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ВУЧИЋ: Крајишници,
хвала вам што се борите
за своју кућу - Србију!

И
ПОТРЕСНА ПРИЧА МИЛИЦЕ ЈУРИЋ

Моју Лику никад нећу
заборавити, а мојој
Србији хвала за све
што ми је дала

О

купљенима испред
манастира Крушедол
приказан је потресан документарац о протјеривању Срба, трактори, приколице, уплакани старци,
жене и дјеца. Забринути
погледи, вапаји и спаљене куће. Након филма
обратила се Милица Јурић рођена Михић. Дијете је Крајишника, Личанка из Доњег Ваганца (Плитвичка језера). У вријеме
прогона имала је 9 година.
Присјетила се како су
невоље за њу почеле 28.
августа 1991. године. Тада
је имала пет година. Убили су јој стрица. Питала се
– зашто.
– Одговорили су ми
да стриц више неће доћи.
Исте ноћи брат, сестра и
ја, са бабом и дједом крећемо на пут. Мама и тата су остали да чувају кућу. Са непуних пет година
није ми било јасно зашто
одлазимо – почела је своје обраћање испред манастира Крушедол.
Четвртог августа 1995.
Милица је имала непуних
девет година и каже тада је већ разумjела шта
се дешава.

– На телевизији сам
гледала бескрајно дугу
колону, село је уништено, све је спаљено, нема
више куће, нашег села и
Крајине, све је нестало у
тој ноћи. Дjед Милан је
ту ноћ осиједио. Тражили
смо погледом оца и мајку.
Мајка је била у колони у
тракторској приколици, а
отац је остао да брани село – причала је Милица,
нагласивши да је дијете
Крајишинка, Личанка и
да је поносна на то.
Отац јој је, каже, био
мобилисан у Војску Републике Српске Крајине, мајка је четири године сваке ноћи одлазила у
кревет са бомбом испод
јастука, јер јој је отац рекао „ако дођу, спаси се”.
Каже да је прерано одрасла и сазнала шта значи
бити протјеран, без огњишта, одрастала је без родитеља.
– У Србији смо нашли нови дом, сигурност
и слободу, њој дарујемо
потомке, моју Лику никад нећу заборавити, а
мојој Србији хвала за све
што ми је дала – рекла је
Милица.
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спред манастира Крушедол 4. августа одржана је централна
манифестација обиљeжавања Дана сјећања на страдале и прогнане Србе у хрватској злочиначкој акцији Олуја, која се догодила 1995. Ово
је пети пут да Република Српска и Република Србија заједно обиљежавају Погром српског народа на највишем државном нивоу у присуству великог броја званичника.
Предсједник Вучић је нагласио да су данас Срби, ма
гдjе да живе на планети, уједињени.
– Посебно сам поносан и
молим вас да их поздравите,
јер су са нама сви српски политички представници из Црне Горе. За разлику од званичне Подгорице, која своје представнике шаље на Дан побjеде
у Книн. Са нама су и представници нашег народа из Словеније, Сjеверне Македоније, а
посебно велики поздрав представницима СНВ из Хрватске
– рекао је Вучић у Крушедолу.

ПРОМИЈЕНИЛИ СМО
КУЛТУРУ СЈЕЋАЊА

Предсједник Вучић изразио је захвалност Милораду
Додику на иницијативи коју
су покренули прије 6 година, да се заједнички обиљежава страдање нашег народа
и памте наше жртве.
– Промијенили смо културу сјећања и покренули другачију будућност нашег народа.
Отишли су Срби и то је велика
туга и мука за сваког Србина.
Је ли Хрватска данас срећнија, успјешнија и богатија због
тога? Морам да вас разочарам, све вас који величате и
радујете се српским сузама –
нису Срби нестали. Није Србија нестала – поручио је Вучић и додао да је ријеч о поносном народу, који зна да одбрани свој род, да чува своје
име и презиме, да се крсти у
истој цркви, да воли своју зе-

»» Додик: Хвала предсједнику Вучићу на иницијативи за Дан сјећања на жртве Олује
ДОГОДИНЕ НА ТРГУ РЕПУБЛИКЕ У БЕОГРАДУ

Вучић је најавио да ће Србија на 25. годишњицу тог
стравичног погрома одржати највећи скуп до сада и то у
центру Београда.
– Нису нам за то потребне пјесме, него да људи покажу
свој понос, достојанство и своју српску душу. Одржаћемо
у Београду, центру Србије, на Тргу републике скуп и
позваћемо све Крајишнике из цијелог свијета, из региона,
да дођу и да покажемо да никада нећемо заборавити оно
што се десило прије тачно 24. године.
– Ми ћемо морати, пошто нико неће имати сузу за српску
дјецу, старине и старице. Нико неће заплакати што
далматинску ношњу види у Срему, а не тамо гдjе јој је мјесто
– ми ћемо морати да подсјећамо одакле потичемо, гдје су
нам коријени – јер нема ништа без завичаја и родног краја.

мљу и да се тиме дичи, на сваком мјесту.
– Сит сам лекција које
нам држе и многи из свијета
и многи из региона, а и понеки из Србије, о томе како не
треба да се бавимо овиме, како треба да заборавимо крајишку судбину, како не треба толико да се виђам са Додиком
и Жељком Цвијановић, како
би требало да бринемо о свему другом, а мање о српском

народу – подвукао је предсједник Србије. Он је напоменуо
да су једино Срби прихватили да су неки из њиховог народа починили злочине и обрачунали се са њима, док су
сви други радили само на једном – како и на који начин да
окриве Србе.
– Неки сладострасно славе,
уз пјесме које пристојни људи
не би могли ни да слушају, у
којима величају усташке, на-

цистичке поздраве и пријете
да ће нас стићи њихова рука и
преко Дрине, у Србији. А, наш
одговор, и њима данас и Туђману који је рекао да је идеја да Срби заувијек нестану у
припреми Олује – да су Срби
отишли, али да нису нестали
– рекао је Вучић.
Он је истакао да се српском народу догодила Олуја када није било слоге, разговора између Србије, Републике Српске и руководства
Крајине.

ПИШИМО ЋИРИЛИЦОМ

Вучић је казао да је обавеза
да радимо заједнички на очувању националног и културног идентитета, да ћирилицом
пишемо и у Хрватској, Црној
Гори, Сјеверној Македонији.
– Они нам говоре из дана у дан „нећемо ћирилицу
у Вуковару”, јер је то мјесто
посебног пијетета. Знате ли
шта се догодило у Глини? Најстрашнији ратни злочин које су усташе починиле. Зато
ћемо ми да причамо о Глини
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

»» Недељко Чубриловић, Жељка Цвијановић, Милорад Додик, Александар Вучић, Милица Јурић, Маја Гојковић, Ана Брнабић и Игор Мировић
ДОДИК: СРБИ НАЈСТРАДАЛНИЈИ НАРОД
Српски члан Предсjедништва БиХ Милорад Додик указао је
на значај слободе за српски народ на овим просторима, који
је у прошлом вијеку највише страдао.
– Срби су најстрадалнији народ прошлог вијека – рекао
је Додик и напоменуо да су Срби протjерани са својих
вјековних огњишта из Хрватске, али да су уточиште нашли у
Републици Српској и Србији.
Додик је изразио захвалност предсједнику Србије
Александру Вучићу што је иницирао дан сјећања и истакао:
„Ако Србија заборави Олују, нико о њој неће причати”.

и глинској цркви и свим мјестима страдања Срба поштујући све њихове жртве. Нећете нам затворити уста јер ће
се говорити и о нашој дјеци.
Она нису мање вриједна од
ваше. Њихове сузе нису ништа мање вриједне од дјеце
не само из нашег региона, већ
и шире – поручио је предсједник Вучић.
Предсједник Србије рекао
је да се, слушајући Милицу Јурић Митић, по ко зна који пут
сјетио језивих дана када је највише српских суза проливено.
– Мали су и Дунав и Сава
да приме све српске сузе од
прије 24 године. И када дође тај 4. август, а о њему смо
скоро 20 година ћутали, јесте
ред да причамо и то причамо
више ми који нисмо тог дана
трпали дјецу у приколице, бјежали у колонама, били избезумљени јер нисмо знали гдје
су нам брат, муж, отац, мајка, сестра, ни гдје идемо, ни
гдје ћемо да стигнемо – рекао је Вучић и подсјетио на
најстрашнију реченицу у колонама које су се кретале ка
Српској и Србији – „гдје остадоше оне наше кости”?
– Знали сте шта остављате и своје осмjехе, али и своју прошлост и своје коријене, гробове ваших отаца, успомене на њих и могућност
да им се ода почаст, да се за
њих упали свијећа и да се изговори молитва. Не вјерујем
да постоји тежи чин од тога,
све остало може да се надокнади, гробови не могу. Поготово, не они тамо, тамо лежи
тешка историја, као доказ о
нараштајима које је неко мрзио – оцијенио је Вучић и додао да су се Крајишници са
разлогом плашили присјећајући се покоља од прије пола вијека.
Вучић је још једном подсјетио да је Србија у тој несрећи добила нове Деснице,
нове Матавуље, Миланковиће, Тесле...

– Добродошли Крајишници у своју Србију. Ово је и ваша кућа, овдје нисте странци
и одавде нигдје нећете морати да идете – поручио је предсједник Србије.

НЕ ЗАБОРАВИТЕ
КО ВАМ ЈЕ БИО ЂЕД...

Он се захвалио Крајишницима што су како је рекао, марљиви, вриједни, хвала што се данас боре за Србију онако како су се борили за
своја огњишта и куће, увијек
чувајући свој род, своју српску тробојку – црвено, плаво,
бијели барјак.
– Хвала на томе што данас
радите за Србију што доприносите да будемо богатији –
подсјећајући на репрезентације Србије, мушке и женске
у којима сви играју заједно.
– За нас је важно да припадамо истом роду. Не требају
нам границе, нама је потребно да знамо шта је српски народ, потребно нам је да чувамо српски народ и његову традицију и његово писмо, да чувамо Србију и Републику Српску и то је оно што ћемо умети
и што ћемо заједно да радимо – поручио је предсjедник.
Предсједник Вучић није
крио задовољство што у Крушедолу види много младих
Крајишника који са поносом
носе далматинску и личку капу... Вучић је рекао да је сваки 4. август прилика на којој можемо да покажемо шта
смо урадили од прошлог обиљежавања.
– Републици Српској желим још већу снагу, а и пријатељима у региону да се никада од нашег народа не осјећају угроженим. Нас, за разлику од њих, боле њихове сузе
и не бисмо могли да пјевамо
због суза туђе дјеце – рекао је
предсједник Вучић завршавајући бесједу ријечима: „Живjели Крајишници, добродошли у своју Србију, вјечно у
њој останите”.ДРАГАНА БОКУН

ПАТРИЈАРХ ПОДСЈЕТИО ДА ЈЕ ХРВАТСКА ЈЕДИНА ЗЕМЉА КОЈА ЈЕ ИМАЛА ЛОГОРЕ ЗА ДЈЕЦУ

Патријарх Иринеј: Ћутање римокатоличке
цркве оснажило је многе који су чинили зло
Н

акон молебана испред
манастира Крушедол патријарх српски Иринеј је поручио да су страдања у Олуји равна страдањима српског народа за вријеме Другог свјетског рата.
– Број страдалих никада
нећемо дознати, а знају га
они у чије име су пострадали – рекао је патријарх указујући на најнемоћније и подсјетио на чињеницу да је Хрватска била једина земља на
чијој територији су, током
Другог свјетског рата, постојали дјечји логори кроз које
је прошло и страдало 50.000
српске дјеце.
– Нажалост, њихова страдања, која су позната широм
свијета, оставила су нијема
уста оних који су требали да
кажу своју ријеч о невином
страдању народа. Од римокатоличке цркве смо очекивали осуде злочина, али је
она до данашњег дана отћутала. Њено ћутање је оснажило многе који су зло чинили
и остали неосуђени од те божанске организације – рекао
је патријарх Иринеј оцјењу-

јући да се много тога не би
десило да се та ријеч чула.
– И данас чујемо да су
два угледна бискупа на Косову и Метохији служили
мису на рушевинама једне
српске православне цркве.
Чули смо и ријечи да је то
њихова земља, да је то била
прије сваке религије, да је

била и прије Христа. Ја бих
додао и да је вјероватно по
њима била и прије постојања свијета. Ово су све идеје
из прошлости које се нажалост остварују и данас – рекао је патријарх Иринеј. Он
је рекао да се молимо да се
оваква зла и злочини не десе нигдје у свијету.

Патријарх је рекао да
разумије патњу оних који
су све што су имали ставили на приколицу и пошли у
неизвјесност, не знајући ни
куда иду, ни шта их очекује, што је, подвукао је, страшна трагедија нашег времена и зло које не смије да се
заборави.

ЛИНТА: НИКО ЈОШ НИЈЕ ОДГОВАРАО ЗА ЗЛОЧИНЕ

С

купу је, између осталих,
присуствовао и предсједник Одбора за дијаспору и
Србе у региону Скупштине
Србије Миодраг Линта. Он је
позвао Тужилаштво за ратне
злочине да процесуира бројне злочине над Србима током
и послије злочиначке акције
Олуја и у другим хрватским
злочиначким акцијама.
Линта је истакао да је у
злочиначкој акцији Олуја,
убијено преко 2.000 Срба, од
тога више од 1.200 српских
цивила, од којих је више од 60
одсто било старије од 60 година. Постоје бројни примјери
бруталног злочина над преосталим српским цивилима и
ратним заробљеницима који
су, почињени за вријеме, али
и недјељама и мјесецима након званичног завршетка злочиначке акције Олуја. Срби
су убијени у селима Грубори,
Гошићи, Вариводе, Голубић,
Жагровић, Звјеринац, Доља-

ни, Комић, Кијани, у избјегличкој колони на цести Глина–Жировац–Двор и многим
другим мјестима на подручју Крајине.
– Свим злочинима је заједничко да су у њима страдали невини цивили и то што
за монструозна убиства никада нису одговарали наредбодавци и извршиоци који се у
Хрватској и даље славе као хероји – рекао је Линта.

