на Духове у
личком селу Плоча
недјељу на Духове, након
По ослобођењу, село ПлоУ
дуго година, у личком се- ча претворено је у згариште.
лу Плоча које се налази у са- Под комунистичким утицаставу општине Ловинац, окупили су се мјештани, комшије и расељени земљаци да
обиљеже славу Свете Тројице којима је била посвећена
и некадашња сеоска црква.
Била је то прилика да се
људи овог краја присјете времена у коме су се прије посљедњег рата традиционално
окупљали у Плочи.
Ово село је свој највећи
напредак доживјело након
што је 1719. године озидана православна Црква Светог духа – Тројице, када долази до значајно већег насељавања овог краја. Попис из
1847. године свједочи да је у
овом селу живјело 1.301 православних Срба.
Колико је ово село било
напредно говори податак из
1869. године, када је изграђена, основана и отворена
основна школа у Плочи.
Свјесни свог имена Плочани су као српски добровољци дали велики допринос у Првом свјетском рату.
Многи се нису вратили, а они
који су преживјели добили су
ордење захвалних Карађорђевића. У периоду до Другог
свјетског рата Плоча се развијала као аграрно село, са
веома доста оваца, коза, говеда и коња. Уочи самог Другог свјетског рата, Плоча је
имала школу, цркву, жандармеријску станицу, два парна
млина, три дућана, гостионицу, три шустерске радње, двије ковачке радње, пекарску
радњу и кућу за свештеника.
Други свјетски рат донио је
катастрофалне посљедице по
Плочане. Дан након празника Свете Oгњене Марије 1941.
године усташе су у овом селу
за непуна два сата немилице
побиле више од 80 људи, међу којима је било женa и дјеце, док су петнаестак сељана
камионом одвели у Јадовно.
Због свог географског положаја Плоча је више пута
пљачкана и спаљивана, а народ је био у збјегу по Личком
средогорју. Сваки трећи становник Плоче активно је учествовао у НОБ-у. Током рата погинула су 94 борца, а
живот у рату изгубило је 315
Плочана.

»» Гдје су Личани, ту су и буће

јем Плочани су врло брзо
опростили гријехове и злочине својих комшија, а да
ствар буде гора, поратних
година (1949) до темеља је
срушена и сеоска црква, чији
је клесани камен послужио
за подизање задружне зграде. Ипак, скупови у недјељу
на Духове остали су да живе међу Плочанима све до
нестанка Републике Српске
Крајине у чијем саставу је
било и ово село.
Овогодишњи скуп је зато
имао огроман значај. Захваљујући домаћинима Зорану
Дукићу, Ђуки Штулићу и Микију Бркићу који су обезбиједили јело и пиће Плочани су
се дружили присјећајући се
неких бољих времена.
Како је за Српско коло
испричао Милорад Ћалић,
Плочани су формирали иницијативни одбор са амбицијом да сеоски дом обнове и у
потпуности га ставе у функцију.
– Захвални смо представницима наше општине Ловинац који су помогли почетак
обнове једног дијела нашег
сеоског дома, али свјесни смо
да су могућности локалне заједнице лимитиране. Зато се
обраћамо свим људима добре воље, а посебно онима
чији коријени воде одавде, да
према својим могућностима
помогну да сеоски дом доведемо у пристојно стање – рекао је Ћалић.
Он је рекао да објекат нема струју, воду, али ни столарију, намјештај и остале
ствари неопходне за његово
функционисање.
Ћалић каже да ће ускоро
бити отворен банковни рачун за акцију прикупљања
донација.
Сређивање сеоског дома
био би велики замајац у обнови живота овог села бурне
историје и српских коријена.
Подсјећање на вријеме када је село након градње цркве
доживјело свој највећи процват намеће и обавезу и свету
дужност потомака да обнове
богомољу својих предака и на
тај начин трајно сачувају коријене и српско име и презиме. 
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

»» НЕ БРИНУ ЗА БУДУЋНОСТ: Најмлађи чланови КУД Табан из Будимпеште

В

ише од 1.000 људи окупило се 16. јуна 2019. године у позоришту Виг у
Будимпешти на обиљежавању 25 година рада и постојања српског културно-умјетничког друштва Табан.
Ово друштво основано је
1994. године у оквиру српског забавишта, основне
школе и гимназије Никола
Тесла, са циљем очувања аутентичних игара, народних
пјесама и традиције матице.
Данас, ово удружење се састоји од три групе, дјеца узраста од 4 до 10 година, средња група узраста од 11 до 14
година и одрасла група узраста од 15 до 99 година.

ДРУШТВО ЗА ПОНОС

Током претходних четврт
вијека КУД „Табан“ усвојио је
више од двадесет кореографија
и посједује неколико оригиналних, традиционалних народних
ношњи. Фолклорни ансамбл је
до сада наступао на бројним домаћим и међународним смотрама, у Грчкој, Македонији,
Румунији, Србији, Португалији, Шпанији, Турској, Босни и
Херцеговини, из које се 2008.
године вратио овјенчан Првим
мјестом на XIII Европској смотри српског фолклора у Источном Сарајеву.
Међу осталим вриједним
наградама посебно се истичу
Орден Светог Саве трећег степена, Прво мјесто на XIII међународном фестивалу у Македонији, Сребрна плакета на
VII Европској смотри српског
фолклора у Десци, Светосавска повеља и одликовање Самоуправе Срба у Мађарској,
Треће мјесто за музичко и вокално извођење на XII свјетском фолклорном фестивалу у Палма де Мајорки, Тре-

ће мјесто на 13. Међународном културно-умјетничком
фестивалу у Истанбулу и многе друге.
Међу бројним званичницима били су и предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик, који је дошао
у тродневну посјету Будимпешти, државни секретар за
сарадњу са црквама и националним мањинама у Влади Мађарске, Миклош Шолтес, предсједник Скупштине
АП Војводине и предсједник
странке Савеза војвођанских
Мађара, Иштван Пастор, Заступник српске мањине у ма-

ђарском парламенту, Љубомир Алексов и други представници Самоуправе Срба
у Мађарској.
У свом обраћању предсједавајући Предсједништва БиХ
Милорад Додик је указао на
важност прославе 25 година
постојања културно-умјетничког друштва „Табан“, јер
је то потврда да свих претходних година у Мађарској успјешно раде српске институције,
међу којима је важна и Српска основна школа и гимназија „Никола Тесла” у Будимпешти на челу са директорком
др Јованком Ластић.

СЛИКА НА ДАР ОД УДРУЖЕЊА САВА МРКАЉ
У знак захвалности за прошлогодишње гостовање на 4.
Фестивалу фолклора у Новом Саду, умјетнички руководилац
КУД-а Табан, Душан Вуковић, позвао је представнике
Завичајног удружења Сава Мркаљ да буду гости на јубиларном
25. годишњем концерту у Будимпешти. Позиву су се одазвали
предсједница удружења Зорица Влајинић и секретар Сњежана
Станишић. Оне су, уз велику захвалност на позиву, домаћину
Душану Вуковићу даровале слику са мотивом Матице српске,
аутора Вељка Шестановића, са жељом да Матица српска буде
симбол пријатељства њихова два удружења.

»» ПОДРШКА ПРИЈАТЕЉА: Сњежана Станишић и Зорица Влајинић
са умјетничким руководиоцем Душаном Вуковићем

На цјеловечерњем концерту, који је трајао више од три
сата, приказане су игре и пјесме из Шумадије, Мачве, Лесковца, Ниша, Врања, Босилеграда а публици се представила и женска пјевачка група КУД-а „Табан“ пјесмама
из Шумадије и Херцеговине.
Чланови културно-умјетничког друштва успјели су да дочарају сву љепоту и богатство
српског фолклора. Велику вјештину и умијеће показали су
и најмлађи фолклораши, који
су будућност ансамбла Табан.

ПОДРШКА ИЗ НОВОГ САДА

Подршку члановима КУД-а Табан, а посебно играчима
Ањи Влајинић и Вељку Круљу који су потекли из њихових редова, дали су чланови
фолклорног удружења „Велико коло“ из Новог Сада, на
челу са директором Миланом
Веселиновићем.
Играче су на концерту пратила два оркестра, оркестар
„Бабра“ и оркестар „Зора“,
Крунослава Киће Агатића,
заједно са Слободаном Вертетићем, који већ годинама
успјешно сарађују са КУД-ом Табан.
На самом крају концерта
публици се у име организатора обратио умјетнички руковидилац Душан Вуковић, који је велику захвалност упутио свим члановима а посебно играчима који су заједно
са њим учествовали у спремању кореографија.
Бројни љубитељи фолклора имали су ријетку прилику и
привилегију да уживају у врхунским изведбама дванаест
предивних кореографија, не
штедећи притом аплаузе током читавог гала концерта.

СЊЕЖАНА СТАНИШИЋ

Света Недјеља у Воћину
разник Светих Отаца Пр- а дио је обновљен и прилозиП
вог Васељенског сабора ма вјерника.
(Света Недјеља), молитвено
И ове године литургију је
је прослављена у недјељу 9.
јуна 2019. у Воћину.
Црква Светих 318 богоносних отаца у Воћину саграђена је 1790. године. Храм је
потпуно уништен 1942. године, у Другом свјетском рату, када је спаљен до темеља. Нова црква подигнута је
1976. године и посвећена је
Светој Недјељи. Оштећена је
и демолирана током рата, у
децембру 1991. године, да би
2000. била обновљена. Обнову је финансирала Општина
Воћин у сарадњи са Вијећем
српске националне мањине,

служио отац Драган Гаћеша,
парох слатински, који неуморно ради на очувању традиције и православља на овим
просторима. Кум је ове године
био Игор Павковић, замјеник
вировитичко-подравског жупана, док је за наредну годину
за кума изабран Рајко Зубић.
Након литургије у препуној сали Хрватског дома у
Воћину одржана је 9. Смотра
фолклора Воћин 2019. Домаћин те манифестације је СКД
Просвјета пододбор Воћин,
основано 2011. године. Поред домаћина наступили су:

СКД Просвјета пододбор Крњак, Школа фолклора Ћукали (општина Србац), Република Српска, ДИФ Завичај, Велики Поганац, СКД Просвјета пододбор Слатина, КУД
14. фебруар Дебељаци, Бањалука, КУД Младост Црквене
општине Стапари, СКД Просвјета, СКУД Јован Јовановић

Змај, Бијело Брдо и СКД Просвјета пододбор Загреб.
По завршетку фестивала,
Драгица Вучковић, предсједница СКУД Просвјета пододбор Воћин, подијелила је захвалнице учесницима, као и
начелнику Општине Воћин,
Предрагу Филићу.

ДРАГАНА БОКУН
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СРПСКО КОЛО ЈУН 2019.

ЗАВРШЕНА МАНИФЕСТАЦИЈА ПРОЉЕЋЕ У БАЊАЛУЦИ

Промоција монографије
о Исаију Митровићу
четвртак, 13. јуна, у Ви1914.
У
јећници Банског двора,
у организацији Завичајног
удружења Гламочко коло,
одржано је књижевно-сценско вече и промоција фототипске монографије Исаија
Митровић: Бањалуци, Крајини, Србима, свима…, из циклуса књижевно-сценских
вечери Животним, просвјетним и књижевним стопама
Исаија Митровића.
Креатори манифестације Прољеће у Бањалуци нису
могли замислити љепши завршетак.
Пијетет какав се ријетко
виђа код нас. Ни мува се није чула, док су се, у савршеном складу, смјењивали гласови водитељице Јоване Божовић и водитеља Жељка Еркића, који су надахнуто изговарали стихове и прозне
одломке Исаијe Митровића,
са предивним, топлим, умилним звуцима флауте Сунчице Лончар и виолине Јованке
Роћеновић. Без и једне сувишне ријечи, без и једног сувишног звука, без и једног сувишног аплауза…
У научном дијелу програма учествовали су проф.
др Младенко Саџак, проф.
др Лука Кецман и Ранко
Прерадовић, с тим да је професор Кецман, због неодложног пословног путовања,
био одсутан, али су његово
предвиђено излагање прочитали водитељи. И овај дио
програма био је изузетно
занимљив, те је својом ширином, дубином и научном
аргументацијом држао пажњу публике.
На крају вечери, предсједник Завичајног удружења Гламочко коло Рајко Срдић је позвао надлежне институције да покрену процедуре како би Исаијa Митровић добио своје заслужено
мјесто у читанкама, уџбеницима, лектири, гдје је и био
прије Другог свјетског рата,
те обавијестио присутне да
ће на излазу добити на поклон ову изузетно вриједну
и скупоцјену монографију, како садржајем тако и
формом, што је права ријеткост код нас. Јер, како рече,
„највећа несрећа и за књигу и за писца је да скупљају
прашину по магацинима и