Он је оцијенио као србомрзачку, али очекивану изјаву хрватске предсједнице Колинде Грабар Китаровић да
би жељела да оде на концерт
усташког пјевача Марка Перковића Томпсона на сплитској
риви. Линта истиче да је Марко Перковић Томпсон један од
главних промотера усташтва
и идол већинe хрватског народа, посебно младих Хрвата.
– Он у својим пjесмама
отворено велича злочиначку
НДХ и жали за њеном пропашћу. У србомрзачкој пјесми
Бојна Чавоглаве крајишке Србе
и српске добровољце назива,
између осталог, бандом коју
ће стићи рука правде и у Србији. Судови у Хрватској доносе срамне пресуде да Томпсон узвикивањем усташког
поздрава „За дом спремни”
и извођењем својих пјесама
не подстиче националну мржњу. Наведене и многе друге
чињенице јасно потврђују да

је темељ Туђманове и Китаровићеве Хрватске НДХ и усташтво – рекао је Линта.
Он је подсјетио да је Колинда Грабар Китаровић по
зна који пут поновила врхунску лаж да је злочиначка акција Олуја означила долазак
мира и да су хрватске снаге
у БиХ тобоже сломиле српску агресију и спријечиле нове Сребренице. Акција Олуја
је била злочиначка акција која је синоним за злочине, масовно бомбардовање градова
и мјеста, етничко чишћење и
систематску пљачку, паљење
и уништавање имовине.
– Колинда Грабар Китаровић добро зна да је Хрватска
војска током 1995. године извршила агресију на западнокрајишке општине у БиХ и
током и послије злочиначких
акција Љето 95, Маестрал и
Јужни потез починила бројне
злочине над српским народом
– закључио је Линта.
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У СМЕДЕРЕВУ 15. ПУТ ОДРЖАН ПАРАСТОС
ЖРТВАМА ЗЛОЧИНАЧКЕ АКЦИЈЕ ОЛУЈА

У ЦРКВИ БЛАГЕ МАРИЈЕ ВЛАДИКА ВАСИЛИЈЕ СЛУЖИО ПАРАСТОС СРБИМA СТРАДАЛИМА У ОЛУЈИ

Испред храма на Банстолу
КРАЈИШНИК ЈЕ ВАСКРСАО

П
Удружење Крајишника града Смедерева организовало
је 4. августа парастос жртвама злочиначке акције Олуја. Одржава се 15. пут у Цркви Св. Георгија – Јасенак
у Смедереву, уз велику свесредну помоћ свештенства.
Након парастоса одржана је бесједа у порти Цркве, послужено је жито и кафа за покој душа. Кад су у могућности присуствују и градски челници.
Послије парастоса у Смедереву, организовано су ишли
у Крушедол на парастос који су организовали Влада Републике Србије и Републике Српске.
Удружење је члан Коалиције, и основни циљ је одржавање традиције и обичаја крајишког народа, како нам
је рекао предсједник Удружења Крајишника из Смедерева Милан Шумоња.
– Мото нам је Да се не заборави. Финансирамо се искључиво из личних извора – рекао је Милан Шумоња.
ДРАГАНА БОКУН

ПОМЕН У АМЕРИЦИ И КАНАДИ

ред више од хиљаду
људи након Свете архијерејске литургије,
одржане 4. августа, испред
Храма Благе Марије, владика
сремски Василије, уз саслужење свештенства ове епархије, служио је помен жртвама, страдалим у злочиначкој
акцији Олуја.
На подручју у коме данас
живи око 3.500 прогнаних
из Републике Српске Крајине и Федерације БиХ мада
још увијек недовршен Храм
Благе Марије достојанствено стоји и подсјећа на злочин који је до данас остао без
казне. Мјештани кажу да је
са владиком Василијем договорено да се на једном зиду храма, грађеног у руском
стилу, нађу сва имена погинулих и несталих у Олуји.

ВЛАДИКА ВАСИЛИЈЕ:
САГРАДИЋЕМО И
ЗАВИЧАЈНИ ДОМ

У свим српским храмовима у Америци и Канади у недјељу је служен парастос за српске жртве у ратовима са краја 20. вијека. Свештеници су током бесједе подсјетили на
невино пострадале очеве, мајке и српску дјецу из Српске
Крајине. У Чикагу гдје живи најбројнија српска заједница
у Америци комеморације су организовала удружења која
окупљају крајишке Србе. Удружење крајишких Срба Прело је приказало изложбу са црном статистиком страдања
Срба у Хрватској, док су „дјеца из колоне” говорила своја сјећања на егзодус и страхове које и данас носе. Сабор
крајишких Срба је приказао документарни филм о злочиначкој хрватској војној акцији. У Нијагари у Канади парастос и комеморацију је организовало Српско друштво
Кордун. Како је истакао потпредсједник тог друштва Илија Јањанин, сваки почетак авугуста су дани туге и сјећања
када је читав један народ протјеран, а они што су остали
били су мета стравичних злочина.
– Више од пола милиона Срба више се не налази у својим кућама и на својој земљи. Нажалост, многи су убијени. Егзодус Срба из Хрватске је драстичан примјер
етничког чишћења у 20. вијеку који се у свијету прешућује – истакао је генерални конзул Републике Србије у
Торонту Василије Петковић. У Виндзору је Српско друштво Сава Мркаљ парастос и комеморацију организовало у парохији Свете Петке.
С. ДАНЧУО

На исти овај дан, прије
три године, освештан је и откупљен плац на коме се гради црква, а недалеко од ње
налази се и споменик Крајишка суза, такође посвећен
страдалим и несталим Крајишницима. О значењу све-

»» ИСПРЕД СПОМЕНИКА КРАЈИШКА СУЗА: Рад сачињен од прилепског камена дјело је аутора

Димитрија Мирка Ћелића који је уочи овогодишњег Божића уснуо у Господу са навршених 36 година

тиње, али и упорности овог
протјераног народа, говорио
је епископ сремски.
– Нашли смо се овдје на
овим просторима земље Србије која нас је примила и дала нам уточиште, а ми ћемо
јој се одужити на много начина. Својим животима, честитошћу, побожношћу, као
и подизањем светиња и богомоља нашем српском народу и покољењима која долазе.
Зато ћемо овдје, поред овога
светога храма, подићи једну

МИЛЕНА ЧАНКОВИЋ:
МЈЕСТО ХОДОЧАШЋА
ЗА ПРОГНАНЕ

ПОМЕН У ЦРКВИ СВЕТОГ МАРКА

»» Владика Сремски Василије са Чуварима Христова гроба

Влада Републике Српске Крајине, Удружење Завичај и
Координација удружења избјеглих и расељених у Републици Србији организовали су 4.8. у Цркви Светог Марка помен жртвама злочиначке акције “Олуја”.
Предсједник Координације удружења Милан Жунић је
рекао да су у злочиначкој акцији “Олуја” гранатирани
искључиво цивилни циљеви, у такозваном чишћењу
убијани су искључиво немоћни, ненаоружани и недужни цивили српске националности.
Предсједник Владе РСК у изгнанству Ратко Личина најавио је иницијативу да се до сљедећег помена направи
спомен-зид са именима свих страдалих Срба током рата.
Вијенце на споменик посвећен жртвама страдалим у ратовима од 1991–1999. положили су Координација удружења , Удружење Завичај и Удружење ветерана специјалних јединица.
ДРАГАНА БОКУН

зграду која ће се звати завичајни дом или завичајна кућа. У њој ћемо прикупити све
оне драгоцјености донесене из
наших крајева, од преслица,
варићака, букаре или других
предмета. Отворићемо музеј,
памћења ради, како бисмо могли причати нашој дјеци гдје
смо и како живјели. Много се
замјерамо сами са собом, и у
својим кућама и у комшилуку и у цркви и у држави, зато
о томе морамо више водити
рачуна и више праштати једни другима – закључио је владика Василије.

Потом је испред споменика Крајишка суза положен вијенац. У пратњи владике Василија ту част су имале Милена
Чанковић, чијом је заслугом
споменик и подигнут, Магдалена Коњевић, рођена на
Удбини, са тренутним уточиштем у Мелбурну у Аустралији, и пјесникиња Жељка Цвјетковић, рођена у Штикади поред Грачаца у Лици, чији се избјеглички пут завршио на сјеверу Бачке, у Суботици.
Још веће достојанство
овом чину, правећи шпалир,
дали су и Чувари Христовог
гроба из Врлике, са својим
народним ношњама, кубурама и пушкама.
У подизању овог споменика, немјерљив допринос дала
је Милена Чанковић, Српкиња
из Лике, која је више деценија
радила и живјела у Швајцарској, а сада се настанила баш

овдје у непосредној близини.
Одрекла се хонорара од своје
књиге Дивани личких споменика, како би се овај споменик изградио. Била је и промотер акције око његове изградње тако да ништа мање
заслуге не припадају њеним
пријатељима и многим прогнаним Србима у расијању,
од Швајцарске до Аустралије. Милена истиче да ће своје дугогодишње искуство хуманитарног радника усмјерити на подизање Спомен дома
Крајине, који би, према њеним ријечима, требало да се
гради преко магистралног пута недалеко од храма. Милена
истиче да би то требало бити
ходочашће стотинама хиљада
прогнаних Срба.
Скуп је завршен пригодним умјетничким програмом у коме су учествовали
Етно група Вез, мушка пјевачка група Тромеђа и пјесници Стево Кукавица и Милан Тодоровић.
Сви они су поријеклом
из Крајине, а најмлађи од
њих, Милан рођен је у Книну 1990. године. Не одваја
се од амајлије коју чине три
каменчића узета са темеља
родне куће. Топлим ријечима захвалио се свима који
су дали допринос овом дану.
Прибиљежи Милан то и
пјеснички, шаљући их, како
рече, сваком Крајишнику када са овог скупа крене дому
своме насмијаног лица: „да
говоре свима и гласно и право, на Банстолу Крајишник
јесте васкрсао”.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

Породица Чича кумовала храмовној слави
част храмовне славе Свечања, крштења. Старjешина
У
те Марије Магдалене
Храма Благе Марије протоодржана је Света архијерејнамјесник Синиша Хрваческа литургија коју је са свештеницима служио владика
Василије.
Кумови овогодишње славе били су Дијана и Бојан Чича са породицом, а кумство
за наредну годину преузео је
Вељко Вукелић, предсједник
Удружења Славонаца из Инђије. Након освећења славског колача и славског жита
владика Василије се захвалио свима присутнима, посебно кумовима, али и архи-

тектама и градитељима овога храма. Рекао је да ће већ
од наредне недјеље ово мје-

сто постати богослужбено и
да ће се овдје вршити вјерски обреди, литургије, вјен-

вић, прва крштења најавио је
за 31. август и то троје дјеце
породице Вукас.
Свечаној архијерејској литургији присуствовали су, између осталих, и Марко Николић, в.д. помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и вјерским заједницама,
Саво Штрбац, директор Документационо-информационог центра Веритас, Чувари
Христовог гроба из Врлике и
многи други гости.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

МОГЛО ЈЕ БИТИ И ДРУГАЧИЈЕ – ОКРУГЛИ СТО О ЗЛОЧИНАЧКОЈ АКЦИЈИ ОЛУЈА

СРБИ У ХРВАТСКОЈ БИЛИ СУ ПРЕПУШТЕНИ САМИ СЕБИ

У

организацији Културне заједнице Крајине (КЗК) у
просторијама УРВМИ на Савском тргу 3. aвгуста одржан је
округли сто под називом Није 'вако морало бит ' гдје се
раправљало о паду Крајине.

ЛИЧИНА: ОПСТРУИСАНО
ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА
РАВНОПРАВНОСТ НАРОДА

Ратко Личина предсједник Владе РСК у изгнанству
подсјетио је да су се хрватске
странке основале већ 1989. године, док су Срби по том питању каснили.
– 30. маја 1990. године
конституисани су сви одбори, али једино није изабрана
Комисија за равноправност
народа и народности. Срби
у Хрватској су до новог устава били конститутиван народ.
Није постојао посебан клуб
Срба, али је постојала Комисија за равноправност и сваки акт који је улазио у саборску процедуру морао је добити потврду Комисије – рекао
је Личина.
Он је објаснио да је полиција добила нове симболе који
подсјећају на усташке.
– У Србу се 25. јула формира Српско национално вијеће, а пет мјесеци касније,
25. децембра проглашен је
Устав по коме Срби нису више народ већ национална мањина. Хрватска тражи иступање из СФРЈ, док се народ
на подручју новоформиране
САО Крајине одлучује за останак у СФРЈ. Недуго затим се
формира и Републикa Српска
Крајина. Тражи се мировно
рјешење, обје стране прихватају Венсов план након чега
долазе мировне снаге – рекао је Личина.
Венсов план је био тако
осмишљен да спроведе прекид ватре дозвољавајући повратак избјеглица и стварајући повољне услове за преговоре о сталном политичком
рјешењу сукоба који је настао
услијед распада Југославије.
– Обавеза мировне заједнице је била да реагује на било
какво кршење Венсовог плана
што она није чинила. До потписивања Венсовог плана Хрватска је била пред поразом.
Након тога креће српска дефанзива. Хрвати понешто заузму, за кршење споразума не
буду кажњени и долази до по-

»» Ратко Личина, Милисав Секулић, Душан Бањац, Жељко Кукић, Коста Новаковић, Петар Тркуља, Миодраг Линта и Џон Боснић
степеног губитка територија.
То је био јасан сигнал Хрватима да не морају да поштују
Венсов план. Тако су се догодили у јануару 1993. Масленица, послије тога Медачки
џеп, Бљесак, Западна Славонија и на крају Олуја – закључио је Личина.

ЛИНТА: ТУЂМАН
АМНЕСТИРАО ЗЛОЧИНЕ

Миодраг Линта предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије наводи да је српски народ
имао легитимно право да се
политички организује, али је
то урадио касно.
– Стратешки циљ ХДЗ-а и
Фрање Туђмана дефинисан
је на Сабору ХДЗ-а фебруара
1990, два мјесеца уочи првих
вишестраначких избора. Тада
је Туђман рекао да НДХ није
била само квислишка творевина и фашистички злочин,
већ и израз историјских тежњи хрватског народа за својом државом. Туђман је тако
амнестирао геноцид над српским народом у НДХ и поручио Србима да ће им се дешавати исте или сличне ствари
као и за вријеме Другог свјетског рата – рекао је Линта.
Он је нагласио да се у јавности мора непрестано демантовати безочна лаж хрватских политичара и хрватских интелектуалаца која је
дефинисана Декларацијом
о Домовинском рату из 2000.

године да су Србија и ЈНА и
крајишки Срби извршили
агресију на Хрватску, а да је
Хрватска тобоже била жртва
агресије и водила ослободилачки рат. Права истина је да
је проусташки режим Фрање
Туђмана извршио агресију на
крајишке Србе с циљем стварања етнички чисте хрватске
државе.
– Српски народ је доживио катастрофу 1995. и режим Слободана Милошевића
није учинио оно што је могао
и морао, а то је да се активније политички и дипломатски,
ако треба и војно, бори за свој
народ – рекао је Линта.
– Поред недовољне подршке власти Слободана Милошевића мора се у виду имати и чињеница да су западне силе, слично као и данас,
водиле политику двоструких
стандарда по којима су Срби
злочиначка страна, а Хрвати,
Албанци и Бошњаци жртве –
закључио је Линта.

НОВАКОВИЋ: ОСНОВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ НИСУ
ФУНКЦИОНИСАЛЕ

Пуковник у пензији др Коста Новаковић, некадашњи
помоћник команданта Српске војске Крајине за информисање, вјерска питања, правна питања и односе са јавношћу рекао је да се Хрватска
1991. године вратила 50 година уназад.
– Створен је исти амби-

КРАЈИНА У ЧАСТ
КЗК је такође организовала читање родољубиве поезије
посвећене Крајини. Жељко Кукић је рекао да је очекивао
већи број аутора, али, то није умањило емоције које су кроз
своје стихове исказали Мићо Јелић Грновић, Братислав
Браца Агбаба, Милан Ђерић, Никола Корица, Милан Пађен,
Снежана Миладиновић Лекан, Милка Глушац, Љиљана
Ћујић, Бранко Зрнић, Вјера Гаровић, Драган Колунџија,
Бранка Мосуровић и Милош Бајић.

јент као 1941. године, страх
да се не понови геноцид из
НДХ приморао је Србе да се
супротставе и организују – рекао је Новаковић. Он је био
члан 9. Книнског корпуса, па
је објаснио и начин како је
стварана војска РСК.
– Најприје смо били у саставу ЈНА. Паралелно смо
стварали Територијалну одбрану. Поштујући Венсов
план Територијална одбрана
је вратила наоружање, да би
потом била створена милиција – рекао је Новаковић указујући на апсурд 1992. године
када РСК има војску, посебне
јединице милиције, али нема
наоружање.
– Повлачење ЈНА је било
увод у крајишку трагедију. Након страдања на Миљевачком
платоу и Медачком џепу тек
16. октобра 1992. године доноси се одлука да се створи
војска. Након напада на Масленицу војска се ствара 22.
јануара 1993. године – рекао
је Новаковић констатујући да
је српска војска Крајине читаво вријеме ратовања била
у изградњи.
– Много је било проблема
у организационој структури.
Нисмо имали довољно људи.
Вод и одјељење нису функционисали, а то је основ сваке
војне организације – закључио је Новаковић.

СЕКУЛИЋ: ПОТВРЂЕНО
ДА СУ КРАЈИШНИЦИ
БИЛИ ОТПИСАНИ

Генерал Милисав Секулић
сматра да Српска војска Крајине каква год да је била није
могла ништа да уради 4. августа 1995. године када је извршен напад од вишеструко
бројнијих снага.
– РСК се бранила са 26.000
војника, а према мојим сазнањима из Хага, Туђман је наре-

дио напад у коме је учествовало 215.000 хиљада хрватских
војника – рекао је Секулић.
Он је објаснио да је као експерт пет година провео у Хагу, а да му је за то вријеме кроз
руке прошло око 8.000 докумената, међу њима су били и
транскрипти разговора који су
се одвијали између Милошевића и Перишића, затим Перишића и Черекетића. Према
његовим ријечима, управо ти
документи свједоче да је постојао став да се Војска Југославије не ангажује и да Војска Крајине не смије да пружа отпор.
– Цијела Србија је требала да брани Крајину, јер тиме брани и свој образ, али од
тога се одустало – рекао је Секулић.

БОСНИЋ: ДОК ЈЕ ПОДЈЕЛА,
СРБИМА НЕМА СПАСА

Као један од свједока дешавања у Крајини, и у Србији
по доласку прогнаних из Олује
на округлом столу је говорио
канадски новинар српског поријекла Џон Боснић.
– Више од 50 година комунистичке диктатуре довело је до губљења идентитета
српског народа. Један од највећих комунистичких циљева
је био да подијели Србе – рекао је Боснић.
Боснић сматра да власт у
Србији треба активније да ради на пружању помоћи Крајишницима у виду повратка
имовине у Хрватској.
– Питам се зашто српске
власти и даље не траже активно од ЕУ реституцију и
репарацију за излазак Срба
из Крајине. Зашто наша Влада не тражи као први услов за
било коју причу везану за улазак Србије у Европску унију да
Хрвати врате Србима власништво над имовином, обезбједе

да користе своја права и да се
осјећају сигурно у РХ – запитао се Боснић.
Он сматра да Србија пред
међународном јавношћу треба да се бори против негативне пропаганде.
– Битке између четника и
комуниста су погубне за слогу српског народа. Потребно
је да се уједине и љевичари и
десничари и заједничким дјеловањем поправе међународни имиџ Србије и њеног народа – рекао је Боснић.

БАЊАЦ: НЕ СМИЈЕМО
ДОЗВОЛИТИ ДИОБУ

Проф. др Душан Бањац је
истакао да су Срби одувијек
били прва брана ка Истоку и
православљу и да је то био разлог због кога су многи непријатељи сматрали да Србе треба раселити. Он се осврнуо и
на данашњицу.
– Послије Хрватске и Босне на ред долази Косово, затима Санџак, Војводина. Наша грешка је што смо дозволили диобу Срба – рекао је
Бањац.

ГРАВОРАЦ: НЕМА
РАЗУМИЈЕВАЊА
БЕЗ СУОЧАВАЊА

Докторант Економског
факултета из Суботице Саша
Граворац рекао је да је најбитнија ствар за Србе и Хрвате да
се међусобно суоче.
– Само тако можемо да
градимо бољу заједничку будућност. Морамо да говоримо
о ономе шта се десило, ономе
шта се сада дешава јер ни данас Срби у Хрватској не живе ништа боље – навео је Граворац.
Домаћин овог скупа и први човјек КЗК Жељко Кукић
изразио је жаљење што скуп
није бројнији иако су организатори позив упутили на више
од 250 адреса. Можда управо одавно већ уврежена српска инертност даје одговоре
на многа питања.
На крају округлог стола закључено је да се и трагедија Крајишника не смије заташкавати, већ да се морају расвијетлити догађаји који су
довели до протјеривања Срба из Хрватске и непрестано
понављати истина како пред
домаћом тако и пред међународном јавношћу.

ДРАГАНА БОКУН

ПОМЕН У ПЛАНДИШТУ: Загреб никад није престао да прогони Србе
П
рије 24 године, Хрватска је извршила агресију на Републику Српску Крајину, територију која је била под заштитом Уједињених
нација, побивши за вријеме и након операције Олуја око 2.000 људи (претежно цивила) и
прогнавши око 230.000 житеља Крајине. На тај
начин почињено је етничко чишћење највеће
на тлу Европе послије Другог свјетског рата.
Један од најболнијих и најтужнијих дана у
српској историји, обиљежен је 4. августа 2019.
године у Пландишту, у огранизацији Завичајног удружења Крајишника Никола Тесла.
Програм обиљежавања почео је парастосом у Цркви Светог Рафаила Банатског у
Пландишту који је служио отац Недељко
Јанковић.
– Данас у овом храму нисмо се молили
Богу да казни наше непријатеље, него смо се
молили прије свега за оне који су страдали,
а оне који нас мрзе да Бог уразуми. Ако ми
будемо сложни, њихова мржња може бити

већа, али не могу ништа постићи. Овај датум данас не треба да нас подсјећа на мржњу, него на страдање и на опомену, али исто тако и да нас подсјећа да никад не заборавимо – истакао је отац Недељко у бесједи
након парастоса.
Након парастоса, у Културно-образовном
центру Вук Караџић у Пландишту, приређе-

на је меморијална академија Ој, Крајино, на
којој су учествовали крајишки пјесници Милош Кордић, Босиљка Перић Батак и Милош
Бајић, и историчар др Момчило Диклић. Говорећи о историјским чињеницама, Диклић
је подсјетио да се обиљежава друга фаза прогона Срба из Хрватске. По његовим ријечима,
прва фаза етничког чишћења је била изгон

из градова. У другој фази чишћења истјерано je негдjе до 250 хиљада људи, а капиларни изгон траје и данас. Укупно је из Хрватске
истjерано више од 500.000 Срба.
Парастосу и академији присуствовали су
и представници локалне власти. Предсjедник Oпштине Пландиште Јован Репац истакао је да локална самоуправа констaнтно
ради на збрињавању избjеглих лица на овој
територији:
– Општина Пландиште је заједно са Комесаријатом за избjеглице издвојила значајна средства за куповину кућа и окућница за
људе који имају статус избjеглица. Остао је
још јако мали број породица да добије своје
домове – рекао је Репац.
У име домаћина на меморијалној академији говорили су Мирослав Петровић, директор Културно-образовног центра Вук Караџић и Никола Везмар, предсједник Завичајног удружења Крајишника Никола Тесла.
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СРПСКО КОЛО ЈУЛ 2019.

ВЕРИТАСОВ БИЛТЕН ЗА 2019.

ДАНИ ТУГЕ И СЈЕЋАЊА

О

д прошлог до овог августа десили су се неки догађаји који заслужују да се истакну.
Ексхумирана су 24 посмртна остатка српских жртава (девет са подручја Лике и 15 са
подручја Кордуна), док их је 40 идентификовано. Највишe ексхумираних и идентификованих се односи на страдале у хрватској акцији Олуја и послије. Од 1.869 жртава, колико их се налази на Веритасовом списку из
ове акције, међу несталима се води још 745
лица. Када би се ексхумирала по Веритасу
регистрована гробна мјеста (138) и идентификовали и ови и раније ексхумирани, а још
неидентификовани посмртни остаци (357),
за које се са великом вјероватноћом претпоставља да припадају српским жртвама из
времена Олује, број стварно несталих свео
би се на око 250.
У односу на прошлу годину укупан број
жртава из акције Олуја се повећао за седам
лица, што је резултат нових и „прочишћавања” ранијих уписа. Илустрације ради, недав-

но смо обавијештени од ЈКП Градско гробље
из Бјељине да је на Градском гробљу у овом
граду од августа до новембра 1995. године
покопано 14 Крајишника, који су умрли у
колони или су због болести доспјели у бјељинску болницу, гдје су и умрли. Погребно
предузеће од Веритаса тражи контакте са
њиховим породицама како би од њих добили
сагласност да им подигну спомен обиљежје,
та акција заслужује сваку похвалу.
За ратне злочине над Србима у Олуји, неправоснажно је осуђен још један припадник
хрватске војске, који је по националности
Србин. Тако су за све ратне злочине над Србима у овој акцији, и пред домаћим и пред
међународним судовима, осуђена само два
припадника хрватске војске, од којих је један
етнички Албанац, а други етнички Србин.
Нажалост, Крајишници и умиру, понеки
од старости, а већина од болести. Од познатијих Крајишника у посљедњој години напустили су нас Душан Ђаковић, Бранко Лубовац, Борислав Богуновић, Борка Торбица…
Бранко и Борислав су се вратили тамо гдје
су и поникли, док су Душан и Борка вјечно
уточиште нашли у Србији.
Крајишници, преко помена и парастоса и
разних других манифестација, чувају сјећања на стари завичај и на своје жртве из ратова деведесетих, али и свих ранијих погрома и прогона, како не би заборавили ни ко
су, ни шта су, ни одакле су. У тој функцији је
и овај, већ традиционални, августовски Веритасов Билтен.
РАДОМИР КУЖЕТ

ПАРАСТОС ЖРТВАМА ОЛУЈЕ У БАЊАЛУЦИ:

И даље на снази егзодус Срба
Храму Христа Спаситеља зе из Крајине, нико не бјеОн је подсјетио да су до
У
у Бањалуци служен је па- жи од добра, бјежи се од зла. сада за ратне злочине у Олуји
растос за Србе убијене у ак- На попису становништва за осуђена двојица припадницији хрватске војске и полиције Олуја 1995. године. Парастос су служили свештеници Епархије бањалучке.
Директор Документационо-информационог центра
Веритас Саво Штрбац рекао
је да се 24 године од прогона Срба из Републике Српске Крајине ништа битно није промијенило јер је у Хрватској све мање Срба и на
снази је њихов тихи егзодус.
– Свакодневно људи одла-

двије године у Хрватској ће,
вјероватно, бити премашена жељена пројекција Фрање Туђмана са почетка деведесетих година прошлог
вијека да ће за сва времена
бити ријешено српско питање у Хрватској када их буде
мање од три одсто – рекао је
Штрбац данас новинарима
у Бањалуци, након парастоса убијеним Србима у хрватској војно-полицијској операцији Олуја.

ка Хрватске војске, и то Божо Баћелић, етнички Албанац којем је право име Реџеп Ђинџић, те етнички Србин Рајко Кричковић.
– Хрватска када жели неког да осуди бира етничке
Албанце и Србе, као што су
Баћелић и Кричковић – рекао је Штрбац и додао да се
то ради под изговором да злочине нису чинили Хрвати јер
им вјера забрањује да убијају и пале.

ПОМЕН ЖРТВАМА ОЛУЈЕ У ДЕБЕЉАЧИ

Пенић: Прошлост не заборављамо
Храму Преображења у Дебељачи у органи- своја огњишта и обиђу гробове својих члаУ
зацији Удружења крајишника Завичај, оп- нова породице.
штине Ковачица, Српске православне цркве,
Помен у Црепаји служио је мјесни парох
а под покровитељством Комесаријата за избјеглице и миграције, по трећи пут у овој општини 4. августа 2019. године, одржан је парастос за све жртве ратова у прошлом вијеку.
Према ријечима предсједника Удружења Завичај Дамјана Пенића, повод парастоса је погром и страдање Крајишника у ратовима деведесетих, али и помен страдалих у
Другом свјетском рату, као и злочиначком
бомбардовању СР Југославије 1999. године.
– Настављамо мисију да овај помен обиљежавамо наизмјенично обиласком свих мјесних заједница наше општине, како би људе подсјетили на мученичка страдања нашег
народа – рекао је Пенић. Он је напоменуо
да је овај чин веома важан посебно за оне
Крајишнике који нису у ситуацији да оду на

Игор Карановић и сам поријеклом из Крајине.
Пенић истиче да је Удружење осим културе сјећања пуно радило и на збрињавању
својих чланова.
– Искрено смо захвални Комесаријату за
избјеглице и миграције. Први пут у нашој
општини након 24 године биће откупљено
8 сеоских имања за стамбено збрињавање
прогнаних Срба. Захваљујемо на помоћи
и локалној самоуправи, као и власницима
кућа на стрпљењу. Ускоро ће бити уручени
и грађевински пакети помоћи. То је велики
подстрек и мотивација за даљи рад нашег
удружења – истакао је Пенић и додао да се
чланови овог удружења труде да заједно са
својим комшијама граде бољу будућност
општине Ковачица.