Србине! Дођи, пун титанске свести
О снази својој пред храмовне двери!
Христовом Крви данас се причести,
На путу страшном међу дивље звари.
Гоњен ћеш бити и гажен до кости,
Смрћу ћеш плаћат’ будуће животе.
Удесу своме најцрњем опрости,
Јер наше Сунце сија са Голготе.
Нације друге, док се миром снаже,
Нашој се, ето, вечна борба писа;
Народи многи њену самрт траже,
Ал’ биће оно што удес записа:
Тај сваки цветак, што на груди роди,
Залит ће бити нашом крви врелом,
И куд год Сунце нашом земљом ходи,
Посута биће нашијем пепелом.
И свака стопа биће наша рака,
И много дрво големо стратиште,
И глуво Сунце стаће сред облака,
И неће чути како деца пиште.
“Пуцаће плоче наших пређâ стари’,
И трести гробља од големе туге;
Тамом се овит сви свети олтари,
И нигде неће бити знака дуге.
Поноћ ће доћи и трајат’ без мере,
Велики Петак једне јаке свести…
Приђи, Србине, олтарима вере,
Последњи пут се пред Христом причести.
подрумима, док су они који су жељни истинског знања присиљени да по интернету скупљају мрвице некаквог сумњивог надризнања
или полузнања”.
Још једна лијепа вијест са
ове вечери јесте да је цјелокупно вече снимљено и да
ће ЦД са видео снимком бити доступан свима који буду
заинтересовани.
Иначе, издавач фототипске монографије Исаија Митровић: Бањaлуци, Крајини,
Србима, свима… је Завичајно удружење Гламочко коло,
уредник Рајко Срдић, аутор/
приређивач Жељко Пиљак.
Монографија је награђена и суфинансирана од Министарства просвјете и културе Републике Српске и Града Бањалука, а писмену подршку штампању монографије су дали Академија наука и умјетности Републике
Српске и Републички педагошки завод.ЂОРЂЕ ФИЛОМЕН

ЗУ ГЛАМОЧКО КОЛО – ПРОМОТЕР КУЛТУРЕ
Овом монографијом, овом вечери и цјелокупним пројектом
Животним, просвјетним и књижевним стопама Исаија
Митровића…, као и недавно објављеном монографијом
Ћирилички споменици Гламочког поља, Завичајно удружење
Гламочко коло се сврстава у ред значајних културних
институција не само за Град Бањалуку, већ и за Републику
Српску. Још кад се томе дода да су овакве књижевно-сценске
вечери предвиђене у Брчком, Приједору, „Матици српској” у
Новом Саду (гдје ће у септембру бити одржан и велики научни
скуп) и на Београдском сајму књиге, претходно изречена
констатација добија још више на тежини.

ТРОЈЧИНДАНСКО САБОРОВАЊЕ ХЕРЦЕГОВАЦА У ВРШЦУ

Глас гусала и оперских вила

Ј

убиларно 15. херцеговачко саборовање у Граду подно Вршачког брега, а уочи Тројчиндана, протекло је
у знаку епске и лирске варијанте у програму или наступа народних гуслара из
Београда и Сечња, али и оперских дива
Бисерке Филиповић и Мирјане Бегенишић из Народног позоришта Београд.
Паја Јовановић га је сликао, Васко
Попа му пјесме писао, архитекта Драгиша Брашован га градио, а Јован
Стерија Поповић му тепао Вршац, лепа варош. Изњедрио је
овај град и многе друге великане, али нису му само
они „пришивали” епитет
једне од најљепших војвођанских чаршија. Ако не
и – најљепше.
Вршац је ове године, по
јубиларни 15-и пут, угостио
Херцеговце, не само из овог
богомчуваног града, него и из
завичајних удружења из Београда,
Новог Сада, Зрењанина, Панчева, Суботице, Бањалуке. Програм је, како и
приличи дану и претпразничкој вечери
уочи Свете Тројице, отворила изворна
пјевачка група Ерцеговина из Сечња, мушком и женском завичајном пјесмом
и натпјевавањем.
Касније им се придружиo и гуслар
Мајо Милошевић, који је пјесму усмјеравао и заводио „за Голеш планину”!
Новоформирана група потомака
друге и треће генерације колониста –
Билећана, на путу је да, својим квалитетом и ентузијазмом, прерасте у озбиљно
културно-умјетничко друштво и истинског чувара светосавске традиције.
Ређали су се, све бољи од бољег,
све заноснији од заносних: народни
гуслар Славко Алексић, познати српски поета Благоје Баковић, етно појац Сташа Копривица, чланица Школе гусала Сандић, здравичар Вукојица
Сандић, најмлађи учесник програма

»» Божидар Пашајлић је од херцеговачког сијела у Вршцу направио бренд
деветогодишњи гуслар Миодраг Спремо, такође из Сандићеве школе гусала, који ће момачки запјевати,
а потом и коло народно повести, глумица Оливера Викторовић Ђурашковић, популарни бенд Боја ноћи,
док су звијезде вечери, свакако, биле
оперске диве из Београда Бисерка Филиповић и Мирјана Бегенишић. Да народ не иде пресахлом извору и да му
треба жива ријеч, потврдио је вршачки протонамјесник Александар Станојловић, благословом вечере и дивном бесједом, а скуп је поздравио и
Миодраг Линта, народни посланик и
предсједник Одбора Скупштине Србије за дијаспору и Србе у региону.
И све то под окриљем, увијек насмијаног са вазда раширеним рукама, домаћина Божидара Пашајлића.Он је посебно поздравио ратног команданта Новицу Гушића и остале команданте, официре и војнике ВРС и Војске Србије, и
све завичајце, од Бањалуке до Београда.
Пашајлић је додијелио и награде на
традиционалној томболи: десетодневно љетовање у Аспровалти (Грчка), дар

вршачког Удружења, викенд на Копаонику, викенд у Мотелу Моско и друге.
Ратни командант Миленко Лаловић, још
на фронту закићен овим изузетним дијелом народне ношње Херцеговаца и Црногораца и надимком „Заврата”, није морао
чекати томболу, он је од домаћина примио
на поклон капу заврату, као симбол пријатељства искованог у Подвележју у најтежем ратном вихору. За узврат је казивао
стихове своје истоимене пјесме Заврата!
– Шта је то, па је Сијело у Вршцу постало „херцеговачки бренд” – запитао
се др Божидар Миловић, предсједник
Удружења Срба из Херцеговине у Новом Саду, док смо магистралом кривудали кроз банатске равнице и сокаке.
Кад смо у тропској војвођанској ноћи
у ситне сате, пуни добрих вибрација,
али и цицваре мајке Анђе, торотана и
кромпира, хитали ка Новом Саду, једва
заобилазећи јежеве и јазавце на путу,
закључио је да је то она већ речена епско-лирска варијанта у програму и, готово, харизматични домаћин Божо Пашајлић. Ово је само дио одговора, јер
тајни има још.
„Вршац, лепа варош”!
МИЛИВОЈЕ БЕШТИЋ

ЗЕМЉАЦИ ИЗ СЕЛА ГУБИН ОКУПИЛИ СЕ У БАЧКОМ ЈАРКУ

Општина Ливно игнорише потребе 5 српских села

З

емљаци из села Губин, које
је смјештено између Ливна и Грахова, традиционално
су се окупили 08. јуна 2019.
године у Бачком Јарку, у Ловачком дому како би наставили са очувањем веза са мjестом из којег воде поријекло.
Људи који су поријеклом
из овог села наизмјенично
организују дружења у Сурчину и Бачком Јарку.

ЗАШТО ЈЕ НАСТАЛО
ОГЊИШТЕ

Од Зорана Петровића, који је прије 40 година из родног Губина дошао у Сурчин,
сазнали смо да су на овом
дружењу присутни само они
људи који су поријеклом из
села Губин. На овај скуп дошао је и Жижа Вуковљак, један од мјештана Губина.
Како би, поред тога што
осјећају повезаност са родним крајем, пружили и конкретнију помоћ онима који су остали тамо да живе,
људи поријеклом из пет села која припадају Губинској
парохији: Прово, Губин, Чапразлије, Казанци и Сајковићи, ујединили су своје снаге
и основали Удружење грађана Огњиште.
Предсједник удружења је
Радован Пајчин који живи у
Сајковићима, али није био у
прилици да дође на овај скуп.

»» Недељко Вуковљак, Милан Вуковљак и Војин Пајчин
Недељко Вуковљак, један
од организатора окупљања,
објаснио нам је разлог настанка Удружења Огњиште:
– Општина Ливно уопште
не признаје да смо дио општине. Када се радио водовод за села, српска мјеста су
заобиђена. Доведени смо у
ситуацију да немамо коме да
се обратимо. Не можемо да
тражимо помоћ од Грахова и
Дрвара јер им административно не припадамо. Из тог
разлога основали смо Удружење као правни субјекат
преко кога можемо да дјелујемо у интересу ових пет
села – објашњава Вуковљак.
Једна од значајних активности удружења је изградња
конака у оквиру парохије који је предвиђен да служи за

смјештај свих оних који желе
да посјете свој родни крај или
да дођу у обилазак Губинске
парохије.

НАШЕ СЕЛО НЕЋЕМО
ЗАБОРАВИТИ

Планира се и обнова
свјетковина, путева, као и
изградња других објеката у
Губинској парохији за које
се укаже потреба. О идеји изградње конака, причао нам је
Милан Вуковљак.
– Ми не желимо да наше
село препустимо забораву.
Живимо овдје, али желимо
да одлазимо тамо. Конак у
оквиру парохије ће бити мјесто окупљања свих нас. У нашем селу живи око 30 људи
чији живот није лак и веома
је скуп. Желимо да им помог-

немо и да учинимо све што
је до нас – поручује Милан.
Војин Пајчин, такође поријеклом из Губина и један
од активиста Удружења, припада генерацији која је осамдесетих година напустила тај
крај, али му се неколико пута годишње враћа.
– Емотивно смо везани за
родно мјесто, генерација смо
која се лијепо слагала и данас
је тако. Оно што можемо да
учинимо за наш крај јесте да
се окупимо, да се дружимо и
да помогнемо кроз активности
удружења – рекао је Пајчин.
Људи поријеклом из Губина не желе да све предају забораву, желе да се зна
да су ту, да постоје, да нису
отишли и да се нису одрекли
свог родног краја.
О емотивној повезаности
људи поријеклом из села „испод Динаре” са својим родним крајем свједоче и умјетничка дјела чију инспирацију представља управо родно
мјесто. Тако међу људима поријеклом из наведених крајева постоје пјесници који су
своју љубав према родном
крају преточили у стихове.
Један од њих је Илија Ињац,
који је написао пјесму Губински конак и то је једна од
пјесама сабраних у збирци
под називом Ријеч завичајна. 
ДРАГАНА ШИПОВАЦ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

7. БУЧКО ВЕЧЕ НА АВАЛИ

У

суботу 8. јуна 2019. године, по седми
пут су се на Авали састали Славонци
из Бучја. И овога пута њихов домаћин
био је Ранко Продановић. Како нам је објаснио, Бучје је дио данашње општине Пакрац
у коме живи свега десетак људи и обухвата
читав низ засеока (Дереза, Граховљани, Ново
Село, Драговић, Шуметлица, Бранешци, Будићи, Ожеговци, Поповци, Котурић, Гредевица, Главица, Јаковци, Кричке, Рогуље, Цицварем Бјелајци, Цикоте, Пргомеље и Тисовац).
– Током Другог свјетског рата Бучје је било устаничко село у коме су основане двије
партизанске бригаде. Након рата проглашено је за спомен село у коме је била дозвољена
градња за 50 кућа, као и викенд насеља намијењеног за заслужне грађане. Kолико је село
било напредно свједочи податак да је имало спомен школу, станове за учитеље, бензинску пумпу, комплетну здравствену услугу, па чак и стоматолошку амбуланту – прича Продановић.

УСТАШЕ НА САВИНДАН СРУШИЛЕ ЦРКВУ…

Он истиче да су се Срби овог краја посебно истицали у НОБ. Свакако најзначајније и
најпознатије име је Радован Кнежевић — Тихи. Овај народни херој, рођен у српском селу Котурић, након завршене ваздухопловне
школе постао је активни подофицир у Краљевини Југославије, да би почетком Другог
свјетског рата дошао у партизанске редове.
Почео је као курир између Суњске и Папучке чете, а завршио као командант Дванаесте
ударне дивизије НОВЈ која је у свом саставу
имала 2.700 бораца.
Људи поријеклом из Бучја имају жељу да
обнове сеоску Цркву Вазнесења Господњег.
Ова црква подигнута је на мјесту старије цркве посвећене Светом Николи из 1762. године. Храм је обновљен 1895. године, а на Савиндан 1942. године усташе су га срушиле
заједно са парохијским домом.