У ЦРКВИ СВЕТОГ МАРКА ОДРЖАН ПАРАСТОС СРБИМА СТРАДАЛИМ У ОЛУЈИ

Тужилаштво мора да процесуира
злочине над нашим народом
организацији Удружења обиљежава трагедију српског ју. Породице су уморне од
У
породица несталих и по- народа на највишем држав- чекања и оне страхују да ће
гинулих лица
у Цркви ном нивоу.
тугу морати пренијети дјеСветог Марка у Београду 5.
августа одржан је парастос
Србима страдалим у злочиначкој хрватској војно-полицијској операцији Олуја. Непосредно по завршетку парастоса родбина и пријатељи
положили су вијенце и цвијеће на споменик српским
жртвама страдалим у ратовима 1999–2000. године на
простору бивше Југославије у
Ташмајданском парку. Током
Олује са подручја Републике
Српске Крајине, протјерано
је око 220.000 Срба, а према
евиденцији ДИЦ Веритас погинуло је или нестало 1.869.
Срба, од којих је 1.220 цивила. За скоро 750 људи се,
нажалост, још увијек трага и
њихови посмртни остаци нису пронађени, а породице с
нестрпљењем, које је на измаку, чекају да се многа тијела ексхумирају и њихови најближи сахране по хришћанским обичајима.

ЛИНТА: СРБИЈА ДА ОСНУЈЕ
И МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР
СРПСКИХ ЖРТАВА
ДЕВЕДЕСЕТИХ ГОДИНА

– Окупили смо се данас овдје да одамо почаст
страдалим Србима у акцији
Олуја, која представља завршни чин етничког чишћења
Срба са подручја Хрватске.
Не смијемо заборавити да
је до маја 1993. године већ
протјерано 251.000 Срба.
Синоними за акцију Олуја
јесу масовно протјеривање
Срба и бомбардовање насељених мјеста и цивила у избјегличким колонама – рекао је предсједник Одбора
за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта.
Линта је рекао бројним
новинарским екипама, прије почетка парастоса, да је
изузетно важно што српско
руководство већ пет година

– Злочина је било на свим
странама, а предуслов за мир
је да се одустане од лажних
прича о агресији Срба, да се
успоставе исти стандарди за
суђења онима који су починили ратне злочине и да се
поштују све жртве, било оне
српске, хрватске, бошњачке, албанске или неке друге националности. Тужилаштво би требало да почне да
процесуира бројне злочине
над нашим народом, као и да
подиже оптужнице. Држава
Србија би требало да оснује
и Меморијални центар српских жртава деведесетих година и да на системски начин његује културу сјећања –
закључио је Миодраг Линта,
предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије.

ДРАГАНА ЂУКИЋ: ПРОЦЕС
ЕКСХУМАЦИЈЕ ЖРТАВА
СЕ ПОЛИТИЗУЈЕ

Драгана Ђукић, предсједница удружења породица
несталих и погинулих лица
Суза Београд, истакла је да је
најтеже људима који су, поред напуштања дома и егзистенцијалне борбе, изгубиле
чланове породице, и који и
даље живе у болу и неизвjесности јер нису нашле њихове посмртне остатке.
– Процес ексхумација и
идентификација у Републици Хрватској је веома успорен, јер се политизује. Породице несталих носе терет
неизвјесности све ове године, чекајући да се пронађу
и достојно човјека, сахране посмртни остаци њихових несталих. У сусретима
званичника Србије и Хрватске, у свакој прилици, питање несталих се истиче као
приоритетно, дају се обећања, буди се нада код породица, али су резултати мршави и продужавају агони-

ци и унуцима – истакла је
Драгана Ђукић.
Злочини над Србима нису
заустављени након 5. августа
1995. године. Напротив, тада је настао масакр над недужним, углавном старачким становништвом, који су
послушали јавно упућен позив Фрање Туђмана, да им се
неће ништа десити, ако признају власт Републике Хрватске. Најдрастичнији примјер
томе изнијела је неколико
дана раније Нада Бодирога,
која је, са још двоје чланова,
испред организације Суза положила вијенац на споменик
српским жртвама страдалим
у ратовима 1999–2000. године на простору бивше Југославије у Ташмајданском
парку.
Њене родитеље Теодора и
Даницу Самарџију, хрватска
војска, ако се тако може назвати, запалила је у властитој кући у Славском Пољу на
Кордуну.
– Једина кривица мојих
родитеља је била што су по
националности Срби и што
су повјеровали тадашњем
предсједнику хрватске државе Туђману, да слободно
остану код својих кућа и да
им се гарантује свака сигурност – рекла је Нада Бодирога и додала да није извршена идентификација посмртних остатака њених родитеља пронађених на згаришту
породичног дома.
У Цркви Светог Марка у
два дана одржано је исто толико парастоса што је изазвало малу забуну међу онима
који су хтјели да присуствују одавању почасти пострадалим Србима у Олуји. Зато
се разумним учинио приједлог једног од присутних, да
ако државни врх обиљежава
овај највећи прогон цивила
послије Другог свјетског рата вече уочи званично проглашеног Дана сјећања 5. августа, онда би на тај дан сва
удружења и појединци требало да га на примјеран начин обиљеже.
Истовремено вриједи
размислити и о идеји да они
Крајишници који не могу доћи до Београда то учине у већим центрима у непосредној
околини својих нових пребивалишта и да би о таквој иницијативи можда требало поразговарати и са представницима Српске православне цркве.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 7

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

УДРУЖЕЊЕ СУЗА ОРГАНИЗОВАЛО КОНФЕРЕНЦИЈУ ПОСВЕЋЕНУ НЕСТАЛИМ ЛИЦИМА

Хрватска и даље кочи процес
идентификације жртава
држећи се логике "ако нема
тијела злочин се није десио"

У

дружења породица несталих и погинулих лица Суза Београд је као и
претходних година уочи годишњице страдања и прогона српског народа из Хрватске, у злочиначкој акцији хрватске војске названој Олуја,
организовало конференцију
за медије под називом Неизбрисиви трагови страдања.

ДРАГАНА ЂУКИЋ: СУЗА ЋЕ
ИСПУНИТИ СВОЈУ МИСИЈУ

Предсједница Удружења
Суза Драгана Ђукић је нагласила да се у сусретима српских и хрватских званичника
судбина несталих истиче као
приоритет, али су крајњи резултати мршави и само продужавају агонију.
– У Хрватској годинама
стоје похрањени посмртни
остаци 911 тијела, за која до
данас није извршена идентификација. Увијек се нађу
неки изговори зашто не долази до поклапања узорака
ДНК анализе. Такве изговоре породице не могу да прихвате. Хрватска је једина земља у региону која има позната, регистрована гробна
мјеста, а на многима од њих,
због зуба времена, нема више
ни ознака. Потпуно је јасно да
нема добре воље да се питање
несталих ријеши, а јасно је и
зашто нема. Нема посмртних
остатака, нема имена, нема
ни злочина – истакла је Драгана Ђукић.
Она је навела са каквим
се све проблемима сусрећу
породице које су ушле у судске процесе са Републиком
Хрватском.
– Те породице нису заштићене, плаћају високе таксе,
губе спорове. Ако не плате
судске трошкове пријети им
се одузимањем имовине – рекла је Ђукићева и додала да
ће се Удружење Суза, упркос
проблемима до краја залагати
да испуни своју мисију.
– Његоваћемо културу сјећања на жртве из ратова деведесетих и борити се да списак
несталих буде што краћи. Борићемо се за права породица
несталих и погинулих – истакла је Ђукићева.

» Драгана Ђукић, Љиљана Крстић, Миодраг Линта и Нада Бодирога
Она је истакла да упркос
томе што породице несталих
често живе као заробљене у
деведесетим, остају истрајни у жељи да дођу до истине
и на тај начин добију и душевни мир.

ЉИЉАНА КРСТИЋ: ТРАЖИ
СЕ ЈОШ 1.686 НЕСТАЛИХ

Начелница Одjељења Комисије за нестала лица Владе Републике Србије, Љиљана
Крстић, рекла је, да се према
подацима Међународног комитета Црвеног крста 10.179
лица, на овим просторима,
воде као нестали.
– Према службеној евиденцији Комисије за нестала лица, у Хрватској се трага за 1.686 особа, од тога 366
држављана Србије, 632 Срба,
држављана Хрватске, чије породице су избјегле, док српска
комисија тражи и 688 лица
која нису евидентирана према критеријумима Црвеног
крста – навела је Крстићева
и додала, да се сваке године
број ексхумираних смањује.
Она је истакла да је током 2018. и у првој половини 2019. године, ексхумирано
24 лица српске националности на подручју Хрватске који су страдали у Олуји и Бљеску, док је у истом периоду,
40 лица идентификовано и
предато породицама.
Према подацима Комисије у периоду од 2001. до 2019.
године укупно је ексхумирано 1.400 жртава српске националности.
– Од овог броја је око 980
лица идентификовано и предато породицама – рекла је
Крстићева и најавила да ће се

БИО НА СНИМЦИМА ХТВ, ПА НЕСТАО...
Током конференције за медије, приказан је аудио запис
који је Удружење Суза снимило приликом посјете Даринки
Милосављевић. Даринка 24 године ништа не зна о судбини
сина Милорада који се предао хрватској полицији приликом
операције Бљесак.
Иако о томе има видео запис емитован на Хрватској
телевизији 1995. године, у емисији Сликом на слику,
гдје је емитована његова изјава у којој он говори због
чега се предао. Након тога се губи сваки његов траг.
Ово је конкретан примјер како ни од чега нису презали
представници хрватских власти, али и немоћ, или
помањкање жеље, српске стране, да овај случај истражи до
краја. Сви аргументи су на српској страни и координисаном
акцијом би се коначно могло разријешити шта се са
Милорадом десило након давања те изјаве. Чињеница је да
није био убијен у борби.

у наредном периоду истраживати локације у Хрватској код
Петриње и Двора, а у Србији код Богојева и Смедерева.

НАДА БОДИРОГА: ЗЛОЧИНИ
И ПОСЛИЈЕ ОЛУЈЕ

О томе да злочини нису
трајали само током Олује, већ
су настављени и касније, кад
српских снага више није било у Крајини, свједочила је
чланица Удружења Суза Нада
Бодирога, нажалост, на свом
властитом примјеру. Њени
отац и мајка, Теодор и Даница
Самарџија, како је рекла, нестали су у пламену властите
куће 07. августа 1995. године,
у Славском Пољу на Кордуну.
– Једина кривица мојих
родитеља била је што су Срби и што су повјеровали тадашњем предсједнику хрватске
државе Туђману, да слободно
остану код својих кућа и да
им се гарантује свака сигурност. Од тада је прошло 24 године и до данашњег дана није извршена идентификација посмртних остатака пронађених на згаришту куће.
Наводно, ти посмртни остаци извађени из пепела су, прво за надлежне из Хрватске,
били неподобни за ДНК вјештачење, да би ми касније саопштили да су остаци животињског поријекла. Ту се завршава прича за надлежне из
Хрватске – тешко је изговарала ове чињенице Нада Бодирога, која се због посљедица оваквог злочиначког чина
и сама разбољела.
Конференцији су присуствовали и представници других удружења
– Док живим, нећу се сложити да је то унапријед изгубљена битка, борићу се као што
се борим са мојом болешћу,
мултипла склерозом, коју сам
добила као посљедицу стреса,
од вијести како су ми настрадали родитељи. Борићу се за
истину мојих родитеља и свих
мајки, очева, синова и сестара
– поручила је Нада Бодирога.

ЛИНТА: ПРОТЈЕРАНО
1.200.000 СРБА

Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта, истакао је да је у хрватској
злочиначкој акцији Олуја протјерано преко 250.000 Срба

из Републике Српске Крајине.
Не смијемо заборавити да је,
према подацима Уједињених
нација, у периоду од 1991-93,
протјерано из хрватских градова 250.000 Срба.
Дакле, са подручја данашње Хрватске током оружаних сукоба протјерано је више
од пола милиона Срба.
Линта је нагласио да је недопустиво да се заборављају
многи масакри учињени над
Србима, а такође и етничко
чишћење Срба у јесен и зиму 1991. године у злочиначким акцијама Откос, Оркан
и Папук у Западној Славонији.
– Са простора бивше Југославије, деведесетих година
прошлог вијека, протјерано
је преко милион и двјеста хиљада Срба, преко пола милиона са подручја данашње Хрватске, преко пола милиона са
подручја данашње БиХ и преко 200 хиљада Срба и других
неалбанаца, са подручја Косова и Метохије. Ми морамо активно да радимо на његовању
културе сјећања, а Меморијални центар српских жртава
деведесетих година био би један од начина да то чинимо –
истакао је Линта, додајући да
се српски народ разним методама и начинима мора борити да ове чињенице допру и до
свјетске и европске јавности,
наводећи конкретне примјере.
Линта је изразио саучешће
породицама српских жртава,
додајући да је на његову иницијативу Одбор за дијаспору
и Србе у региону Скупштине
Србије, на чијем челу се налази, одржао сједницу на тему несталих лица.
– То је покушај и жеља
нашег Одбора да дамо један
скроман допринос да питање несталих лица, као најважније хуманитарно питање
коначно буде ријешено у разумном временском року –
закључио је Линта.
Пред крај конференције
Драгана Ђукић је навела да ће
породице наставити борбу за
своја права, а оно што им се
не може одузети су чињенице, као што је она приказана
током трајања конфренције
везана за нестанак Милорада
Милосављевића, о чему је на
аудио запису, представницима Сузе говорила његова мајка Даринка. ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

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

Крајишки брак и развод
lz
Закључила сам брак у Републици Српској Крајини

1995. године. Никада нисам затражила да надлежни
органи хрватске државе донесу одговарајућу одлуку
којом признају ту чињеницу (конвалидирају тај крајишки вјенчани лист) и издају ми хрватски вјенчани лист. У међувремену тај брак је разведен пред надлежним судом у Србији. Након закључења тог крајишког брака ја сам узела презиме супруга и са тим
вјенчаним листом и осталим личним документима
(родним листом и домовницом) сам затражила прихватање у држављанство Србије. Када сам затражила свој нови родни лист и документ о држављанству
Хрватске (домовницу) и за прибављање тих докумената овјерила сам пуномоћ са мојим новим презименом, одбијена сам са тим захтјевом уз образложење
да мој крајишки брак и промјена мога презимена нису евидентирани у мојој матици рођених и матицама
вјенчаних и да ми се из тог разлога не могу издати ти
документи. Шта требам урадити да бих добила моје
претходно наведене личне документе из Хрватске?
– Да бисте добили наведене хрватске документе, морате претходно затражити од надлежних управних органа
у Републици Хрватској да вам признају (конвалидирају
– оправоснаже) ваш крајишки вјенчани лист, након чега
ће вам се издати ваш родни лист, са забиљежбом чињенице у њему о закљученом браку и промјени презимена,
као и домовница на ваше удато презиме које сте узели
закључењем тога брака и са којим презименом сте примљени у држављанство Републике Србије.
lz
Брак који сам закључила у Хрватској, развела сам
пред надлежним судом у Србији. Међутим, та чињеница није евидентирана у мојој матици рођених
и матицама вјенчаних у Хрватској, гдје сам рођена
и чије држављанство посједујем. Када сам затражила издавање мог новог родног и вјенчаног листа
из Хрватске, са забиљежбом чињенице у њима да
је тај брак разведен, одбијен је мој захтјев са образложењем да надлежни хрватски суд мора признати пресуду суда из Србије о разводу мога брака као
своју и о томе донијети одговарајуће рјешење и тек
када то рјешење надлежног суда из Хрватске постане правоснажно, моћи ће ми се издати тражени
документи. Како да дођем до наведеног рјешења
хрватског суда, а да не идем у Хрватску?
– Да бисте дошли до наведеног рјешења о признању
пресуде српског суда о разводу Вашег брака који је закључен у Републици Хрватској, потребно је да код надлежног хрватског суда покренете поступак за признавање стране судске одлуке. То можете учинити подношењем приједлога упућеног путем поште надлежном
хрватском суду, уз обавезу да уз тај приједлог доставите податке о особи која ће у Ваше име, уз Вашу овјерену пуномоћ коју требате доставити уз Ваш приједлог,
запримати Ваша писмена у Републици Хрватској у вези са тим Вашим предметом, јер суд, према одредбама
Закона о парничном поступку Републике Хрватске, нема обавезу да особама које немају пребивалиште или
боравиште на подручју Републике Хрватске, доставља
писмена на њихове адресе у иностранству. Уколико немате особу у Републици Хрватској која у Ваше име може запримати Ваша писмена из тог судског поступка,
требате ангажовати адвоката из Републике Хрватске,
који је члан Хрватске одвјетничке коморе или неког од
чланова Ваше уже породице да Вас заступа у том предмету. Када се оконча тај судски поступак и рјешење о
признању пресуде о разводу брака коју је донио српски
суд постане правоснажно, онда се на основу тог рјешења хрватског суда може затражити упис наведених чињеница у Вашој матици рођених и матици вјенчаних у
Републици Хрватској, те потом и издавање Ваших претходно наведених хрватских докумената.
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.
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ПРОМОВИСАН 15. ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂАНСКИ РАТ У ХРВАТСКОЈ 1991-1995.

Оснивањем Војне Крајине почиње нетрпељивост Хрвата према Србима
знак сјећања на жртве, поводом 24. годизакона предвиђено је оснивање народних
У
шњице прогона Срба из Хрватске, Удружесудова који ће судити по правилима пријење Срба из Хрватске и Српско културно друког суда. Није случајно што су судови имештво Зора Книн – Београд, организовали су
промоцију Зборника радова бр. 15 Грађански
рат у Хрватској 1991–1995. године. На овом
скупу, одржаном 31. јула, у Београду, у Кући Ђуре Јакшића, говорили су Милојко Будимир, генерални секретар Удружења Срба
из Хрватске, др Софија Божић из Института
за новију историју Србије, др Милан Кољанин из Института за савремену историју и др
Коста Новаковић, некадашњи помоћник команданта Српске војске Крајине.
Модератор Данко Перић подсјетио је, да
се сваке године, пред обиљежавање масовног
прогона Срба из Хрватске одржава промоција новог зборника радова, везаних за грађански рат у Хрватској. Позвао је присутне да
минутом ћутања одају почаст жртвама страдалим у Олуји.
Генерални секретар Удружења Срба из
Хрватске Милојко Будимир истакао је да је
давне 2005. године, тадашњи предсједник
овог удружења, проф. др Михајло Вучинић,
организовао округли сто, након чега је објављена и прва књига под називом Грађански
рат у Хрватској.
– Од тада је изашло укупно 15 зборника,
уз подршку Комесаријата за избјеглице и
миграције Републике Србије. У истој едицији, објављена су још три зборника, са укупно више од четири хиљаде страна, у којима
смо проговорили о ономе што се десило Србима на просторима авнојевске Хрватске, од
њених самих почетака – истакао је Будимир.

ДР СОФИЈА БОЖИЋ: ЉУБОМОРА ЗБОГ
СЛОБОДНОГ СТАТУСА СРПСКОГ СЕЉАКА

Др Софија Божић изнијела је пресјек стања српског народа од његових крајњих тачака
простирања: Сент Андреје на сјеверу, Трста
на западу, до Хиландара на истоку, посебно
наглашавајући његов живот у Славонији, Хрватској и Далмацији, односно простору који
данас заузима Република Хрватска.
– Присуство Срба на подручјима данашње
Хрватске везује се за епоху средњег вијека, и
то за крај периода сеобе народа, када су Срби, премјештајући се, доспјели све до обале
Јадранског мора, гдје су формирали своје
прве творевине, источно од ријеке Цетине –
рекла је Божићева.
Затим је говорила о статусу Срба, од почетка продора Турака на Балкан, од 15. ви-

новани управо у крајевима који су претежено или у великој мјери били насељени српским становништвом (Карловац, Бањалука,
Тузла). Мада су се и без оваквих судова, Срби
у НДХ већ нашли на удару системског уништења, најчешће без икаквог, па и оваквог
суда – рекао је Кољанин.
Он је истакао да је у усташкој Хрватској
постојао закон о логорима, који је обухватао
масовно интернирање Срба и других непожељних грађана – Јевреја, Рома и политички неподобних лица, што чак ни нацистичка
Њемачка није имала.

»» Милојко Будимир, др Милан Кољанин, Коста Новаковић, др Софија Божић и Данко Перић
јека, када је становништво масовно почело
да се повлачи према сјеверу и западу. Тада
је запад схватио да Србима треба дати улогу
чувара хришћанства одобравајући им одређене привилегије.
– Однос Хрвата према Србима није се готово никада промијенио и увијек је постојао
вид нетрепељивости који траје до данашњих
дана. Тако је било и у 18. и 19. вијеку. Почетком 20. вијека је, тај талас накраткo спласнуо
јер су Хрвати схватили да и једне и друге искоришћава Аустроугарска монархија. Нажалост, не задуго, јер се зна какве су злочине над
Србима Хрвати учинили у Првом свјетском
рату, као припадници војних снага двојне монархије и то на територији државе Србије.
Срби из данашње Хрватске су са одушевљењем прихватили тројну краљевину Југославију и залагали се за централну и унитарну
власт – рекла је Божићева закључивши да та
држава није према српској заједници учинила готово ништа.
– Мада су Срби вјеровали у Југославију,
државни врх, на челу са кнезом Павлом, погоршао је њихов статус, јер је под притиском
Хрвата, у намјери да сачува државу, одобрио
стварање Бановине Хрватске. То је довело до
новог погоршања стања Срба у тим дијеловима
Југославије, што се и те како осјетило почетком Другог свјетског рата. Учињен је геноцид
у НДХ, хрватски интереси су превагнули и у
авнојевској Југославији, а најзад, све се завршило грађанским ратом и злочиначким операцијама Бљесак и Олуја, крајем 90-их година
прошлог вијека. Сви ти фактори утицали су на

то да се српско присуство у Хрватској коначно, и по свему судећи, неповратно, минимизује – закључила је др Софија Божић.

ДР МИЛАН КОЉАНИН: ЗА ВЕЛЕИЗДАЈУ
У НДХ СВАКО СЕ МОГАО ОПТУЖИТИ

Др Милан Кољанин, виши научни савјетник Института за савремену историју Београд сматра, да је у Хрватској за вријеме рата деведесетих година, у много чему, прекопирана политика која се водила за вријеме
Другог свјетског рата у Независној Држави
Хрватској /НДХ/.
Суштина његовог прилога у Зборнику односи се на законодавство у НДХ гдје је, по
њему, главни разлог усташког режима био да
нормативно регулише остваривање својих политичких циљева и да законски санкционише
масовну репресију која је била основно средство за остваривање тих циљева.
– Репресија је била усмјерена против непожељних национално-вјерских и „расних” група, а усташка држава је настојала и законски
да је санкционише. Законодавство НДХ било
је репресивно. Та творевина била је усмјерена
на уништење Срба, који су тада чинили трећину становништва НДХ – рекао је Кољанин.
Он је нагласио да је најзначајнији акт била
Законска одредба за одбрану народа и државе
од 17. априла 1941. године, којом је практично уведено ванредно стање у НДХ.
– Једном растегљивом и уопштеном формулацијом за злочин велеиздаје ретроактивно
је могао да буде оптужен, и осуђен на смртну
казну, практично свако. За спровођење овог

ДР КОСТА НОВАКОВИЋ: РАТОВАЛЕ
ВОЈСКЕ ХРВАТСКЕ И РСК

Коста Новаковић, некадашњи помоћник
команданта Српске војске Крајине, рекао је
да је у Хрватској био грађански рат, наводећи да се докази за то могу наћи у разним чињеницама, као што је, да у вријеме почетка
ратних сукоба у Хрватској, односно бившој
СФРЈ, Хрватска није била члан међународне заједнице.
– У стварности се ради о насилној сецесији ове републике из састава југословенске
федерације (СФРЈ). Не може се говорити о
агресији ЈНА, које тада ту није ни било, већ
само Срба рођених у Крајини. Наиме, у авнојевским границама Хрватске нису постојале неке стране трупе, само Хрватска војска
и Српска војска Крајине – тврди Новаковић,
поткрепљујући то Споразумом о прекиду непријатељства са успоставом линије разграничења сукобљених страна, потписаног 30. марта 1994. године, у Амбасади Русије у Загребу.
– Споразум су потписали адмирал Душан
Ракић, министар одбране РСК и Хрвоје Шаринић, савјетник за националну безбједност
предсједника РХ, а супотписници су, испред
Међународне заједнице били амбасадори Каи
Аиде и Герд Аренс, замјеници међународних
посредника Столтенберга и Овена. Овим споразумом, РСК је добила одређени вид државности – линију разграничења, мјеста прелаза
ове линије, признање равноправне стране у сукобу – сматра др Новаковић, набрајајући још
низ разлога због чега је овај рат био грађански.
На крају промоције договорено је да се на
јесен одржи још један овакав скуп како би се
што већем аудиторијуму представила ова тема.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

У БУСИЈАМА ОБИЉЕЖЕН 11. АВГУСТ – ДАН ПРОГОНА СРБА СА КОРДУНА
аљењем свијећа код Цркве Светог Ћирила и
Гвоздић Свето, у име Отаџбинског покрета
П
Методија на Бусијама и полагањем вијенаДрагомир Лалић, у име Удружења бораца 8.
ца на споменик Крајишким жртвама у периоду
Кордунашке дивизије из Кљајићева Слободан
од 1991–1995. Удружење бораца 8. Кордунашке
дивизије обиљежило је 11. август – дан одласка
Срба са Кордуна. Шта се тих августовских дана
дешавало на Кордуну објаснио нам је предсједник Удружења бораца Ђуро Шкаљац.
– Када говоримо о 4. августу 1995. године, у 5 часова ујутро почео је напад хрватских снага на Крајину, па тако и на Кордун.
5.8. су вођене борбе по рубном дијелу Кордуна према Хрватима, сјеверно и јужно према
Муслиманима. Кординационо тијело Кордуна је послије подне око 14 часова и увече око
21 час засједало, да се пусти народ са Кордуна до Босанског Новог, али је донесена одлука да опасност не пријети и нема измјештања
народа са Кордуна.

ИЗБЈЕГЛИ ЗАСЈЕДУ НА БАНИЈИ

Наредног дана сазнају да су снаге Банијског
корпуса напустиле положаје и да им пријети
опасност из окружења пошто је Лички корпус
положаје напустио дан раније.
– Доносимо одлуку да се народ Кордуна
пусти према Б. Новом и покушавамо посредством Унпрофора издејствовати преговоре са
хрватском снагом о обостраном прекиду дејстава – рекао је Шкаљац и додаје да се у понедјељак 7. августа 1995. године Кордунашки
корпус извукао на резервне положаје у предјелу Топуског у општини Вргинмост заједно
са остатком народа који није у међувремену
изашао из окружења према Босанском Новом.

– Да би избјегли засједу муслиманских и
хрватских снага на Жировцу на Банији из рејона шуме Орлава извлачимо већу колону народа који су туда покушали доћи до Р Српске.
Враћамо их у Топуско и настављамо преговоре са хрватском страном.
У сриједу 9. августа прва колона креће преко Сиска за Батровце.
– Преговори су дуго вођени јер је хрватска страна нудила могућност да идемо преко
Глине, Жировца и Двора за Р Српску. Ријеч је
о рубним дијеловима са БИХ у коме би српски народ био изложен нападима и масакрирању од стране Муслимана Петог корпуса. На
тај начин хрватска страна остала би чистих
руку – рекао је Шкаљац.