…КОМУНИСТИ УКЛОНИЛИ И ТАБЛУ
СА НАТПИСОМ ДА ЈЕ ПОСТОЈАЛА

Након Другог свјетског рата црквене
власти поставиле су на црквишту крст и
плочу с натписом да је ту постојала православна црква. Сваке године на Спасовдан
окупљало се локално становништво на народном збору, све док СУБНОР није склонио плочу, а на мјесту парохијског дома
подигнут је велики задружни дом чије рушевине и данас стоје.
– Прије неколико година поново се у Бучју народ окупља на Спасовдан, а ове године
било је више од 200 присутних. Управо је то
један од разлога да се и ми у Србији окупљамо иза Спасовдана – каже Продановић и наводи да се највећи број Славонаца из бучког
краја населио по београдским предграђима.
Према ријечима Продановића, Бучје је
било познато као српски крај. За вријеме
грађанског рата у Хрватској управо у Бучју
је била смјештена команда за Западну Сла-

Потомци партизана желе да
обнове Вазнесењску цркву
вонију, као и болница. Колика је била стратешка важност Бучја говори податак да се у
овом селу налазила и База УН.

НЕИЗВЈЕСНА ФУДБАЛСКА УТАКМИЦА

Ранков отац Мишо Продановић први се
доселио у једну од барака у подножју Авале,
а потом су стигле и бивше комшије. Вриједни
Славонци су трошне запуштене кућице претворили у своје домове. Данас на простору
од неких стотињак метара живи 5 породица
из Славоније, па је логично да је окупљање
на Авали започело у Милошевој и Ранковој кући гдје се окупило педесетак земљака.
На оближњем терену одиграна је ревијална фудбалска утакмица. Екипе су подијељене на домаће играче који живе у близини
Авале и госте који су дошли са разних страна. За домаће су играли Жељко Продановић,
Предраг Савић, Славомир Радивојевић, Саша Продановић, Немања Савић и Андрија.
Гости су играли у саставу Жељко Вуковић,
Мирко Глигић, Славе Радивојевић, Миодраг
Бјелан и Андрија Бехара. У овој екипи играо
је тандем пристигао из Њемачке, Ненад Ковачић и Никола Босић, као и Весо Голић који је дошао из Словеније.
Врућина и права најезда комараца нису
омели мајсторе фудбала да покажу завидно
умијеће. Утакмица је била веома неизвјесна. Регуларни дио меча завршен је неријешено 3:3, да би након извођења пенала домаћи били бољи.

Играло се веома коректно, па судија меча Мићо Ћасић из Бачке Паланке није имао
много посла.
Редован учесник свих окупљања је један
од играча домаће екипе Предраг Савић. Он
нам је испричао да су старији некад заједно
играли мали фудбал на турнирима по Славонији. Они озбиљнији тренирали су велики фудбал у Кусоњама или би играли за пакрачки Хајдук.
– У времену у коме су се многи одродили
од завичаја захвалан сам Ранку Продановићу
што нас окупља. Волио бих да су окупљања
чешћа. Мада у људској природи увијек постоји жеља за побједом, најважније је да смо
добро пазили једни друге и да се нико није
повриједио – рекао је Савић.

У СЛАВОНИЈИ СЕ УГЛАВНОМ
НАВИЈАЛО ЗА ЗВЕЗДУ

У гостујућој екипи посебно се у црно бијелом дресу истицао Мирко Глигић, заклети
навијач Партизана. Он је на овај скуп стигао
из Панчева, а у његовој екипи било је играча
који су само због овог скупа дошли из Словеније, Њемачке и Хрватске.
– Ово је прилика да се сретнем са људима
са којима сам одрастао у Славонији. Са некима сам заједно ишао у школу, са некима
играо фудбал, а са некима дијелио и војни
ров. Посебно ме радује што се на овим скуповима појављује све већи број младих, који су рођени у Србији, али који имају дубоко

укоријењену свијест о припадности завичају
својих предака – рекао је Глигић.
Он се осврнуо и на ривалитет Звезде и
Партизана који је постојао и у Славонији.
– Ако гледамо квантитет, признајем да је
у Славонији било више Звездаша, али квалитет је увијек био црно-бијели – поручио
је Глигић уз осмијех.

ПОКЛОН ЗА МАРИЈУ

Након фудбала вече је настављено у
Планинарском дому Чарапића брест. На
вратима госте је дочекивала љубазна домаћица Љубица Продановић, а култ Бучке вечери спојио је више од 200 земљака. За ову
прилику из Америке су стигли Раде Самарџић и Предраг Вујић, из Холандије Предраг
Гаћеша, а из Шпаније Далибор Радаковић.
Србе из Славоније у најтежим временима одржала је пјесма. За добро расположење
побринуо се Нон стоп бенд чији су чланови
такође поријеклом из Славоније.
У културном дијелу програма наступио је
КУД Банија, а уприличена је и богата томбола.
Највећи аплауз добили су добротвори Стево и Рајка Лазић. Они су у договору са организатором одлучили да љетовање у њиховим
апартманима на Сребрном језеру поклоне
дјевојчици Марији Бехари из Приједора која
је након вишемјесечне борбе савладала опаку леукемију и овај одмор ће јој добро доћи.
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

Духовски сабор у подгрмечком селу Јелашиновци код Санског Моста
д давнина у подгрмечком селу Јелашипјевачка група локалних мјештана, повратО
новци, општина Сански Мост, сваке гоника и ентузијаста који несебично воле и подине поводом црквеног празника Духова или
штују свој родни крај.
Свете тројице одржава се Духовски сабор.
Тако је било и ове године гдје су у организацији ЗУС Грмеч, домаћини саборовали са
својом родбином, комшијама, пријатељима
из цијелог свијета.
Литургија је служена у Храму Св. Јована Крститеља који је саграђен 1869. године
и који је најстарији православни објекат на
подручју санске општине. У три рата овај
храм је паљен и обнављан. Након литургије
одржан је парастос у порти Храма Св. Јована Крститеља у Јелашиновцима испред спомен чесме палим борцима из претходног одбрамбено-отаџбинског рата.
Потом је одржан и помен палим борцима и невино страдалим жртвама из Другог
свјетског рата у партизанском гробљу преко
пута Спомен дома у Бојишту.
Значај оваквог и сличних саборовања има
вишеструку вриједност у повратничким мјестима гдје се вратио веома мали број људи,
углавном старије популације.
– На првом мјесту је то да би се оживјело

село бар једном годишње, да би привукли што
више омладине разним садржајима (спортским и културним активностима) и отргли
од заборава, како пусте њиве и ливаде, тако
и православна гробља и храмове, наше светиње – истакао је сански свештеник, протонамјесник Ален Марић.

У уводном дијелу културног програма
присутнима се обратио Душан Врућинић
који је рецитовао стихове пјесме Лекција из
земљописа, једног од највећих писаца родом
са обронака Грмеча, Бранка Ћопића. Културни програм увеличали су и пјевачка група из
братске оштине Житиште из Војводине, као и

Господин Пртија из Санског Моста казивао је своју пјесму о Грмечкој кориди, а међу најинтересантнијим наступима свакако
је био показивање пјевачког умијећа дјечака
Марка Рељића из Словеније. Спортски дио
програма био је прилагођен свим узрастима,
поготово најмлађој популацији.
Сам боравак у нетакнутој природи у подгрмечким селима, попут Јелашиноваца много значи за дјецу, поготово ону из градских
подручја – истичу из Завичајног удружења
Сањана – Грмеч, који годинама уназад нижу многобројне хуманитарне и радне акције као и културне манифестације.
Надамо се да ћемо и наредне године, у великом броју и богат културни и спортски програм, како традиција Духовског сабора налаже,
на достојанствен начин обиљежити наш збор
у част свих оних који су у свим одбрамбено-отаџбинским ратовима дали своје животе, да
би наше и сљедеће генерације обиљежавале
овај један од најважнијих догађаја на подручју читавог Подгрмеча.
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ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА ГИМНАЗИЈЕ ГРАЧАЦ (ЛИКА), УПИСАНА ШКОЛСКЕ 1965/66. ГОДИНЕ, ПРОСЛАВИЛА ПОЛА ВИЈЕКА МАТУРЕ
СЛАВЉЕНИЦИ
Педесет година матуре
обиљежили су и Михајло
Гаћеша, Бошко Дукић,
Радослав Стојсављевић
Бато, Никола Ковачевић,
Милан Поповић, Владе
Јакшић, Гордана
Ђекић, Ђуро Кошутић,
Стојанка Совиљ, Милена
Покрајац, Сека Витас,
Милица Грачанић, Зора
Цвјетковић, Даница
Поповић, Милка Агбаба,
Вида Поповић, Жељко
Миловановић, Миле
Новаковић, Миленко
Крњаја, Ђурђица Остојић,
Јовица Обрадовић и
Драгољуб Вукчевић.

ПРОСЛАВЉЕНО 50 ГОДИНА МАТУРЕ ПРВЕ
ГЕНЕРАЦИЈЕ ГИМНАЗИЈАЛАЦА ИЗ ГРАЧАЦА

У

ресторану Узелац у Београду,
тридесеторо матураната грачачке гимназије, обиљежило
је 18. маја, педесетогодишњицу завршетка средње школе. Овој годишњици, ријетко виђеној, бар када
се оваквим поводом окупљају прекодрински Срби, од 107 некад уписаних, а 77 свршених матураната,
присуствовао је завидан број, чак
њих тридесеторо. Нису изостали
ни професори. И овог пута, уз своје ученике били су Јасминка Мандић и Драгица и Милан Мићо Кесић. Вриједном јубилеју, уз слављенике који живе на простору Србије, одазвало се неколико њих чије је
тренутно пребивалиште на простору бивших југословенских република, док је Стеван Мунижаба на окупљање дошао из Њемачке, а Милан
Ђукић чак из далеке Аустралије.
Идеја да се грачачки матуранти
поново окупе, рођена је прије пет
година, сасвим спонтано, на мјесту
гдје би мало ко очекивао.

ЕКСПРЕСНО ОД ИДЕЈЕ
ДО НОВОГ СУСРЕТА

Илија Маричић, један од најзаслужнијих за поновни сусрет, прича
за Српско коло, да се стицајем околности на једној сахрани нашло седам матураната Гимназије у Грачацу (завршне школске 1968/69. године) и да је, иако на мало неуобичајеном мјесту, зачета идеја о поновном
окупљању. Даница Поповић, Милан
Поповић, Нешо Стојсављевић, Бато Стојсављевић, Вељко Јапунџић,
Славко Совиљ и наш саговорник, у
каснијем разговору, договорили су
се да већ те 2014. године обиљеже
45 година матуре. Од идеје до ње-

ног остварења није прошло много
и већ у мају мјесецу обновљена је
традиција окупљања њихове генерације прекинута ратним догађањима
на просторима бивше Југославије.
– Ми смо се и раније окупљали,
како бисмо обиљежавали годишњицу матуре, први пут након пет година у Мотелу Церовачке пећине у
Грачацу, гдје смо се окупили и десет година касније на петнаестогодишњици матуре. У међувремену,
за десет година скуп правимо у Мотелу Борје у Кореници, а јубиларних 20 година обиљежавамо у чувеном Хотелу Језеро на Плитвичким
језерима. Нажалост, ратна и поратна дешавања су нас спријечила да
обиљежимо 25, 30, 35 и 40 година
матуре. Уз помоћ Николе Миловановића, затим Данице Поповић, а
потом и неких других колега укључених у организацију, успјели смо
доћи до многих адреса школских
другара и 9. маја 2014. године, у
ресторану Холивуд у Београду, нас
26 ученика и два професора, обиљежили смо 45 година матуре. Поред
условно речено Београђана, највише
некадашњих матураната живи у Новом Саду и околини. Тако смо нашли компромисно рјешење, да се у
мају годишњица матуре обиљежава
у Београду, а почетак рада Гимназије, чија смо ми прва генерација,
у септембру, у главном граду Војводине, гдје највећи терет организације преузимају Никола Петровић
и Мане Гаћеша. Већ наредне 2015.
године, тамо смо обиљежили и 50
година од оснивања наше школе –
прича нам Илија Маричић, некадашњи инжењер саобраћаја на жељезничкој станици у Грачацу, педант-

ни статистичар и човјек познат да
сваки релевантан податак, било да
се ради о матури или неком другом
важном догађају, уредно заведе у
свој „тефтер” и обавезно иза тога
остави писано објашњење.