Могућност проласка преко Костајнице
је изостала, Срби су срушили мост у Костајници, а након тога оштетили мост у Босанском Новом. Дана 10. и 11.8.1995. године
задња колона Срба је изашла из Хрватске и
на крају војно, полицијско и политичко руководство Кордуна. На Кордуну је до тада
током рата страдало 755 особа, што у борбеним дејствима што на други начин. Током
и након злочиначке акцијe Олуја, Кордун је
остао без 55.000 Срба.

ВЕЛИКИ БРОЈ ГОВОРНИКА

Вијенце су у име ГО Субнора положили
предсједник ГО Борa Ерцеговац и Никола Батањац, у име бораца Кордуна Тошо Пајић и

Михајловић са делегацијом.
Након полагања вијенаца Кордунаши одржали су састанак на којем се говорило о трагичним догађајима на Кордуну.
Према ријечима шефа преговарачког тима, Тоше Пајића, Србима са Кордуна било је
најтеже јер су остали у окружењу хрватских
и муслиманских снага.
У дебати су учествовали Слободан Благојевић, пуковник Божо Бјелић комадант 19. Пјешадијске бригаде 21. Кордунашког корпуса,
пуковик Мирко Радаковић, борац са Кордуна
Свето Гвоздић предсједник ГО Субнора Града
Београда Боро Ерцеговац ...
На полагање вијенаца дошао је и Драгомир Лалић предсједник Отаџбинског покрета
из Новог Сада. Из Удружења Крајишких дивизија, Драган Дивјак позвао је све на јединство
и слогу, док је Вељко Жигић рекао да се овакви састанци требају чешће организовати да
би се открила права истина о страдању Срба.
Састанку су још присуствовали Никола
Радовић, начелник штаба бригаде 21. корпуса, Никола Батањац, члан предсjедништва
ГО Субнора, Савo Мркоњић, помоћник комаданта за позадину 21. корпуса, Никола Радић,
предсједник Удружења 7. Банијске дивизије и
Милан Жунић у име Координације удружења
избјеглица и други.
У склопу програма Драгица Адамовић Годић прочитала је реферат и пјесму о страдању у Олуји. 
ДРАГАНА БОКУН

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 9

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ИСТОРИЈА КОЈЕ НЕМА У УЏБЕНИЦИМА - НЕИСПРИЧАНА ПРИЧА О ЗЛОЧИНУ НА ВЕЛИКИ СРПСКИ ПРАЗНИК

Крвави Видовдан у Заборанима код Невесиња

Х

ПИШЕ: ОГЊЕН КАНДИЋ

ерцеговина, та митска земља, кроз вјекове је била симбол слободе српскога
народа. Непокорни дух херцеговачких
горштака одолијевао је „домаћим” и страним окупаторима на врхунцу њихове крвожедности.
Неријетко је била бедем пред којим су се
ломила душманска копља, али и оно поднебље из чијих су се кршâ и врлети дизали
устанци за ослобођење васколиког српства
са далекосежним историјским посљедицама.
Али, како је слобода одувијек подразумијевала страдање, тако је и Херцеговина понијела крст првомученика, поставши симбол српске голготе раван оном косовском.
Нажалост, знана и незнана стратишта овог
светосавског краја, зуб времена неминовно
препушта забораву. Придворица, Пребиловци, Корићка јама, иако би требали бити мјеста ходочашћа, још увијек су колико-толико
присутни у колективном сјећању нашег народа, али толико других стратишта, безимених
и безданих јама које скривају злочине непознате и дивљаштву у историји човјечанства,
остало је у потпуности неприступачно, попут предјела у којима се налазе, и нашој свијести, знатижељи, интересу.
Погубно је градити будућност на забораву прошлости, а између ћутања и заборава
готово да нема никакве разлике. Већина напуштених села, зараслих гробова, руинираних настамбина по сабласним ободима херцеговачких пољâ, немушто нам приповиједају своје крваве приче из минулих ратова. Не
будемо ли те приче артикулисали и записивали, вријеме ће одрадити свој посао и оне
ће свијету и потомцима „аутора” тих прича,
али и нама самима, почети све више да личе
на неповјерљив мит. У ону раку у коју ћутањем покопавамо сопствену историју, полажемо нешто више од наше будућности – полажемо себе, наше културно, духовно и национално биће. Зато данас, четврт вијека након
овог страшног злочина у селу Заборани надомак Невесиња, потпуно непознатог широј
јавности, доносим ову неиспричану причу.

УМЈЕСТО СЛАВСКИХ
ПОСМРТНЕ ВОШТАНИЦЕ

Давно устаљеном обичају да се у освит највећих православних празника упада у српска
села, наши „сусједи” су остали дослиједни и
у посљедњем рату. Тако смо често пута били
принуђени да умјесто славских прислужујемо посмртне воштанице. У сусрет још једном
Видовдану буде се исте оне емоције које ми
пред очи враћају једну упечатљиву слику из
дјетињства. Додуше изнова допире познати
ехо гласа мога ђеда…
Прича ђед, а ми дјеца, скупљена око шпорета или по мајчиним и бакиним крилима,
нетремице га слушамо. Иако, можда, некада
нисмо разумјели о чему он то заправо говори, неким унутрашњим чулом осјећали смо
да је нешто јако важно у питању, а озбиљност и усредсређеност драгих лица из комшилука, који би често дошли на шољицу кафе или партију карата, то би нам и потврђивала. Причао би нам о свирепим злочинима
комуниста из овог краја, о страхотама којих
се својим очима нагледао. О слављењу зло-

чина у „крвавом партизанском колу” херцеговачких комуниста, о бруталном стријељању седамнаест невесињских дјевојака, лажно
оптужених за не знам ни ја шта. Држао је пажњу чак и нас најмлађих, стварао жив призор и слику пред очима оних којима се обраћао. Истина, често би се понављао. Ваљда из
страха да такве истине не буду заборављене,
да их добро упамтимо. Али једна прича била
је много више од пуког казивања и сјећања
на један Видовдан, смрт, злочин без казне…
Та прича би отварала све пукотине и шупљине на зидовима задимљене одаје кроз које би се, нечујно попут лопова, у просторију
увлачила неисказана језа и непријатна сјета
на преживјели страх; трауму на коју би и свако подсјећање остављало нови ожиљак на срцу. А срце моје мајке, док би прича одмицала,
а глас наратора постајао дрхтавији и несигурнији, бивало би узнемирено и бојажљиво, нервозно. Јасно сам осјећао како се захуктава у
њеним брижљивим грудима док би ме, држећи у наручју, заштитнички грлила и заклањала, прислањала себи уз лице и шапутала: „Не
дам те ником!”

НАСТАВАК СЕРИЈЕ ЗАПОЧЕТЕ 1389.

Била је то прича о још једном крвавом Видовдану, овог пута 1992. године, о још једним
мученицима који су на тај дан, попут славних
предака вјековима уназад, платили својим џелатима цијену Српства, хришћанства, Православља сопственим животом. Прича која, нажалост, још од 1389. године добија свој наставак,
гдје је свака нова епизода, чини се, страшнија од претходне, боље осмишљена, реализована и наравно крвавија. Ухвативши увијек неспремног српског сељака, домаћина, војника;
затеченог и недореченог у молитви и пољу, на
спавању, од Косова и Херцеговине до Подкозарја и Крајине, душманин их изненада уписује у историју и вјечност, непролазност. Заслијепљен мржњом, не примјећује светост главе
коју кани одрубити и која ће му, попут светог
старца Вукашина клепачког, прије него што
нож пресијече гркљан, још стићи да каже: „Само ти, дијете, ради свој посао.”
О овом стравичном злочину који се десио у Заборанима 28. јуна 1992. године, гдје
је читав један засеок – Витице, претворен у
велико згариште, а сви они који се на вријеме нису успјели евакуисати побијени и поклани, мало се зна и, ко зна зашто, још мање
говори. Свједоци овог немилог догађаја само

су зидине, том приликом, спаљених кућа и
штала које, подупирући једна другу, још увијек стоје усправно и поносно – пркосно; њихова дворишта и окућнице зарасла у коров
и шипражје, подсјећајући да се и ту, не тако
давно, живило и радило. Иако тако нијеме
оне ће свакоме ко зна да слуша и гледа рећи много више од ових малобројних житеља који данас ту обитавају, а које је усташка
кама тог дана некако мимоишла.

МИЛОШЕВИЋ ЈЕДИНИ
ЈАВНО ПОМЕНУО ЗЛОЧИН

Само један човјек проговорио је у јавности о овом злочину. Био је то бивши предсједник СР Југославије Слободан Милошевић на
суђењу у Хашком трибуналу. Међутим, то је
остала незапажена, недовољно инспиративна
дигресија за потплаћене марионете тог „суда” да би било ко нешто подузео да расвијетли случај. Оно што нас, свакако, највише
боли јесте то што су имена свих починилаца
овог злочина, свих учесника у завјери какву
не памти новија историја овога краја, готово
јавна тајна. Скоро да је тешко пронаћи некога из околине Заборани ко неће бити у стању да, именом и презименом, наброји барем
већину оних који су тај дан пролили српску
крв, спалили вјековна огњишта, добрим дијелом угасили једну лозу Миловића. Тихо, као
да су и сами нешто криви, а криви су само
што су тихи, што ћуте, из чудног страха да
неког не увриједе или пак среће што су тај
дан ипак преживјели, по славама и вашарима, сјетни и припити набрајају имена људи
које сви познају, људи из сусједних села, дојучерашњих комшија и пријатеља.
То јутро у селу се налазило, како је ђед
говорио, „око 120 чељади”. Увече их је заноћило само петнаест. Осам живих и седам
мртвих. Бјежећи пред ужасом који је за собом остављао смрт, нас дјецу и жене су склонили у густо, једва приступачно, скровиште
у липовом гају надомак села. Мене, деветомјесечног дјечака, избезумљеног од хаоса којег сам, иако тако мали, наслућивао и
проживљавао, носила је моја мајка. Трчала
је са мном у наручју заједно са другим женама и дјецом, мушкарцима који су организовали повлачење, према Липовини која се никад није чинила даљом. Кораци су
јој били кратки, тешки и несигурни. Пуцали су по нама из позадине. Хици су поткресавали стари шљивик кроз којег смо панич-

ОБИЉЕЖАВАЊЕ СВЕТИХ НОВОМУЧЕНИКА ПРЕБИЛОВАЧКИХ И ДОЊОХЕРЦЕГОВАЧКИХ

Владика Атанасије: Пребиловци – нови Јасеновац

Е

пископ захумско-херцеговачки и
приморски Димитрије и умировљени владика Атанасије уз саслужење бројног свештенства служили су Свету архијерејску литургију у Храму Христовог Васкрсења у Пребиловцима поводом обиљежавања Светих новомученика
пребиловачких и доњохерцеговачких.
Владика Атанасије је у бесједи нагласио да су Пребиловци нови Јасеновац.
– Крст носити нама је суђено. Ми смо
крстом закрштени и крст носимо од Јадовна на Велебиту до Косова и Метохије – рекао је владика Атанасије.

Епископ Димитрије је у бесједи истакао да се од освештања храма у Пребиловцима све промијенило.
– Од жртава, ових мученика научили смо да преобразимо нашу бол и тугу у живот, вјеру, радост и богобојажљивост. Овај храм је као слика нашег унутрашњег преображења, наше налажење
Христа васкрслог и његове побједе над
смрћу – рекао је владика Димитрије.
Српска православна црква 2015.
године канонизовала је жртве Пребиловаца и доње Херцеговине у Другом
свјетском рату, а овај празник уста-

новљен је у календару на датум када
су усташе 1941. године звјерски убиле 850 мјештана овог села, углавном
жена и дјеце.
Храм Васкрсења Христовог саграђен
је у знак сјећања на 4.000 Срба из доње Херцеговине страдалих од усташа у
Другом свјетском рату и бачених у јаме,
а чије су кости миниране 1992. године
у Спомен-костурници која се налазила
на мјесту данашњег Храма.
Његова светост патријарх српски
Иринеј освештао је Храм 8. августа
2015. године.

но бјежали од зла којем се помрачио ум, па
му је било свеједно кога ће ускратити сунца
сутрашњег дана. Један метак фијукнуо нам
је изнад глава, свега двадесетак центиметара можда, откинувши том приликом једну
младицу пожегаче. Тако смо за пола тог тешког и несигурног корака избјегли лаку и
сигурну смрт, остали на овој страни која се
тада и није чинила бољом. Избјегнута је већа трагедија, сви смо дошли живи под крошње високих липа које, иако у пуном цвату,
нису мирисале. Само један мирис ширио се
селом – мирис паљевине и крви.
Тек када је стигло појачање из Невесиња
напад је у потпуности одбијен, а зликовци
протјерани према Главатичеву и Неретви.
У први мрак стигао је аутобус из града којим смо ми дјеца, жене и старци пребачени
у колективни центар – стару Куглану, прилагођену за ову сврху. Ту смо провели ноћ,
бесану и дугу, а сутрадан кренули да тражимо неки прикладнији смјештај код ријетких
познаника и пријатеља, или барем оних за
које смо мислили да то јесу.