НАДОКНАДИЋЕМО
ПРОПУШТЕНА ДРУЖЕЊА

Гимназија у Грачацу почела је
са радом 05.09.1965. године, када је у три одјељења укупно уписано 107 ученика. Прије тога, у Грачацу је радила Средња економска
школа од 1960. године, а школске
1965/66. године, уписан је један
разред са тридесетак ученика. Недостатак професорског кадра, због
повећања ученика, ријешен је тако
што је поред професора економске
школе, дио њих дошао у Грачац по
расписаном конкурсу и то углавном из других дијелова СРХ, а неколико предмета држали су професори и наставници из тамошње
Основне школе Никола Тесла. Наставу су похађали ученици углавном из општине Грачац, али и из
општина Обровац, Бенковац, Госпић, Доњи Лапац…
– Наша гимназијска генерација је по много чему специфична.
Кренемо ли од тога што смо прва,
али и да смо дали изузетно велики
број оних који су завршили више и
високе школе. Неки од њих су магистрирали и докторирали, што у
ондашње вријеме није било нимало
лако. Имали смо и јако добар фудбалски тим, тако да је наш 1а разред, на популарном терену за мали фудбал у непосредној близини
базена, убједљиво освојио школско
такмичење, иако смо били најмла-

ђи – прича Илија, и показује слику тог тима непосредно по поласку
на утакмицу.
– Специфични смо и по томе
што смо хтјели да „надокнадимо”
све оне годишњице када нисмо били у могућности да се виђамо, тако
да смо од 2014. године, заједничке
сусрете организовали сваке године. Почетком септембра, у Новом
Саду, ћемо обиљежити и 54 године
од почетка рада наше школе, а врло се често виђамо и око Нове године како бисмо резимирали претходну, пожељели једни другима добро здравље и прекратили вријеме
између два скупа, септембарског и
мајског. Ове године, било нас је тридесет, од 56 колико нас има. Била
су присутна и три професора Јасминка Мандић и Драгица и Милан Кесић. Један слављеник Стеван
Мунижаба је дошао из Њемачке,
а Милан Ђукић чак из Аустралије. Њих 26 из разноразних разлога
није присуствовало овом дружењу
(болест, пословна или нека друга
спријеченост), али стално наглашавамо да је за све њих остао отворен
позив већ за наредни сусрет у септембру, у Новом Саду – закључује
Илија Маричић.

ДА НЕ БИСМО НЕКОГА
ЗАБОРАВИЛИ

Овогодишњи скуп је почео минутом ћутања за све оне који нису
међу живима, нажалост, тај број се
попео на 21, а једна делегација је
отишла у Цркву Светог Ђорђа на
Чукарици да запали свијеће за покој њихових душа.
Највише је било приче о неким
ранијим временима, али и свакод-

невним активностима, породици,
унуцима…
Један од најмлађих у генерацији, Велимир Јапунџић Гркан прича за Српско коло да је сусрет добро организован, да је увијек лијепо видјети се са својим вршњацима, као и професорима. Прича
нам да је Душанка Даутовић дошла
из Грачаца, и из родне Подкокирне
донијела своју домаћу дренову ракију. Сјетили се и бивших професора Радојке и Франца Собола, Ђуре Гаћеше, Младена Бублића, Милана Бјелобабе, Милана Познића,
Винке Бан, Јелене Егеље, Едварда
Бајла, Ђуја и Мате Томљеновића,
професора и тадашњег директора
Николе Петровића, истиче Велимир, плашећи се да не испусти нечије име и унапријед се извињавајући ако је то учинио.
Похвално о овој генерацији су
говорили и њихови професори, а
Јапунџић нам је пренио ријечи Милана Кесића, професора физичког,
а касније и дугогодишњег директора Средњошколског центра у Грачацу, да је по њему ово најбоља генерација грачачких гимназијалаца.
На крају, Велимир Јапунџић нас
је замолио да истакнемо све оне
друге који су присуствовали овом
скупу, осим њега, и већ раније у
тексту наведених Илије Маричића, Николе Миловановића, Данице Поповић, Стевана Мунижабе,
Милана Ђукића, Мане Гаћеше и
Николе Петровића.
Нови сусрет прве генерације
грачачких гимназијалаца заказан
је за 7. септембар у Новом Саду,
на прослави 54 године постојања
њихове школе.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ЗАВРШЕН 38. ТРАДИЦИОНАЛНИ ВИДОВДАНСКИ САБОР У БОБОТИ
У

Боботи је од 21. до 23. јуна одржан традиционални Видовдански сабор и то 38.
по реду. Ово је једна од најдуговјечнијих манифестација на простору западног Срема и
у њу су укључени сви мјештани и сва друштва која дјелују у Боботи. Већ по традицији отварају је пјесници, а затварају наступи
фолклорних друштава. Сабор заједнички
организују КУД Ђоко Патковић и боботски
пододбор СКД Просвјета.
– Сабор је отворен пригодним рециталом уз
пјесму након кога је одржано традиционално
пјесничко вече. Сутрадан отворена је Ликовна
колонија, а одржана је и дечија представа коју
су припремили ученици наше школе и њихови наставници. Из Ковачевца у Србији дошли
су нам и гости – испричала нам је у кратким
цртама предсједница КУД-а „Ђоко Патковић“
из Боботе Ђурђица Недић.

Трећег дана сабора програм је најразноврснији, а отварају га ловци на свом стрелишту такмичењем у гађању глинених голубова.
Поред учешћа на овој манифестацији, Бобот-

ски ловци имају и много озбиљније и важније активности.
– Гађање глинених голубова у дисциплини
трап је нешто што је већ традиционално. Овом

приликом окупили су се такмичари из пет Ловачких друштава и то је увијек прилика да покажемо своје ловачко умијеће и прецизност
у гађању– прича предсједник Ловачког друштва „Соко“ из Боботе Бранко Нићивојевић.
Ово ловачко друштво управља ловиштем
од 3,5 хиљада хектара на ком има доста ситне дивљачи као што су фазани, патке и зечеви, али имају и високе дивљачи односно срна.
Трећег дана Сабора у Боботи одржано
је и такмичење добровољних ватрогасних
друштава на којима су учествовали најмлађи ватрогасци из околних мјеста. Шахисти
су одмјерили снаге на шаховским таблама,
а демонстрирана је и припрема традиционалних народних јела и приказ печења ракије. Одржана је и изложба народних рукотворина и производа, а Сабор је затворен
наступом фолклорних друштава. SRBI.HR
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КРСНА СЛАВА НАСЕЉА БАНОВЦИ ДУНАВ ПРОТЕКЛА У ЗНАКУ ОМИЉЕНОГ СПОРТА

У БАНОВЦИМА ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ
ВИДОВДАНСКИ ТУРНИР У БАЛОТАЊУ

П

оводом Видовдана,
славе насеља Бановци–Дунав, 18 екипа је
учествовало 30. јуна на традиционалном турниру у балотању. Велика врућина није омела играче, да се до посљедњег атома снаге боре за
сваки поен, али и да се међусобно друже, поједу, попију
и на крају запјевају.

тати били крајње неизвјесни
до посљедњег поена.
Једна од четири екипе из
овог насеља, које су учествовале на турниру, Бановци–Чаруга у неизвјесном мечу, у полуфиналу је савладала врло
добру екипу Бачке Тополе
(Шпиро Лазиница, Миле Павлица и Зоран Марић) резултатом 16–15, каснијег освајача трећег мјеста. У финалу их је дочекала екипа Адица Нови Сад, (Невен Љеваја,
Мићо Пекић, Милорад Матић и Милан Симић) који су
раније савладали Повратнике из Болеча 16–14.

ВОЈВОДИНА У МАЛОМ

Турнир је почео у јутарњим часовима, када је 18
екипа подијељено у шест
група чији су побједници уз
двије најбоље другопласиране екипе имале пролаз до четвртфинала.
Алфа и омега овог турнира Велибор Мирчетић нам
је рекао да се овај турнир
одржава већ четврту годину, да је његов повод слава
насеља Бановци–Дунав (општина Стара Пазова) и да од
екипа очекује фер и коректну борбу, а и да побједи најбољи. Такмичари су дошли
из свих дијелова Војводине
и Београда, гдје је овај спорт
веома популаран, а могло
се видјети и чути, да балоте већином играју они чије
је поријекло из Далмације.
– Највише екипа дошло је

ПРЕДНОСТ
ДОМАЋЕГ ТЕРЕНА

»» Ненад Љеваја, Милорад Матић, Милан Павасовић, Мићо Пекић, Милан Симић, Душко Дукић, Велибор Мирчетић, Зоран Матић и Миле Павлица
(горњи ред), Шпиро Лазиница и Душан Вуковић

из Војводине. Панчево 1 и 2 и
Занатлије су стигле из града
на Тиси и Дунаву, из сусједног

ЗАДОВОЉНИ УЧЕСНИЦИ
Представници три првопласиране екипе сложили су се да
је турнир добро организован и да је игра била веома фер и
коректна, као и суђење.
– Срећан сам што је побједа наше домаће екипе увеличала
славу насеља Бановци – Дунав – рекао је професор
Душко Дукић, до 1991. године Задранин, у ратним данима
Кашићанин, данас становник овог насеља.
– Најискуснија смо екипа, по годинама, а требало
је издржати преко 10 сати такмичења. Честитам
побједницима, а очекујемо реванш на турниру код нас у
Новом Саду – рекао је Невен Љеваја родом из Радучића код
Книна, капитен екипе Адица Нови Сад.
– Велики број учесника допринио је умору што се најбоље
видјело у полуфиналним мечевима – рекао је Зоран Марић,
најбољи „пуцач” турнира.

Банатског Новог Села стигла
је Печењара Шуша, са сјевера
Војводине су нам дошле екипе
Суботице и Бачке Тополе, као
и екипа Станишића, Нови Сад
представљају Адица и Обровац, а нису нас заборавиле ни
комшије из Батајнице, они наступају под именом Милијаш.
Имамо и четири домаће екипе Земо, Бановци–Југ, Замец
и Бановци–Чаруга. Када томе
придодамо још четири екипе
из Београда Повратници Болеч, Паврџак и Буковица из
Миријева и Стари Вујадин, то
је укупно 18 екипа – таксативно набраја Мирчетић, додајући да је свака екипа уплатила
котизацију од 3.000 динара.
– Од тих средстава сви

такмичари имају доручак и
ручак (роштиљ, прасеће печење), плаћени су и пехари и
медаље, а најбољој екипи биће враћена котизација. Правила су прецизирана на почетку, све партије се до финала играју до 16 поена, а финале до 21 – објашњава пропозиције Мирчетић.

ЗАВРШНИЦА ПОД
РЕФЛЕКТОРИМА

У међувремену су извучени парови четвртфинала. Креће такмичење, сунце још увијек неумитно пржи, почиње са околних клупа
и крајишка пјесма, а карташи се прихватили „бришкуле” и „трешета”. Жеђ се га-

си соковима, пивом и шприцером…
Пада мрак, пале се рефлектори, долећу и комарци, све више публике на ногама… Играчима не смета,
сконцентрисани су на игру,
гледаоци се од комараца
бране на разне начине само
њима знане. За треће мјесто
лакше него што се очекивало, убједљиво Топола је
са више од десет поена разлике савладала већ уморне
„Повратнике” из Болеча…
Није лако ни судијама, тешко се сагињати, мјерити,
али оно што је красило читав
овај турнир је свакако фер-плеј понашање сваке екипе
и појединца, мада су резул-

Готово да је фото финиш
одлучивао о побједнику, јер
је неколико тренутака прије
краја резултат на семафору гласио 18–18. Тада, уз подршку публике, можда и бољег познавања терена и веће концентрације, домаћини Бановци–Чаруга (Душко
Дукић, Милан Павасовић и
Душан Вукoвић) освајају три
поена заредом и овогодишњи
турнир, организован четврти
пут заредом, у једном од урбаних насеља oпштине Нова Пазова.
Остаје да се подијеле медаље и пехари, направи заједничка фотографија… До
неког новог турнира у балотама, реванша, али прије
свега дружења. Новосађани
већ најављују нови сусрет на
њиховом терену, већина учесника потврђује учешће…
Крајишници, поготово
Далматинци показали су да
нису заборавили „ићи” на балоте и да су овај спорт понијели са собом, као и много шта другог, као подсјећање на родни крај и традицију
његовану вјековима.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ЗЕМЉАЦИ СА СВИХ МЕРИДИЈАНА ОКУПИЛИ СУ СЕ У СЕЛИШТУ ИЗНАД БУКОВЦА

Косидба у Срему разгалила Крајишнике

З

авичајни збор на Селишту изнад Буковца
окупио је 19. годину заредом велики број
посјетилаца за које је припремљен разноврстан програм.
Најприје су организоване спортско-витешке дисциплине у којима су се заинтересовани надметали, а потом су посјетиоци уживали у културно-забавном програму и наступима културно-умјетничких друштава, пјесника, гуслара, диплара и звуцима фруле,
тамбуре и двојница.
Традиционално, за љубитеље крајишке музике припремљени су и наступи крајишких
група, али и естрадних пјевача који пјевају
ту врсту пјесама.

МОСТ СА ЗАВИЧАЈЕМ

Циљ манифестације је, према ријечима
културне организаторке манифестације, Ранке Срдић Милић, да „у духовном поробљавању које је тренутно у свијету тренд” сачувају
идентитет, регионалност, насљеђе и културу
Срба из Крајине.
– Ово нам је мост са завичајем. Ови људи
су данас пуни задовољства, амбијент и локалитет им храни чула, поготово кад чују ову
пјесму. То је нешто што су они у суштини –
казала је Ранка.

– Радује нас што има млађих, изгледа да
се будимо из наше учмалости, а доста људи
је дошло из дијаспоре, чак имамо такмичара из Перта, Аустрије, Њемачке… То су све
људи које вуче зов ове манифестације. Они
планирају своје годишње одморе према датуму одржавања Збора.
Највећа атракција и овога пута било је такмичење у кошењу траве. Мушкарци одјевени
у народну ношњу надметали су се у томе ко
ће најбрже, али и најквалитетније покосити
траву на тамошњој парцели. Стручни жири
бирао је и оцјењивао „поткашање” и сложеност откоса, чистину покошености, брзину
која доноси највише бодова, али и народну
ношњу у коју су обучени.

КОСА КАО ЛИЈЕК

Међу такмичарима био је и Ново Тешић, који је родом из околине Шипова, али већ годинама живи у Новом Саду. Како каже, воли да дође
на Збор због тога што он чува њихову традицију и обичаје, а уједно је и прилика за дружење.
– Посљедњих година нисам се такмичио,
имам здравствених проблема, али сам дошао да видим могу ли да се опробам опет
са овим младим снагама и екипама – прича нам Тешић.

– Нисам се нешто посебно припремао јер
не могу због болести. Иначе сам раније знао
по цијели дан да косим да би појачао кондицију како бих косио и издржао парцелу без
другог наоштраја. Тако су наши чукундједови, дједови, прадједови косили, а ми нећемо
да дамо забораву традицију.
Док се припрема за косидбу објашњава
нам да је Буковац мјесто које их подсјећа на
завичај јер је бреговит, а ливаде сличе онима у Босни.
– Овај камен, или брус како га наши ко-

сци зову, потиче из Гламоча – показује нам
ову алатку Ново Тошић и додаје да је он некада „водио 50 косаца за собом”.
Људи су ми нудили трактор за њега, али
га нисам дао, а ни нећу. Толико је вриједан.
Он је био дупло дебљи, видите колико се стањио, али може он још 50 година да бруси косу,
треба га чувати. Носио га је велики косепаша.
Представништво Републике Српске у Србији пету годину заредом подржава ову манифестацију као своју редовну програмску
активност.
СРНА/ ДНЕВНИК.РС
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ПРИЈЕТЊА СРБИНУ ИЗ ТРЕБИЊА
ДА НАПУСТИ ДУБРОВНИК ДОКАЗ ДА
ПРОУСТАШКЕ СНАГЕ ШИРЕ МРЖЊУ

Најновија пријетња Србину из Требиња да напусти Дубровник у року 24 часа један је у низу доказа да проусташке снаге настављају да систематски шире мржњу
и позивају на насиље према Србима, а све чешће и
физички нападају Србе – истиче предсједник Одбора
за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта. Јаке проусташке снаге у Хрватској предводе Католичка црква, на челу са већином бискупа, бројна удружења ратних ветерана, политичке странке десне оријентације предвођене ХДЗ-ом и већина медија и
портала на челу са ХРТ-ом. Проусташке снаге прећутно
или отворено подржава хрватски државни врх јер нема
политичке воље да покрене борбу с циљем да Хрватска
поштује европске вриједности, односно људска права,
антифашизам и владавину права. Проусташке снаге величају усташке злочинце као борце за слободу, геноцидну НДХ називају правом хрватском државом, а Србију
и крајишке Србе званично су у срамној Декларацији о
Домовинском рату из 2000. године назвали агресорима на Туђманову Хрватску.
Линта подсјећа да се током 2010. и 2011. године, заједно
са осталим завичајним и избјегличким удружењима, борио да тадашња власт у Србији на челу са Борисом Тадићем и челни људи Срба у Хрватској траже од Европске
уније не затвара преговоре са Хрватском о Поглављу 23
Људска права и правосуђе и да не прима Хрватску у своје
чланство док званични Загреб не ријеши кључне проблеме нашег народа и док се не суочи са својом злочиначком прошлошћу. Нажалост, Борис Тадић и Милорад
Пуповац су активно подржали да оваква Хрватска што
прије затвори преговоре о Поглављу 23, што се десило
30. јуна 2011. године. Хрватска је постала члан Европске уније двије године касније тј. 1. јула 2013. године, а
већ у септембру исте године, у знак „захвалности”, почео је нови талас рехабилитације усташтва и ширења
мржње према Србима и свему што је српско, разбијањем и скидањем двојезичних табли у Вуковару и широм крајишког подручја и који траје до данашњег дана.
Хрватска је болесно друштво и неће ни по коју цијену да
се одрекне усташке злочиначке идеологије, геноцидне
НДХ и мита о Домовинском рату.

ЛИНТА ПОЗИВА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ ДА
ТРАЖИ ОД ХРВАТСКЕ ДА НЕВИНО ОСУЂЕНИ
СРБИ КАЗНЕ ИЗДРЖАВАЈУ У СРБИЈИ

Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта оцјењује скандалозну одлуку хрватске власти да Драгана Васиљковића казни са 30
дана самице у затвору у Лепоглави као наставак дугогодишњег шиканирања и осветничког понашања према једном од симбола отпора проусташкој власти Фрање Туђмана. Етнички мотивисано хрватско правосуђе
је осудило капетана Драгана, као и велику већину других Срба, на дугогодишње казне затвора без икаквих
материјалних доказа, само зато јер су се часно и храбро борили за национална и људска права свог народа.
Хрватско правосуђе је пристрасно и непрофесионално
правосуђе које је у функцији оправдања лажног и бесмисленог мита о Домовинском рату према коме су Србија и Срби тобоже агресори и злочинци, а Хрвати тобоже жртве и ослободиоци. Линта позива Министарство
правде Србије да тражи од Хрватске да капетан Драган
и други невино осуђени Срби казне издржавају у Србији. Главни разлог јесте нехуман и веома лош однос затворских власти према затвореницима српске националности. Хрватска је држава која не поштује људска
права протјераних Срба и српских повратника, а поготово не поштује људска права осуђених Срба у монтираним судским процесима за наводне ратне злочине.

СРПСКО КОЛО ЈУН 2019.

БиХ мора поштовати став
Републике Српске о војној
неутралности као услов
за формирање власти

П

редсједник Одбора за
дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта сматра
да поштовање става Републике Српске о војној неутралности јесте један од кључних
услова за формирање власти
на нивоу БиХ.
Нажалост, бошњачки политичари настоје да инсистирањем на чланству БиХ у
НАТО остваре оно што Алија
Изетбеговић није остварио у
рату војним средствима, а то
је унитарна БиХ и нестанак
Републике Српске. Бошњачка политичка елита на челу
са СДА није спремна да одбаци ратну политику и да се
постигне компромисно рјешење са представницима
српског народа у Републици Српској.
Компромис би био да БиХ
настави процес интеграције

према чланству у Европској
унији, али да одустане од
чланства у НАТО јер не постоји сагласност три конститутивна народа. НАТО треба
да узме у обзир ставове Републике Српске која се залаже за војну неутралност и не
жели да БиХ буде члан би-

ло ког војног савеза. Српски
народ не може да заборави
злочине и штету који је починио НАТО, као ни чињеницу да је агресија НАТО на
нашу земљу имала за посљедицу насилно отимање Косова и Метохије.
Линта истиче да би дого-

вор Сарајева и Бањалуке да
БиХ остане војно неутрална
имао веома позитивне посљедице за спуштање тензија и стварање предуслова
да се формира власт и крене у процес рјешавања бројних проблема у интересу
грађана.
Бошњачки политичари би требало да имају на
уму да гаранција за опстанак БиХ није чланство у НАТО већ поштовање изворног
Дејтонског споразума, искрено прихватање постојања Републике Српске и вођење политике договора и компромиса са политичким представницима српског народа. Политика мајоризације
и доминације није донијела ништа добро бошњачком
народу у прошлости нити му
може донијети нешто добро
у будућности.

Тумбаковић, Иванић и Стојковић су часни Срби јер
су одбили да играју против лажне државе Косово

П

оздрављам одлуку селектора Љубише Тумбаковића да одбије да води фудбалску репрезентацију Црне Горе на утакмици против
лажне државе Косово, као и
играча Мирка Иванића и Филипа Стојковића који су одбили да играју за Црну Гору
против тзв. Косова – рекао
је предсједник Савеза Срба
из региона Миодраг Линта.
Тумбаковић, Иванић и
Стојковић су показали да су часни Срби и праве патриоте јер
би вођењем, односно играњем
против репрезентације тзв. Косова признали независност јужне српске покрајине. Жалосно је
што су неки други српски фуд-

балери пристали да играју за
Црну Гору против лажне државе Косово.

Линта дубоко вјерује да
ће доћи дан када ће традиционална Црна Гора повући

срамну и антисрпску одлуку
режима Миле Ђукановића о
признању лажне државе Косово.
Такође, Линта дубоко вјерује, да ће доћи дан када неко
будуће руководство Фудбалског савеза Црне Горе неће
пристати да црногорска репрезентација игра утакмице
против тзв. Косова, као и да
се у Подгорици истиче застава и пушта химна репрезентације лажне државе Косово. Фудбалски савез Црне
Горе на челу сa Дејаном Савићевићем одлуком да игра
против тзв. Косова сипао је
со на рану Србије и српског
народа.

Срамна и неразумна изјава Ђукановића да СПЦ у
Црној Гори чува инфраструктуру велике Србије
ајоштрије осуђујем срамшићке. Циљ будућег закона
Н
ну и неразумну изјаву
јесте брутални обрачун са
предсједника Црне Горе МиСрпском православном цркла Ђукановића да Српска православна црква тобоже покушава да чува инфраструктуру
велике Србије, да омета европски пут Црне Горе и опструише успостављање правне државе – рекао је предсједник
Одбора за дијаспору и Србе
у региону Скупштине Србије
Миодраг Линта.
Ово је један у низу доказа
да режим Мила Ђукановића
води антисрпску политику
коју је започео постепено од
времена Милошевића, а отворено антисрпство је постало
темељ Црне Горе након проглашења независности 2006.
године. Трагична је чињеница да Мило Ђукановић својим
крајње неодговорним потези-

ма и изјавама додатно продубљује подјеле, подиже тензије и изазива напетост у Црној Гори што може довести до
несагледивих посљедица умјесто да путем дијалога и компромиса ради на смиривању
ситуације и јачању мира и стабилности.