ОСАМ МРТВИХ ГЛАВА

Црни биланс је бројао осам мртвих глава, од чега чак шест из куће Миловића. Убијени су цивили, једна старица, старац у 91.
години је заклан испред куће на цјепалу, недужан и миран, попут Вукашина. Рањени су
Горан Радић и Предраг Кандић, тешко, али
не и смртоносно.
Тада су на Видовдан, око десет часова,
убијени:
– Голијанин (Душана) Перо;
– Миловић (рођ. Лојпур) Десанка;
– Миловић (Ђорђа) Никола, рођен 1925. године;
– Миловић (Николе) Драган, рођен 1954. године;
– Миловић (Живадина) Боро, рођен 1962. године;
– Миловић (Милана) Марко, рођен 1938. године;
– Миловић (Божа) Милан, рођен 1901. године;
– Сарић (Митра) Видоје, рођен 1932. године преминуо
је у невесињској болници;
НЕК ВАМ ЈЕ ВЈЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА!!!
Свако присјећање на ову српском крвљу
исписану истину на један осунчани Видовдан наноси срцу нови бол јер се копа и гребе
по старим ранама и ожиљцима. Неправде се
најтеже преболе, а њих је за тако кратко вријеме било исувише. Мој крик ће се, можда,
у маси оних који ћуте о овом догађају изгубити у кратком еху којег нико неће ни чути
ни разумјети. Пригушиће га ћутање гомиле,
њихово бојажљиво оклијевање и размишљање изгледаће бучније и оправданије. Али, ја
сам позван да вриштим о томе из свег гласа, и то ћу да чиним све док не промукнем.
Истине попут ових не смију бити покопане
са онима који су о њима најгласније викали.
Ипак, све док не проговоре сви они који
су тог дана ту бол осјетили на њеном извору, помијешану са страхом и безизлазношћу
ситуације, које их и данас понекад сустигну
и замисле, који су свједочили крвавом пиру
људи са зеленим тракама око глава убијеђених да чине свети обред који њихов бог великодушно одобрава, ова прича остаје тежак и
недоречен инвалид, те управо због тога немам право да на њу ставим тачку. Остављајући простора, како себи тако и другима, да је
надограђују и дописују, са ове три тачке моја
мисија се, бар за сада, завршава…
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ОДРЖАН САСТАНАК У ЧАЧКУ ЧЛАНОВА ГРАДСКИХ УПРАВА И СТАНАРА СИРП ПРОГРАМА

Локалне самоуправе требале би слиједити примјер општина Пожега и Оџаци

У

Чачку је 25. јула одржан
састанак са представницима избјегличких породица
корисника СИРП програма
(Програм становања и трајне интеграције избјеглица у
Републици Србији) поводом
доношења Закључка Владе
Србије који препоручује свим
локалним самоуправама које
су учествовале у СИРП програму да омогуће права куповине станова.
Програм изградње станова, назван Програм становања и трајне интеграције избјеглица у Србији – СИРП Програм, финансиран је од стране италијанске Владе у седам
градова и општина, односно
у Нишу, Крагујевцу, Краљеву, Чачку, Панчеву, Ваљеву и
Старој Пазови. Укупно је изграђено 530 станова.
Државни секретар у Министарству државне управе и
локалне самоуправе Иван Бо-

шњак захвалио се Данијели
Павловић из Комесаријата за
избјеглице на залагању, Министарству грађевинарства и
инфраструктуре, народном
посланику Миодрагу Лин-

НА САСТАНКУ СТАНАРИ ИЗ ШЕСТ ГРАДОВА
Састанку су присуствовали државни секретар у
Министарству државне управе и локалне самоуправе Иван
Бошњак са сарадницима, замјеница градоначелника Чачка
Милица Дачић, Игор Трифуновић предсједник Скупштине
Града Чачка, Иван Гергинов и Данијела Павловић из
Комесаријата за избјеглице и други представници Града
Чачка и градских стамбених агенција Крагујевца, Ниша и
Краљева.
Састанку су присуствовали станари из шест локалних
самоуправа: Чачак: Јасенка Мандић, Адам Лазић, Драгица
Мијатовић; Крагујевац: Слободан Мишчевић, Бранимирка
Свилар и Драган Сарић; Краљево: Раде Јаковљевић, Милан
Љубојевић, Станковић Мирослав; Панчево: Ђурица Никола,
Мирко Ковачевић, Момчило Зорoe; Стара Пазова: Лазић
Милан, Душко Дукић и Ваљево: Милан Манојловић, Љубица
Манојловић. Само станари из Ниша нису били присутни.

ти који је како Бошњак каже
извршио политички притисак, са друге стране се захваљује кабинету Ане Брнабић
и предсједнику Александру
Вучићу који су имали слуха
за рјешавање овог проблема.
Према његовим ријечима, сваком случају приступиће се посебно, тако да ће
се оним грађанима који нису
плаћали закуп омогућити да
исплате дуг на рате, а потом
и откуп станова.
— Препорука Владе је да
се омогући плаћање на рате заосталих дуговања, да се
пронађе начин да се репрогам изврши. Свака локална самоуправа процијениће
колико кошта м2 стамбеног
простора, а примијениће се
и Закон о избјеглицама који дефинише могуће смањење цијена.

Избјегли Срби који станују у насељу Кошутњак у Чачку, али и у другим градовима СИРП програма требало
би до краја године да добију
могућност куповине станова
ако то желе.
Ради се о становима који
су изграђени средствима Владе Италије у оквиру Програма за становање и трајну интеграцију избjеглица у Србији – СИРП. Изграђено је 530
станова у седам наведених
локалних самоуправа. До сада корисници СИРП програма нису могли да откупе станове већ су плаћали мјесечну
кирију градским стамбеним
агенцијама која је износила
око 1,1 евро по м2.
Замјеница градоначелника Чачка Милица Дачић каже да ће се примијенити закључак Владе Србије и омо-

гућити откуп станова онима
који то желe.
— Ми ћемо у складу са закључком Владе Србије и поступати, уважавајући околности сваког случаја понаособ
— рекла је Милица Дачић.
Миле Шапић је говорио
у име народног посланика и
предсједника Савеза Срба из
региона Миодрага Линте који је био спријечен, због сједнице Скупштине Србије, да
присуствује састанку.
Шапић је пренио присутним учесницима састанка да
се Миодраг Линта залаже да
избјегличке и друге породице купе станове по максимално повољној цијени. То значи
да прво локалне самоуправе
обезбjеде попуст од 50 посто
избјегличким породицама.
На ту умањену цијену избјегличке породице добиће још

један попуст од 50 посто по
закону о избјеглицама узимајући у обзир и амортизацију.
Двоструко умањена цијена
треба да се додатно умањи
износом кирије колико је која породица платила у претходних 10 година.
– Имамо двије општине
Оџаци и Пожега које су цијену квадратног метра умањиле за 50 посто за избјегличке породице – нагласио је Шапић.
Такође, Шапић је пренио
став Миодрага Линте да ће се
борити да и породице домаћег становништва корисника
СИРП програма добију право куповине својих станова.
Излагање Миле Шапића је
наишло на гласно негодовање чланова локалних самоуправа, предстаника агенција,
било је и коменатара да неће
ваљда градови куповати избјеглицама станове.
Многи проблеми су изнесени на овом састанку, станари су били незадовољни односом Градских управа и локалних самоуправа.
Иван Бошњак је најавио
да је ово један у низу састанака који ће се догодити у наредном периоду. Тако да је
донесен закључак да се формира радна група коју треба да чине представници из
свих 7 локалних самоуправа и представници станара.
Радна група ће покушати да
нађе рјешење проблема куповине станова и донесе јединствене одлуке.
ДРАГАНА БОКУН

ЛИНТА У СКУПШТИНИ СРБИЈЕ ПРИМИО ДЕЛЕГАЦИЈУ УДРУЖЕЊА
ВОЈНИХ БЕСКУЋНИКА И СТАНАРА ИЗ ХОТЕЛА БРИСТОЛ
ародни посланик Миодраг Лин- ње струје, гријања, лифта, воде и заврши њихова агонија која траје
Н
та примио је у четвртак 25. јула др.) с циљем да прихвате привре- од 1991-1992 године.
предсједника Удружења војних бес- мени смјештај у објектима који су
Линта је на крају састанка наглакућника Владу Ђукића и представнике породица војних пензионета
из Хотела Бристол. Предсједник
Удружења Владо Ђукић упознао је
Линту да у Србији има још око 2500
породица војних бескућника из бивших југословенских република који су имали станове са станарским
правом. Он је говорио да породице
војних бескућника очекују и захтјевају да држава коначно ријеши њихов кључни проблем, а то је стамбено питање.
Станари Бристола упознали су
још једном Линту са тешком ситуацијом у којој се налазе посебно
у посљедњих годину дана. Наиме,
Министарство одбране врши стални притисак на станаре (искључе-

у суштини прави колективни центри. Девет породица које још живе у Бристолу траже од Министарства одбране да, након 27-28 година живота у нељудским условима,
коначно ријеши питање становања.
Присутни станари су упознали
Линту да је Град Београд додијелило Министарству одбране 134
стана за рјешавање стамбеног питања војних пензионера у Хотелу
Бристол. Досад је ријешена 31 породица што значи да је Министартсву одбране остало још 104 стана.
Преосталих девет породица у Хотелу Бристол само тражи да им Министарство одбране додијели наведене станове у закуп на неодређено вријеме и да се на тај начин

сио да ће учинити све што је у његовој моћи да помогне станарима из
хотела Бристол али и другим војним
бескућницима да се пронађе правично и трајно рјешење њиховог стамбеног питања. Истакао је да станари у
Хотелу Бристол али и у другим војностамбеним објектима живе у нељудским условима од почетка деведесетих година прошлог вијека и да
држава има обавезу да коначно правично и трајно рјешење њиховог стамбеног питања.
Састанку су присуствовали предсједник Удружења војних бескућника Владо Ђукић и станари Хотела Бристол др Миодраг Куљанин,
Зора Петровић, Раденка Мијић и
Драган Стојановић.

»» Драган Стојановић, Раденка Мијић, Зора Петровић, Миодраг Линта, Владо Ђукић и др Миодраг Куљанин

Посјета породицама војних
пензионера у хотелу Бристол

Н

ародни посланик Миодраг
Линта са својим сарадницима посјетио је 23. јула породице
војних пензионера у хотелу Бристол. Станари Бристола упознали су Линту са тешком ситуацијом у којој се налазе посебно у посљедњих годину дана. Наиме, Министарство одбране врши стални
притисак на станаре (искључење
струје, гријања, лифта, воде и др.)
с циљем да прихвате привремени
смјештај у објектима који су у суштини прави колективни центри.
Девет породица које још живе у
Бристолу траже од Министарства
одбране да се, након 28 година живота у нељудским условима, коначно пронађе трајно и правично рјешење њиховог стамбеног питања.

Присутни станари су упознали
Линту да је Град Београд додијелио
Министарству одбране 134 стана за
рјешавање стамбеног питања војних
пензионера у хотелу Бристол. Досад
је ријешена 31 породица што значи
да је Министарству одбране остало
још 104 стана. Преосталих девет породица у хотелу Бристол само тражи да им Министарство одбране додијели наведене станове у закуп на
неодређено вријеме и да се на тај
начин заврши њихова агонија која
траје од 1991–1992. године.
На састанку су били присутни
сљедећи станари: Драган Стојановић, Драгиша и Јованка Миленковић, Миодраг Куљанин, Зора Петровић, Раденка Мијић, Симо Нинић и др.

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 11

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ПРЕДСТАВНИЦИ КРАЈИШКИХ УДРУЖЕЊА ИЗ СРБИЈЕ У ПОСЈЕТИ СУНАРОДНИЦИМА У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ

ПОД ГРМЕЧОМ СВЕ МАЊЕ ЉУДИ И ПОДРШКЕ
П
редставници крајишких
удружења из Београда,
Барајева и Житишта посјетили су Србе под Грмечом и сагледали у каквим условима
тренутно живе. Делегација коју је предводио Драган Дивјак,
предсједник Удружења Срба
из општина Босанске Крајине у Федерацији БиХ, а коју
су чинили и предсједник удружења Ново огњиште из Барајева Јово Добријевић и предсједник Завичајног удружења
Подгрмеч Душко Кочалка, током дводневног боравка, разговарали су и са начелницима
општина Унско-санског и Ливањског кантона и представницима конзуларне канцеларије у Дрвару.
Са представницима крајишких удружења ишао је и новинар Српског кола.
По доласку у Приједор дочекао нас је Дујо Миланко, директор Предузећа за комуналне услуге Приједор, ријечима
добродошлице.
Миланко нема баш оптимистичан став о опстанку српског народа у селима Босанске Крајине, нарочито онима
у Федерацији БиХ, а истакао је
да се доста становништва раније исељавало у градове, а да
данас махом одлазе у западне
земље. Нису ту у питању само
Срби, већ и друга два народа.
Сазнајемо да је овдје гранична општина Оштра Лука и да
се много Срба који живе у Федерацији БиХ пријавило овдје или у неком другом мјесту у РС, тако да то представља
проблем приликом добијања
одређених олакшица када се
конкурише за неке пројекте у
другом ентитету БиХ.
Немамо времена ни да посјетимо предивни водопад ријеке Блије, лијеве притоке Сане, на деветом километру између Фајтовца и Горњег Каменграда. Овај водопад под
називом Блијин скок висине
56 метара и ширине око десет метара, чувен по својој љепоти, представља важан туристички потенцијал овог краја.

ПУТ ПУН РУПА

На путу према Станића брду скрећемо код обновљене
цркве ка Јелашиновцима и са
асфалтног прелазимо на макадамски пут који води испод
Грмеча пратећи Паланачко
поље. Мјештани кажу да се добро одржава и љети и зими, а
очито да на боље нису ни навикли. Још један примјер како се улагало у овај партизански крај након рата, а још гори представља укидање Општине Лушци Паланка давне
1962. године.
Некада општинско мјесто

»» Душан Дујо Топић са супругом Зором

»» Драган Дивјак, Душко Кочалка, Јово Добријевић, Дујо Миланко, Рајко Кукољ, Душан Милошевић и Боривоје Каплар
а од наше куће до тамо има
девет километара – сликовито објашњава Мара, напомињући како је овдје тешко доћи до најосновнијих намирница, зато она узгаја живину,
свиње, брашно купује на велико како би сама могла испећи хљеб.

»» Рајко Кукољ

»» Маја Кукољ

са преко 11 хиљада становника, данас има једва три стотине са околним селима. Не
треба говорити да је већина
од њих српске националности и да су поднијели велике
жртве у Другом свјетском рату. Очито неки други су били
домишљатији, док су се поједини српски руководиоци задовољавали личним или партијским интересом. Ова прича
готово да је истовјетна и у Дрвару, Петровцу, Грахову, Гламочу, Ливну….
Док причамо о томе, стижемо до Јелашиноваца и крећући се према Станић брду,
комби који нас је превозио
није могао даље. Велике рупе на путу, довели су до тога
да је вођа пута Драган Дивјак
одлучио да се из безбједносних разлога вратимо ка Паланци. Заустављамо се у порти Цркве Светог Јована Крститеља у Јелашиновцима, која је
у протеклим ратовима три пута рушена и исто толико пута обнављана. Посљедњи пут
септембра 2006. године када је овај храм освештао тадашњи епископ бихаћко-петровачки Хризостом (Јевић),
данас митрополит дабробосански рођен у овим крајевима. Црква у селу Јелашиновци је најстарији православни објекат на подручју санске општине, а изграђена је
1869. године.
У порти цркве 2016. године, саграђена је и црквена сала чији је донатор Јово Добријевић, мјештанин овог села, за,
како је нагласио на писаној табли, здравље своје и здравље
своје породице. Занимљиво да
је у нашој експедицији био чо-

вјек са истим именом и презименом као овај добротвор, али
његово поријекло је из оближњег села Дабар.