Линта оцјењује као дубоко антиевропски и антицивилизацијски приједлог закона о слободи вјероисповијести које је усвојила Влада Црне Горе и који је намјерно и
специјално усмјерен против
eпaрхија црногорско-приморске и будимљанско-ник-

вом и отимање светих храмова и њихово проглашавање
за власништво државе, а затим уступање канонски непризнатој тзв. Црногорској
православној цркви.
Линта је увјерен да неразумни и непријатељски план
Миле Ђукановића, да отима имовину Српске православне цркве, неће успјети,
јер то неће дозволити велика
већина народа. Мило Ђукановић безуспјешно покушава
да игнорише неспорну истину да је Митрополија црногорско-приморска вјековима стуб православне вјере и
опстанка српског народа на
простору данашње Црне Горе и то ће заувијек остати.
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Дјечја прослава уз
узвикивање „За дом
спремни” потврда да је
усташтво темељ Хрватске
П
редсједник Одбора за дијаспору и
Србе у региону у Скупштини Србије Миодраг Линта оцјењује да
узвикивање усташког поздрава „За дом
спремни” од стране подмлатка Фудбалског клуба Пољичанин 1921 код Сплита, након побједе у финалној утакмици
турнира у Барселони над дјецом из Србије, представља још једну потврду да је
усташтво темељ Хрватске. Све значајне институције у Хрватској, као што
су Католичка црква, политичке странке десне оријентације, Хрватски сабор,
Влада Хрватске, хрватска предсједница,
Хрватска радио-телевизија, Фудбалски
савез Хрватске, низ удружења хрватских
ветерана и многи други раде у суштини на остварењу крајњег циља, а то је
рехабилитација геноцидне НДХ и усташа. Такође, све наведене институције
и велика већина хрватског народа подржавају срамну и лажну Декларацију
о Домовинском рату, коју је Хрватски
сабор усвојио 2000. године, према којој
су тобоже Србија, ЈНА и крајишки Срби
извршили оружану агресију на Хрват-

ску. Линта истиче да се Хрватска није
суочила са својом усташком прошлошћу и није признала почињени геноцид над српским народом током Другог
свјетског рата. У Хрватској се геноцидна НДХ сматра правом хрватском државом, а усташки зликовци борцима за
хрватску слободу. То потврђује, између
осталог, истраживање које су 2015. године спровели Институт за друштвена
истраживања у Загребу и хрватска невладина организација ГОНГ, према коме чак 71 посто ученика завршних разреда средњих школа у Хрватској сматра да НДХ није била фашистичка и геноцидна творевина. За подмладак Фудбалског клуба Пољичанин 1921 и осталу
дјецу у Хрватској идоли су бивши и садашњи фудбалски репрезентативци на
челу са Давором Шукером, Џо Шимунићем, Луком Модрићем, Иваном Ракитићем који величају геноцидну НДХ, Анту Павелића, узвикују усташки поздрав
„За дом спремни”, а проусташког пјевача Марка Перковића Томпсона називају и сматрају јединим краљем.

Србима и нико од надлежних
органа није реаговао. Такође,
недавно се десио и бруталан
физички напад на сезонске
раднике на острву Брач само из разлога јер је усташки
оријентисана бијесна руља
сматрала да Срби немају право да раде и уопште живе у
Хрватској.

Линта још једном позива
Министарство спољних послова да уради извјештај о
кршењу људских права Срба у Хрватској и величању и
рехабилитацији усташтва и
пошаље га свим значајним
међународним организацијама и водећим државама свијета. Линта поново ис-

ковића и физички напад на
Србе на Брачу још једном потврдили неспорну истину да
је усташтво темељ данашње
Хрватске и нормална појава
у хрватском друштву. Јасно
је да државни врх Хрватске
не само да прећутно толерише већ и подржава отворени процес рехабилитације
усташтва и геноцидне НДХ.
Надлежни хрватски државни органи тј. полиција, тужилаштво и судови не чине ништа да се хиљаде сличних антисрпских догађаја и
манифестација квалификују
као злочини из мржње и да
организатори и извршиоци
ових тешких кривичних дјела буду осуђени на вишегодишње затворске казне.

Ружи Томашић треба да се одузме мандат у
Европском парламенту због величања усташтва
редсједник Одбора за дијаспочинаца је главни разлог што је и у наредном петогодишњем сазиву биП
ру и Србе у региoну Скупштипоново на изборима за Европски ти oтворена нацисткиња Ружа Томашић.
не Србије Миодраг Линта тражи
парламент у Хрватској, као и на Европски парламент и друге институције
да Министарство спољних послова покрене акцију да се хрватској
нацисткињи Ружи Томашић одузме
мандат у Европском парламенту
јер у медијима јавно симпатише усташе и усташки
покрет. Добро је познато
да је Ружа Томашић међу
највећим србомрзцима
у Хрватској и то веома
директно и често показује кроз своје јавно
дјеловање. Њено отворено величање злочиначког усташког покрета и усташких зло-

онима 2014. године освојила највише гласова бирача. Хрватски
државни врх на челу са Андрејом
Пленковићем, Колиндом Грабар Китаровић и Горданом Јандроковићем се
суштински слаже са
Ружом Томашић јер
ћути на њен брутални говор мржње, позивање на насиље
и ратну реторику.
Линта истиче
да је срамота за Европски парламент
да ће његова чланица

Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региoну Скупштине Србије Миодраг Линта тражи oд амбасадора САД,
Њемачке и Велике Британије да јавно и недвосмислено осуде величање НДХ, усташа и Павелића од стране
европосланице Руже Томашић, више посланика у Хрватском сабору и низа јавних личности и медија у Хрватској. Амбасадори наведених држава имају обавезу да
бране европске вриједности у Хрватској јер то не чини
актуелна власт која што јавно, што прећутно подржава
рехабилитацију усташтва и НДХ. Бројне чињенице потврђују неспорну истину да је темељ данашње Хрватске
усташка идеологија и да је крајњи циљ усташких снага обнова геноцидне НДХ у границама до Дрине и Земуна. Због тога је потпуно јасно да без суочавања хрватског друштва са својом геноцидном и злочиначком
прошлошћу није могућ трајни мир и стабилност у региону Западног Балкана.
Линта истиче да у Хрватској нема унутрашње снаге за
суочавање са прошлошћу и да је због тога потребно да
се изврши јак спољни притисак, да хрватско друштво
крене у процес денацификације по узору на Њемачку
послије Другог свјетског рата. Трагична је чињеница да
је комунистички режим послије 1945. године спријечио
денацификацију хрватског народа због лажне политике
братства и јединства. То је главни разлог што су проусташке снаге на челу са ХДЗ-ом и Туђманом дошле на
власт у Хрватској 1990. године с циљем да реализују циљеве злочиначког усташког покрета и Анте Павелића и
створе Велику Хрватску без Срба.

БЕСРАМНЕ ЛАЖИ КИТАРОВИЋЕВЕ
И ЈАНДРОКОВИЋА ДА СЕ ВЕЋИНА
ХРВАТА БОРИЛА ПРОТИВ ФАШИЗМА

Туга поводом смрти Србина Радоја Петковића
кога је крвнички претукао усташа Главић
зражавам тугу поводом
тиче да су трагична смрт исИ
смрти Радоја Петковитакнутог члана српске заједћа, потпредсједника Вијећа
нице у Хрватској Радоја Петсрпске националне заједнице Града Каства. Радоје Петковић је преминуо од посљедица повреда након што је
24. априла брутално претучен испред једног кафића у
Вишкову код Ријеке – изјавио је предсједник Одбора
за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта.
Петковића је крвнички
претукао усташа и ратни злочинац Илија Главић који је
вршио премлаћивања и силовања и наносио тешке повреде у логорима на подручју
Босанског Брода у протеклом
рату. Усташа Илија Главић је
према изјавама више свједока јавно и несметано исказивао отворену мржњу према

ЗАХТЈЕВАТИ OД АМБАСАДОРА САД,
ЊЕМАЧКЕ И БРИТАНИЈЕ ДА ОСУДЕ
ВЕЛИЧАЊЕ НДХ, УСТАША И ПАВЕЛИЋА

Европске уније треба посебно да забрине чињеница да је једној њеној чланици
нацифашизам постао готово нормална
појава. Бројне чињенице потврђују тезу
да је усташтво темељ данашње Хрватске
и да је она настала на злочинима и етничком чишћењу Срба и систематском
уништавању и отимању њихове имовине.
За већину хрватских политичара, црквених достојанственика, као и за већину Хрвата, усташе су борци за слободу,
а не зликовци који су извршили геноцид
над српским народом. Разлика је у томе
што Ружа Томашић јавно и без увијања
говори оно што мисли већина хрватског
народа и елите.

Поводом обиљежавња тзв. Дана антифашистичке борбе
у Хрватској (22. јун), као бесрамну лаж изјаву предсједнице Хрватске Колинде Грабар Китаровић да се велики
дио хрватског народа опредијелио за антифашистички
отпор окупацији сила Осовине – оцјењује предсједник
Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта.
Такође, предсједник Хрватског сабора Гордан Јандроковић је без имало срама и образа изјавио да је Хрватска тобоже дала велики допринос отпору и борби против фашизма у тада поробљеној Европи. С друге стране,
Грабар Китаровић и Гордан Јандроковић су и ове године били у Блајбургу гдје су положили вијенце и цвијеће и запалили свијеће побијеним усташама. То су учинили испред спомен обиљежја на коме се налази усташки грб и пише на хрватском и њемачком језику језива
порука „У част и славу погинулој Хрватској војсци, мај
1945”, која је починила геноцид над српским, ромским
и јеврејским народом у НДХ.

ИЗЈАВА ГРАБАР КИТАРОВИЋ О
ВЕЛИКОСРПСКОЈ АГРЕСИЈИ
ЈЕ ОЧЕКИВАНИ БЕЗОБРАЗЛУК
Изјава Колинде Грабар Китаровић, поводом обиљежавања Дана државности, да је Хрватска била изложена великосрпској агресији представља прави, али очекивани
безобразлук – оцјењује предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта.
Такође, прави безобразлук представља изјава Колинде Грабар Китаровић да је режим Фрање Туђмана Уставом који је донијет крајем 1990. године Србима тобоже
гарантовао уставна права. Наведене безочне лажи поновљене су много пута од стране већине хрватских политичара и других јавних личности и не представљају
никакво изненађење. Добро је познато да је Хрватски
сабор усвојио 2000. године срамну Декларацију о Домовинском рату у којој пише безочна лаж да су Србија, ЈНА
и крајишки Срби тобоже извршили агресију на Хрватску.
Линта истиче да је историјска истина да је проусташки режим Фрање Туђмана извршио агресију на Југославију, ЈНА
и на Србе у Хрватској и Босни и Херцеговини с циљем стварања Велике Хрватске по узору на геноцидну НДХ. Због тога је потпуно јасно да тзв. Домовински рат није био никакав одбрамбени и ослободилачки, већ агресивни и освајачки рат, што потврђују бројне чињенице. Режим Фрање Туђмана је након доласка на власт маја 1990. године
дозволио повратак преживјелих усташа; почео је да масовно отпушта Србе са посла; тражио је да Срби потписују тзв. изјаве о лојалности, насилно је избацивао Србе из
њихових станова уз пријетње и физичке нападе; вршио
је систематско застрашивање, премлаћивање, отимање
и убијање Срба по хрватским градовима; почео је да минира српске куће, локале и пословне објекте у низу хрватских градова и мјеста; дозволио је употребу усташких симбола, пјевање усташких пјесама и узвикивање усташког
поздрава „За дом спремни”; починио је бројне злочине и
уништавање и пљачкање имовине током и послије злочиначких војно-полицијских акција и др.
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ОБНОВЉЕНА ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ

ЗАБОРАВИСМО ДУВНО, АЛИ
ДУВНО НИЈЕ ЗАБОРАВИЛО НАС
мају ове године десило се ђења српског народа није поСрби Дувна су се расеУ
нешто велико и важно за стао тако страшан и страстан. лили по свијету и по СрбиХерцеговину. И то ону запад- Из тог злодуха настаће кроз ји. Највише их данас живи
ну. Ко то каже, ко то лаже да
тамо Срба нема!
У Дувну је свечано обновљена и освештана српска
православна Црква Светог
Николе, Саборни храм православне парохије дувањске.
Сигурно ће ријетки који
ово читају знати „из прве” –
гдје је Дувно и зашто је оно
важно за српски народ и његову историју.
Но, и без тога Дувно памти Србе и њихове задужбине.

СЛОВО О МАНАСТИРУ
ЛАБОСТИН

РЈЕШЕЊЕ: сноп, тест, Есма, Влах, Аон, пакунг, п, ево, шапа, Тарту, РС, РНА, плот, искаљати,
њин, ивер, Аруак, СЧ, Атланта, снимци, Д.

У ЛАЗАРЕВЦУ ПРЕДСТАВЉЕНА МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗЛОЖБА

ЛУКА ЋЕЛОВИЋ ТРЕБИЊАЦ
ОСТВАРЕЊЕ СРПСКОГ СНА
У

дружење Требињаца Јован Дучић у Београда у
сарадњи са Универзитетском
библиотеком Светозар Марковић и компанијом Београд
на води организовали су у Лазаревцу, у изложбеном простору библиотеке Димитрије Туцовић, изложбу о животу
и дјелу Луке Ћеловића Требињца.
Мултимедијална поставка носи назив Лука Ћеловић
Требињац – остварење српског сна.
Изложбени експонати, документа, фотографије и новински чланци говоре о Луки као највећем српском добротвору и најзначајнијем
задужбинару Универзитета
у Београду.
Говорећи на отварању
изложбе предсједник Удружења Требињаца, Жарко Ј.
Ратковић, подсјетио је присутне Лазаревчане да је Лука цијели свој живот вриједно радио и стварао, како би
могао да побољша живот цјелокупном друштву, поготово
младим људима жељних на-

» Жарко Ј. Ратковић и Миливоје Рупић
уке. Врхунац овог опредjељења дошао је пред крај његовог живота, када је цjелокупну своју имовину, једну
од највећих у тадашњем Београду, поклонио Универзитету у Београду. Лука Ћеловић
Требињац је вjеровао да само
друштво засновано на знању може бити успjешно друштво, нагласио је Ратковић.
У име Универзитетске библиотеке, која чува књиге које је посједовао Лука, присутнима се обратио замјеник
управника др Адам Софронијевић, а у име домаћина

Јасмина Иванковић, директор Библиотеке Димитрије Туцовић.
Као и на многим претходним, сличним, манифестацијама представници Удружења
Требињаца поклонили су Библиотеци Димитрије Туцовић неколико књига, у свом
издању, чији су наслови код
присутних изазвали велику
пажњу и жељу за новим сазнањима о темама из херцеговачке историје и дјелима
једног од најпознатијих Требињаца, Јована Дучића.
МИЛИВОЈЕ МИШО РУПИЋ

Саборни храм Светог
Николе у Дувну саграђен је
1864. године прилозима богатих српских трговаца из
Дувна, Ливна и вјерног народа српске Херцеговине. У
то вријеме у Ливну су живјеле најбогатије српске трговачке породице.
Оно што посебно треба памтити јесте ово да је у
средњовјековној Хумској земљи један од највећих српских православних манастира био управо у Дувну. То је
знаменити српски манастир
Лабостин, а чији се темељи и
данас могу пронаћи у непосредној близини, исто тако у
задњем рату порушене православне црквице код српског села Рашћани. Не зна се
тачно када је овај знаменити
манастир опустио и разрушен, но засигурно је то било
у вјековима отоманског ропства, те пред великим плимама римо-каталичког прозелитизма, које на простору
западне Херцеговине почињу
већ од 15. вијека. Плод тога
је да нигдје као овдје процес
римо-католичења и однаро-

вјекове многа непочинства
и немири за српски народ у
Херцеговини.

УСТАШКИ ЗЛОЧИНИ НАД
ДУВАЊСКИМ СРБИМА

Срби Дувна најтеже ће пострадати од усташког геноцида у Независној Држави Хрватској. Тада су скоро у потпуности затрте српске дувањске
породице Зелен и Витезовић,
и то убијањем, клањем и бацањем у крашке јаме. Дувањски јеромонах отац Севастијан, мученички је пострадао
са братством Mанастира Житомислића у јуну 1941. године.
Усташе су их поклале и бациле
у јаму Видоњу крај Неретве.

СТРАДАЊЕ У ЗАДЊЕМ РАТУ

Почетак грађанског рата у Босни и Херцеговини,
у априлу 1992. године, међу првима су осјетили Срби
у Дувну. Одмах је минирана
православна црква Ваведења
Пресвете Богородице у потпуно српском селу Рашћани, надомак Дувна. Иначе,
по попису становништва у
БиХ 1991. године на простору општине Дувно пописано
је око 550 Срба.
Село Рашћане су одмах на
почетку рата у БиХ паравојне хрватске снаге претвориле у својеврсни логор за Србе,
и то је званично био један од
првих српских логора у БиХ
(у рату 1992–1995). Сељани
су пљачкани, малтретирани,
саслушавани, а најпослије и
депортовани у логоре по западној Херцеговини. Већина је касније размијењена у
статусу ратних заробљеника, а поједини су од мучења умрли.

у Аранђеловцу (Србија) и у
Орланду (САД).
Обновом Цркве Светог
Николе у Дувну, која ипак
није рушена у задњем рату,
започела је свечана прослава
800 година самосталности и
самосвојности Српске Цркве
у Дувањском пољу, дувањској
парохији и западној Херцеговини. Црква је обновљена
прилозима Срба Дувњака, те
уз одређену помоћ тамошње
општине и других добронамјерних људи и вјерника.

ШТА ЈЕ КРАЉ АЛЕКСАНДАР
УРАДИО ЗА РИМОКАТОЛИКЕ

И за крај, важно је и то
знати, да је 1925. године Дувно преименовано у Томиславград указом југословенског краља Александра Првог
Карађорђевића, а у спомен
на митску 1000-годишњицу
крунисања хрватског краља
Томислава, о коме званична
историја скоро па ништа не
зна. Краљ ће 1928. године и
свог новорођеног сина назвати Томислав у исту част.
До задњег рата четвртина дувањске земље била је у
власништву Срба, а до Другог свјетског рата тај удио је
достизао и 40% грунта.
Римо-католичка катедрала
Св. Николе Тавелића у Дувну
изграђена је на српској земљи,
а коју је Хрватима у знак добре
воље и хришћанског суживота поклонио мјесни дувањски
парох. Катедрала је грађена у
периоду од 1924–1931. године,
а краљ Александар био је један
од највећих приложника, поклонивши петину потребног
новца за њену изградњу, тадашњих 60 хиљада краљевских
динара.
ГОРАН ЛУЧИЋ

У Бусијама одржано хуманитарно
вече за Ђорђа Нишевића
лијечење и опоравак саиграча Ђорђа Ни- ћи, у четвртак 4. јула, у Бусијама је одржано
Знеашевића,
који је у септембру прошле годи- хуманитарно вече у организацији тамошњег
тешко повријеђен у саобраћајној несре- Фудбалског клуба.

Овој хуманитарној акцији одазвало се
више од 500 становника овога београдског насеља, а апелу за донацију прикључило се и Удружење крајишких Срба Прело из Чикага.
У припреми и спровођењу хуманитарне
вечери учествовали су сви играчи овог клуба и бројни пријатељи међу којима и пјевачи Емил Бота, Миладин Веселиновић – Леут, Синиша Везмар и други.
С. ДАНЧУО

ЗАВИЧАЈ 31

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

У УГРИНОВЦИМА ОДРЖАН СКУП ЖИВОТ И УМИРАЊЕ КОРДУНАША 1881–1995.

Најављена израда нове монографије
недjељу на Духове, Завичајни клуб Корду- објављивања. Примједбе нису уважене и књиУ
наша, Удружење бораца Кордуна и Удру- га је са таквим грешкама угледала свјетлост
жење Крајишки привредник организовали су дана – рекао је Радаковић који је отишао тау пословном комплексу Кuehne+Nagel у Угриновцима скуп под називом Живот и умирање
Кордунаша 1881–1995. на коме је најављено
да ће у наредном периоду бити написана још
једна монографија о животу Срба на Кордуну.
Према ријечима организатора позиву су се
одазвали научни радници, учесници и свједоци дешавања у грађанском рату на просторима бивше СФРЈ, као и људи од знања, који желе аргументовано и документовано допринијети историјској истини, квалитетној спознаји
менталитета и идентитета Срба са Кордуна.
Скуп је отворио један од организатора предсједник Удружења бораца Ђуро Шкаљац који
је присутне позвао да минутом ћутања одају
почаст свим Кордунашима страдалим у борби за слободу.

ШАУЛА: НЕЗАДОВОЉСТВО
ОБЈАВЉЕНОМ ПУБЛИКАЦИЈОМ

Предсједник Завичајног клуба Кордунаша
Петар Шаула захвалио се свима који су се одазвали позиву, а посебно онима који су исказали
спремност да напишу радове који ће се наћи
у будућој монографији о Кордуну, оцјењујући да се до сада није појавила ниједна „идеална” публикација која би задовољила очекивања научно-стручне јавности и обичног народа.
Подсјећајући на бурну историју Кордуна, Шаула је навео да је Завичајни клуб Кордунаша у претходном периоду имао сарадњу
са најодговорнијим људима Института за савремену историју, да би се реализовао заједнички пројекат и израдила монографија Кордун од Војне границе до Републике Српске Крајине 1881–1995.
– Ова књига је требало да буде „пилот пројекат” за остале дијелове Хрватске у којима су
живјели Срби. Одређена кадровска догађања
у Институту, као и нереализоване активности
планираног пројекта (тематске изложбе прикупљене архивске грађе, организовање научних конференција, округлих столова и подијумских дискусија) од стране Института, нису
довели до тога да Кордунаши буду задовољни
штампаном публикацијом. Очекујемо да у наредном времену, стручна јавност и искуснији
историчари дају своја виђења – рекао је Шаула и додао да сама чињеница да се промоција монографије о Кордуну која је публикована
у Србији, најприје обавља у Републици Српској и Хрватској потврђује изнесене чињеничне недостатке.
– Уважавајући реалност свих догађања,
опредијелили смо се да у заједничкој сарадњи три Удружења идемо на израду још једне
цјеловите студије и да прикажемо историју
Кордуна, од укидања Војне крајине (1881) када је ова област изашла из оквира специфичног војно – административног уређења до данашњег времена – поручио је Шаула.
Он је рекао да су на овај скуп позвани и
представници Института за савремену историју и сами аутори монографије, али нису
имали жељу да се одазову.

РАДАКОВИЋ: НАШАО САМ
72 МАТЕРИЈАЛНЕ ГРЕШКЕ

Предсједник Удружења Крајишки привредник Мирко Радаковић био је још директнији
исказујући незадовољство са монографијом
Кордун од Војне границе до Републике Српске
Крајине 1881–1995. у којој је, како каже, пронашао 72 материјалне грешке.
– Нудећи сарадњу, још у фази припреме,
указао сам на те грешке директору Института
за савремену историју др Момчилу Павловићу са жељом да се сви подаци провјере прије

ко далеко оцјенивши да је таква монографија „уперена против интереса српског народа”.
Радаковић је окупљене упознао са чињеницом да је из наведених разлога први иницијативни састанак организатора овог скупа
одржан 5. априла.
– Тада смо се договорили да уђемо у пројекат издавања нове монографије о Кордуну
– рекао је Радаковић.
Он је објаснио да је том приликом именован
и уређивачки одбор који ће се проширивати
на добровољној бази, а у свом саставу имаће
и представнике САНУ, Матице српске из Новог Сада, као и научне раднике факултета и
института, представнике бораца, полиције и
органа власти некадашње РСК…
Радаковић је најавио да је двадесетак доктора наука потврдило да ће написати радове за
књигу, а да су се позиву одазвали многи људи
добре воље, међу којима има генерала и свједока посљедњег рата. Мада новца још увијек
нема, Радаковић је истакао да је финансијски
план направљен. Навео је да је на овај скуп позвано 73 личности од којих се одазвало њих 41.
– Неки су се јавили и оправдали свој изостанак због раније заказаних обавеза – рекао
је Радаковић који се потрудио да донесе и неколико вриједних књига које је он дефинисао
као „обавезну литературу за најосновније познавање историје Кордуна”. (Карловац 1579–
1979, Котар Слуњ и Котар Вељун у НОР и социјалистичкој изградњи, Осма кордунашка
дивизија, Борци на Кордуну 1941, Карловачко
владичанство аутора Манојла Грбића, Живот
Срба граничара, Кордун у рату, зборник радова о идентитету Срба Крајишника, бројни радови др Момчила Диклића…)
– Жеља је да наша књига буде поткрепљена
научним радовима и прикаже стваран живот
од доласка до одласка Срба са Кордуна – поручио је Радаковић.

НАШЕ КЊИГЕ ПУНЕ „ТУЂИХ ИСТИНА”

У слободној дискусији интересантно излагање имао је др Момчило Диклић који је рекао
да Срби традиционално касне и у историјским
изучавањима што се огледа и у чињеници да у
Београду, за разлику од Сарајева и Загреба, ни
до данас није одржана велика научна расправа о распаду СФРЈ. Према његовим ријечима,
други народи, а посебно Хрвати то вјешто користе да би пласирали оно што они желе.
– Када се говори о српско-хрватским односима данас је у Загребу као „разумни Србин”
најцитиранији Савић Марковић Штедимлија,
сарадник Анте Павелића кога су Хрвати својевремено ангажовали са идејом да се оформи Хрватска православна црква у Загребу. Постајемо жртве своје пасивности, па данас и у
нашим књигама често пролазе „туђе истине”
– рекао је др Момчило Диклић.
У дискусији је учествовало петнаестак учесника који су показали добру вољу и конструктивност наводећи којим ће се темама бавити
у будућој монографији.
Како то бива на оваквим скуповима четверочасовна расправа је у појединим тренуцима
отишла далеко од задате теме, па су присутни жучно полемисали и о тренутно горућем
питању Срба Крајишника који се тиче њиховог борачког статуса који је према првом предложеном Нацрту закона о борачким правима
за сада игнорисан. На крају дискусије Мирко
Радаковић је рекао да очекује да ће до краја
октобра стићи више од 20 научних радова и
више од 30 извјештаја, исказа и свједочења о
историјској истини и идентитету српског народа Кордуна.
Т. Ћ.

ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА ЗА СВАКУ КОРДУНАШКУ КУЋУ

»» ДЕТАЉ СА ПРОМОЦИЈЕ: Милојко Будимир, Миле Боснић и Данко Перић

Миле Боснић: Обичаји, вјеровања и
свакодневни живот Срба на Кордуну
иле Боснић са радошћу ки ауторов труд да сачува сје- них људи. Ту сам упознао ЋаМ
је представио књигу ћање на завичај.
ницу и Пепу Зинајића – приОбичаји, вјеровања и свакодсјетио се Боснић. Он је рекао
невни живот Срба на Кордуну у Сали ГО Нови Београд,
7.6.2019. године.
Новинар Данко Перић је
Боснићеву књига оцијенио
као изузетно озбиљан рад.
– Да је аутор пријавио
на некој од катедри Филолошког факултета ова књига би била добро одбрањена
докторска дисертација – рекао је Перић.

СВЕ О КОРДУНУ

Боснићев пријатељ Милојко Будимир осврнуо се на
важност чувања традиције и
духовности.
– Трудимо се да пишући
сачувамо и сјетимо се завичаја. У ових 20 година рада у
оквиру нашег Удружења оно
што остаје, то је писана ријеч
– рекао је Будимир и нагласио
да је ова књига обавезно штиво у свакој кордунашкој кући.
–Књига открива шта је
Кордун, како је добио име,
открива ко су Кордунаши и
Крајишници. Приказује нашу
бурну и трагичну историју и
све оно што нам се дешавало
у 19. и у 20. вијеку. Боснићево дјело приказује богату традицију и духовност, оно што
нас је одржало и сачувало и
то баш у години у којој обиљежавамо осам вијекова аутокефалности СПЦ – рекао је
Будимир. Он је истакао вели-

РАТ ЗАУСТАВИО
ПРОУЧАВАЊЕ ГЕНОЦИДА

Аутор Миле Боснић је рекао да је у овој књизи обједињено све оно што је слушао
и биљежио двије деценије.
Прије свега од чланова своје породице, али и од других
сународника.
– Отац ми је био полицајац, одрастао сам у Сопјанској греди, у Славонији. У
том мјесту су живјели Срби,
солунски добровољци поријеклом из Лике и Херцеговине. Било је Крајишника из
свих дијелова и ту се пробудила љубав према завичају –
рекао је Боснић и објаснио
повратак завичају.
– Након факултета вратио
сам се на Кордун са замисли
да запишем обичаје и магистрирам на тему Усташки геноцид над Србима са Кордуна 1941–1945. Све то је стало
због рата – рекао је Боснић и
додао да је био најсрећнији
човјек на свијету када се вратио на Кордун, и да се вратио
на наљепше мјесто на свијету – Боснића брдо.

ПАРТИЗАНИ СЕ
НИСУ СВЕТИЛИ

Са стрицем је почео да сакупља приче са Кордуна.
– Ходао сам по селима и
писао. Упознао сам доста наших старих дивних и памет-

да је у тим својим истраживањима схватио кордунашки
менталитет, када се испред
појединачног ставља опште.
– Ти наши партизани су
били невјероватни људи, пролазили су поред лешева својих жена, дјеце, браће, родитеља и онда су долазили у цијело хрватско село и ниједаног случаја освете није било
– рекао је Боснић објаснивши
да је кордунашка породица
била у фокусу његовог рада.
– Кренуо сам од славе,
то је нешто што је најбитније што нас сакупља. Настојао
сам да поред црквених обичаја убацим оно што је наш народ носио са собом, паганске
обичаје. Писао сам о играма
код блага, на прелу, пјесмама, свадбама и сахранама, па
тако све до кордунашке куће
и ношње, јела и алата – рекао
је Боснић.
Аутор је поручио присутнима да очекује када прочитају књигу да је допуне и поправе како би је заједно наставили.
У опуштеној атмосфери
Боснић је током промоције
испричао много анегдота и
подсјетио присутне на нека
прошла времена и угледне
Кордунаше. Пуном завичајном угођају допринио је наступ ПГ Петрова гора – Кордун.
ДРАГАНА БОКУН

»» НЕМА ПЈЕСМЕ БЕЗ ОЈКАЧЕ: Гдје су Кордунаши, ту је и пјевачка група Петрова гора

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.

»» Петар Шаула, Ђуро Шкаљац и Мирко Радаковић

ssr.org.rs
ЈУБИЛАРНА 10. ЛИЧКА ОЛИМПИЈАДА У АПАТИНУ ОКУПИЛА 15 ЕКИПА ЖЕЉНИХ НАДМЕТАЊА И ЗАВИЧАЈНОГ ДРУЖЕЊА

»» Потребна снага...

»» ...али и вјештина

»» Најбољи скакач Александар Крајишник са конкурентима

У АПАТИНУ СЕ ЧУВА ЛИЧКА ТРАДИЦИЈА
Т
радиционално ове године, на теренима Бање Јунаковић одржана
је јубиларна 10. Личка олимпијада на којој је учествовало 15 екипа. Посебна занимљивост је што су по први пут
учествовале двије женске екипе, Унске пастрмке и Вучице
са Пљешевице, а такмичење
између њих било је ревијалног типа.
У оваквом облику манифестацију организује Општина Апатин са идејом његовања и развијања историјског,
традиционалног, културног
и спортског насљеђа личког
народа. Личкој олимпијади
претходио је Лички вишебој
који је у периоду од 1999. до
2009. године одржан 11 пута.

ПРВИ ПУТ И ДАМЕ

За организацију овог скупа био је задужен предсједник Општине Апатин Милан
Шкрбић са сарадницима.
Екипе су се представиле
током дефилеа, док се на бини одржавао културно-умјетнички програм гдје су наступали ЖПГ Огњиште, ГКУД
Дунав из Апатина, МПГ Унски
бисери из Апатина, МПГ Завичајног удружења Петар Кочић
из Апатина, МПГ Ћиро личка
калдрма из Београда, МПГ
Крајолик из Суботице и МПГ
Бачки Грачац.
Динамичан темпо није
остављао много времена за
опуштање, па је такмичење
отворено са дисциплином
вучење куке у којој су Пригревчани доминирали. Побиједио је Саша Станић из екипе Џими комерц, друго мјесто освојио је Милан Видак –
Лички соколови Апатин, док
је треће мјесто припало Ђорђу Никшићу из екипе Џими
комерц 2.
Већ по традицији веома
успјешан у дисциплини скок

у даљ из мјеста био је Александар Крајишник из екипе
Џими комерц који је скочио
3,30 м. Двадесет центиметара краћи скок имао је Радован Видачић – Лички соколови
Апатин (3,10). Ратко Башић из
Крајишких витезова Бањалука домогао се трећег мјеста са
резултатом 2,97м.
Побједник Александар
Крајишник из Шапца нам је
рекао да се припремао за ово
такмичење.
– Такмичим се дужи низ
година, сваке године сам на
побједничком постољу. Ове
године такмичење сам дочекао баш спреман. Имао сам
по први пут тренера, Ђукић
Јована из Горњег Милановца.
Сваки дан сам тренирао, што
је уродило плодом – рекао је
Крајишник.

ДОМИНАЦИЈА
ПРИГРЕВЧАНА

За дисциплину Претезање
штапа златну медаљу освојио је Далибор Зелен из Џими
комерца 2, сребром се окитио Саша Станић из Џими
комерца, а треће мјесто је
освојио Јован Станковић из
екипе Лички соколови Апатин.

»» Предсједник општине Апатин Милан Шкрбић поздравља учеснике Личке олимпијаде
Надметање између такмичара из екипа Џими комерц и
Џими комерц 2 било је напето, али је ипак на крају побиједио Далибор Зелен.
– Добро се сви познајемо
и било је тешко у финалу да
побиједим. Ове године побиједио сам у финалу Сашу Станића, сљедеће ће можда он.
Увијек је неизвјесно. Спремао

И ДАЉЕ ЖИВИ ДУХ ДИВОСЕЛА
Судија који сваке године испрати све
дисциплине је Драган Опала.
– Олимпијада је протекла фер и
коректно. Наша највећа добит је
што долазе људи из других градова,
из Републике Српске. Жалимо што
нису могле да дођу екипе Српски соко
Невесиње и Требињски тигрови из Требиња,
момци који су много јаки и били би велика
конкуренција осталим екипама. Олимпијаду је увеличало и
ревијално такмичење дјевојака – рекао је Опала.
– Ми смо почели по узору на личке традиционалне игре,
и прво смо се звали Лички вишебој. Имамо камен за
дисциплину бацање са рамена који је стар преко сто година
из Дивосела, али смо хтјели да уведемо још нешто што би
било атрактивно, па смо увели скок у вис – рекао је Опала за
Српско коло.

сам се мјесец и по дана за ово
такмичење – рекао нам је Далибор Зелен.
Најбржи у ходању по брвну
био је Велибор Јовић из екипе
Горски вуци – Уб са резултатом
5,45 секунди, нешто спорији био је Александар Катић –
Џими комерц (5,54), а трећи је
био Марко Јовић – Крајишки
витезови Бањалука (5,77).
Велибор Јовић долази већ
трећу годину заредом.
– Сваке године сам освајао
поене, али сада први пут прво мјесто. Не припремам се
специјално за ову дисциплину, али тренирам фудбал, па
сам у кондицији. Волимо да
долазимо у Апатин јер је овдје
одлично дружење, а и ова манифестација доприноси очувању личке културе и традиције – рекао је Велибор Јовић
из Уба за чијим столом су се
могли дегустирати разни домаћи производи.
Најснажнији у обарању руке био је Иван Весић
из Џими комерца, 2. мјесто освојио је Горан Жепина

Лички соколови, треће мјесто
је освојио Војкан Стојадиновић Џими комерц 2.
За ову дисциплину није потребна само физичка снага,
него и психичка спремност и
концентрација.
– Дуго се припремамо да
бисмо се најбоље показали у
неколико секунди. Посљедњих година освајам злато или
сребро – рекао је побједник
Иван Весић.

КРАЈИШНИК КАО КЕНГУР

Скок у вис је била прилично запажена дисциплина
гдје је Александар Крајишник
бриљирао са резултатом 155
цм. Друго мјесто је освојио
такође одличан скакач Ратко
Баштић из Бањалуке (140 цм),
а треће мјесто је припало Радовану Видачићу из Личких
соколова (130 цм).
Најбржи у пењању уз стожину био је Јован Ступар из
екипе Џими комерца 2 који је за 6,22 секунди дотакао
звонце и поред златне медаље освојио и шунку, 2. мје-

сто је припало Аљоши Вуковићу – Лички мајкани Колут
(10,22), а 3. мјесто Марку Јовићу – Крајишки витезови Бањалука (10,67).
У бацању камена са рамена
најбољи је био Александар Новаковић Лички соколови Апатин са резултатом 14,74 м и
постигао нови рекорд олимпијаде, 2. мјесто Милош Марковић Џими комерц (14,27), а
3. мјесто је освојио Александар Бундало Џими комерц 2
(13,22)
Џими комерц је била екипа
која је освојила прво мјесто у
навлачењу конопца, 2. мјесто
Крајишки витезови Бањалука, 3. мјесто Џими комерц 2.
У дјечјој трци у врећама
најбржа је била Елена Ћопић
која је била бржа од Милоша
Узелца и Андрее Миочиновић.
Најстарији учесник био је
Илија Бурсаћ – Ћиро личка
калдрма. Најмлађи учесник
била је Јелена Добријевић са
свега 5 година.
Џими комерц по десети пут
осваја прво мјесто, што су касније и прославили уз музику и печење са пријатељима.
Поред новчане награде освојили су и печено јагње, ракију, пиво и статуу Исуса Христа
од Ликовне колоније Колут –
Мандић. Статуу је направио
Душан Рајчић.
На крају Олимпијаде сумирали смо утиске са организаторима, па смо прво разговарали са предсједником Општине
Апатин Миланом Шкрбићем.
– Задовољан сам јер се традиција одржава и наставља.
Послије овог такмичарског
дијела увијек се до дубоко у
ноћ слави – рекао је Шкрбић.
Након такмичења, Крајишници из Уба, Апатина, Суботице, Бачке Тополе, Колута, Београда, и многих других
мјеста наставили су своје дружење. 
ДРАГАНА БОКУН