НАЈБЛИЖА ПРОДАВНИЦА
ДЕВЕТ КИЛОМЕТАРА

По повратку, истим путем
стижемо до Кукољ сокака. Ту
је рођен један од наших сапутника Рајко Кукољ. Далеких
70-их година он је напустио
своје село и нову срећу потражио у Банату. Прича нам да
није било лако донијети одлуку да заједно са родитељима
напусти Подгрмеч, али како
каже „морало се”, није се од
чега имало живјети. Његова
кућа је била посљедња у овом
сокаку, а пожелио је да се фотографише испод планинских
висова Велике и Мале Бобије.
Некада су ту била у функцији
шумска предузећа, а данас овдје више нико не ради.
Нико не ради, али људи
живе. На почетку сокака његов рођак Јовица, сада пензионер, са супругом Маром
Кукољ. Искористили смо прилику да обиђемо њихово имање и чујемо од Маре, пошто
је Јовица са сином који је дошао да их посјети отишао на
косидбу на Станића брдо, како се живи овдје. Мара домаћински износи кафу и ракију
и прича нам да није лако. Да
тјера мужа да иду код сина у
Приједор, али он не жели да
напусти своју очевину. Урадио је то само кад је морао
1995. године.
– Морали смо напустити
своју кућу и отићи у прихватни центар у Козарцу, а касније у Козарушу. Вратили смо
се супруг и ја 2001. године,
један син је остао у Приједору, док други ради у Београду. Кћерка такође живи у
Приједору. Највећи проблем
је што нема народа, поготово
зими. Неопходна нам је пољопривредна механизација
јер то једино овдје може да
се ради. Нажалост, ми смо
у годинама, а младих је све
мање и ријетко ко најављује
повратак. Мада треба рећи
да нам је син много помогао
да обновимо ову кућу да можемо нормално да живимо
у њој. Најближа продаваница нам је у Лушци Паланци,

СВАКИМ ДАНОМ
СВЕ НАС ЈЕ МАЊЕ

Људи испод Грмеча су
искрени, радни, гостољубиви, а у све наведено могли смо
се увјерити код већ поменутих
Дује и Зоре Топић. Дујо је завршио школу у Београду, Зора
медицинску у Бихаћу. Вратили се у родни крај, запослили
и уживали у плодовима свога
рада. Затим је дошла 1995. година. Избјеглиштво, па повратак у разрушени дом. Опет је
подгрмечлија засукао рукаве,
кренуо са спаљеног огњишта
и дотјерао до нечег с чим може да се поноси. О свему томе
Дуја нам прича по доласку у
њихов дом.
– Ми смо се из избјеглишта у Приједору вратили
1999. године. Кренули с обновом куће, у комшилуку затекли нимало расположене
Бошњаке из Козарца. Радили
смо много, подигли кредите,
купили 12 крава, пољопривредне машине, продавали
млијеко, подизали кућу. На
почетку је све ишло како треба, редовно смо добијали 2–3
хиљаде КМ мјесечно само од
продаје млијека. Почело је
одједном да се касни са новцем од млијека, морали смо
продати краве. Данас имамо
само једну, а како нас здравље
све мање служи и њу ћемо
морати да продамо. Имамо
пензије, али од њих је тешко
живјети. Видјећемо шта носи
живот. Немамо овдје љекара,
а имали смо некад два и стоматолога – прича нам Дујо,
и са сјетом говори да је у само неколико посљедњих дана
умрло четворо људи.
Зора је по доласку покушала да се запосли на некадашње
радно мјесто медицинске сестре, али речено јој је отворено да то никада неће моћи.
– Данас не ради ни амбуланта, ни ветеринарска станица, ни полицијска станица. Зграде у којима су се налазиле некад успјешне фирме
пропадају и што је најгоре затворена је и школа – набраја
Дујо Ђаковић све кроз шта је
прошао у протеклих 20 година. Овај страствени ловац који
има четири пса, најстарији је
члан ловачког друштва и познавалац сваког дијела Грмеча. Излаза не види, а не иде
му се одавде. ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ИЗУЗЕТНО ТЕЖАК ПОЛОЖАЈ СРПСКИХ
ПОВРАТНИКА У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ

Положај српских повратника у Федерацији БиХ је изузетно тежак, оцијенили су на данашњем састанку у
Бањалуци вршилац дужности директора Републичког
секретаријата за расељена лица и миграције Драган
Штрбац и предсједник Савеза српских удружења Завичај Бране Пећанац.
Штрбац је подсјетио да је захваљујући буџетским средствима Владе Републике Српске, у протеклих неколико
година, за српске повратнике на подручју ФБиХ, издвојено око пет милиона КМ, саопштено је из Републичког
секретаријата за расељена лица и миграције.
Штрбац је рекао да ће ове године за повратак Срба у
ФБиХ из буџета бити издвојено око 1.100.000 КМ, те поновио да ће и у наредном периоду наставити са подршком Србима у Федерацији БиХ.
Пећанац је истакао да је повратак у ФБиХ доживио крах,
те да су Срби препуштени сами себи, без икаквих права и помоћи од федералне Владе.
– Сама чињеница да је прије рата у ФБиХ живјело више
од пола милиона Срба, а да их данас има око 50.000, јасно показује да су Срби у овом ентитету сведени на ниво статистичке грешке – наводи Пећанац.
Он је напоменуо да и оно мало Срба што се вратило живи тешко, без основних услова за живот, струје, воде,
путева и запослења, те да се и након више од 20 година у повратку Срба у ФБиХ ништа није промијенило.
Пећанац је изразио захвалност Секретаријату и Влади Републике Српске на помоћи коју пружају Србима у
ФБиХ.
СРНA

ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ КОД ПРИЈЕДОРА
МЈЕСТО СТРАВИЧНОГ ПОКОЉА

У Горњем Јеловцу, на Патрији, у засеоку Мацурe, код
споменика жртвама Покоља из љета ’42. служен је 19.
јула 2019. године парастос Новомученицима српским,
међу којима је и 75 дјеце до 14 година, чија су имена исписана на споменику. Свештеник Жељко Јевђенић, бесједио је послије парастоса потресну причу о страдању
дјевојчице којој ни дан данас не знамо име.

НАДА ДА ЋЕ БИТИ ПРОНАЂЕН СПИСАК
ИМЕНА 10.000 КОЗАРАЧКЕ ДЈЕЦЕ

Режисер Дана Будисављевић, чији је филм Дневник
Диане Будисављевић освојио овогодишњу Златну арену у Пули, очекује да ће сада бити веће занимање за
личност ове Аустријанке која је у стравичним приликама усташког режима у НДХ спасила више од 10.000 козарачке дјеце и истиче да не губи наду да ће списак са
њиховим именима бити нађен.
– Било би ми веома драго да буде пронађена та картотека, јер вјерујем да негдје постоји. Ми је нисмо нашли,
али се надам да ће на крају, ипак, бити пронађена – рекла је Будисављевићева за Вечерње новости.
Она је нагласила да се упустила у причу о Диани Будисављевић, јер она иде мимо данашњих подјела на усташе и
партизане и открива грађанску класу о којој се мало зна.
– Из Дневника Диане Будисављевић видљиво је да је баш
та грађанска класа дала огроман допринос да зло буде побијеђено, те допринос антифашизму и отпору према усташама. Након рата су, ипак, све те заслуге приписане комунистима и партизанима – рекла је Будисављевићева.
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Зашто се ћутало о
геноциду у Велици
28. јула 1944. године!

ПИШЕ: ГОРАН КИКОВИЋ, ИСТОРИЧАР,
ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО БЕРАНЕ

З

а разлику од етничког
чишћења гдје је циљ да
се дата територија „очисти” од одређене групе
људи (нагласак је на протјеривању, мада је обично заступљено и физичко
уништење), код геноцида
је циљ физичко истребљење. То се и десило 28. јула
1944. у Велици код Плава.
Село Велика је кроз
историју позната као љута крајина која је упорно
одолијевала разним завојевачима, поготово плавско-гусињским Турцима,
а иначе била значајно мјесто још у средњевјековној
Србији, јер се помиње и у
познатој Дечанској хрисовуљи. Имали су ови крајеви знамените личности
и јунаке који су гинули за
крст часни и слободу свету.
Није било лако опстати
у вилајету плавско-гусињских ага и бегова, који су
увијек, кад би их запало,
презали да им узму слободу, а коју им они нијесу
хтјели дати ни по цијену
својих живота. Величани
као и сви Полимљани, као
уосталом и сви Срби, никад нијесу никог нападали него су кроз историју
једино бранили свој дом.
Зато је неразумљив
страшан геноцид у Велици 28. јула 1944. године,
када је страдало преко 500
људи, недужне дјеце, женa
и стараца, а за који нико
није судски одговарао и нико се до данашњег дана ни-

је извинио за тај стравични
злочин над недужним цивилима, иако је цјелокупној јавности познато да су
тај стравични злочин извршили припадници СС дивизија Принц Еуген и Скендер-бег уз свесрдну помоћ
домаћих зликоваца, балиста и вулнетара из Плава
и Гусиња.
Пострада тада Велика
ни крива ни дужна од страшног усуда, који је трајао
непуних два сата посла, а
нико од домаћих зликоваца макар да каза коју ријеч опроста, камоли да би
затворен! Најтеже је било
потомцима жртава, јер нијесу смјели јавно ни да проговоре о овом све до недавно заташкаваном злочину,
зарад тобожњег братства
и јединства наших народа и народности. Тако су и
многи врли савременици
и мимо своје воље постајали таоци и „саучесници”
страшног непочинства којем нема пандана у нашој
новијој историји.
Како се може било какво „братство и јединство”
одржати, ако се крије злочин и ако се злочин никад
не осуди? За одговор на
ово питање вапи историја,
и етика, и право, и душа цијелог српског народа. Може ли данашња генерација, након 75 година од овог
геноцида над српским народом, смоћи снаге да бар
јавно изнесе потпуну истину о овом догађају?

ПОМЕН ВЕЛИЧКИМ НОВОМУЧЕНИЦИМА

Код Храма Светих Кирика и Јулите у мјесту Велика код
Плава служен је помен невино страдалој дјеци, женама и старцима које су на данашњи дан 1944. године у
овом мјесту убили припадници злогласних нацистичких
дивизија Принц Еуген и Скендербег. Свету архијерејску
литургију и помен служио је епископ будимљанско-никшићки Јоаникије, који је поручио да су се новомученици
велички удостојили Христове вјечне славе.
Припадници злогласних нацистичких дивизија Принц
Еуген и Скендербег извршили су покољ цивила у мјесту Велика код Плава, гдје су за само два сата побили
више од 600 Величана, махом жена, стараца и дјеце.
Тај злочин се, уз погром Пивљана 1943. године од истих
фашистичких хорди сматра једним од најтежих и најстравичнијих у Другом свјетском рату, не само у Црној Гори
и Југославији, него и шире и до скоро се о њему ћутало.

СРПСКО КОЛО ЈУЛ 2019.

ПОВОДОМ 78 ГОДИНА ОД УСТАШКОГ ПОКОЉА 1.600 СРБА У ЛИВАЊСКОМ ПОЉУ

»» Парастос у Чапразлијама

»» Детаљ са централног помена у Ливну

Служени помени за Ливањске мученике

И

сторијске, политичке,
економске, па и животне прилике… расејали су ливањске Србе преко седам гора и преко седам мора. Бројни потомци, али и они рођени на подручју Ливна, живе
своје дане и године онако како им живот доноси, некад
мирно, некад бурно, некада
радосно, некад тужно… Некад им сетне мисли полете ка
завичају, некад их неки звук
или мирис врати у дане дjетињства и дjедине куће, некад препричавају згоде и успомене, некад пријатељима
причају о својим кориjенима
тамо под Динаром, Старетином, Цинцаром, Камешницом… над којима је небо најплавље и сунце најсјајније.
Али, 30. јула, сваке године мисао свакога од нас је
иста. Упућена претку, брату,
сестри, рођаку, породичном
куму… чији је живот завршио силом у некој од бројних крашких безданки или
у рупи мајдана шљунка. Тог
дана смо, са давно усахнулом сузом, уједињени тугом,
сјећањем, пијететом и поно-

СТРАДАЊЕ ПОЧЕЛО У МАЈУ 1941.

Прва усташка убиства ливањских Срба почела су већ у
мају 1941. године, хватајући замах у јуну и јулу, да би свој
врхунац достигла у данима око Огњене Марије. У Ливну
и околним селима побијено је око 1.600 православних
Срба. У појединим селима, као што је Голињево, побијено
је комплетно српско становништво, док је у другим
селима само мањи број успио преживјети. Међу највећим
стратиштима су били ливада крај села Пролог, јама Равни
Долац и школа у Челебићу.

сом што смо их имали и што
смо од њих постали. Уједињени смо у Христу кога се они
нису одрекли ни када су знали да се то плаћа животом.
Нису потомци заборавили муку и жртву ни послије
78 година од страшног зверства које није штедjело ни јаке, ни нејаке, па ни оне рођене тек који сат прије него
што ће им живот већ послије првих удаха пресјећи нож.
Потомци из Аустралије, са Флориде, из Београда,
Новог Сада, Бањалуке… нису бројали километре. Дошли су да 30. јула, у заједници са онима који живе у
Ливну и нашим парохом ли-

јевањским оцем Предрагом
Црепуљом, одрже централни помен у Спомен-капели
и костурници у Ливну, пред
моштима 1.200 побијених.
Након 78 година од великих страдања која су задесила српски народ Ливна и Ливањског поља, као и 27 година од почетка страдања у посљедњем грађанском рату,
Ливањски Срби почели су са
окупљањима током којих се
сјећају својих мученички пострадалих предака.
У суботу 27. јула, у Цркви
Св. Кирила и Методија на Телепу у Новом Саду, окупили
су се ливњаци који живе у
Новом Саду и околини. Мо-

литвено сјећање предводио
је отац Вилимир Врућинић.
Сљедећег дана, у недјељу
28. јула, служен је парастос
за све пострадале у Храму
Св. Марка у Београду. Пред
50-ак окупљених Ливњака
и њихових потомака, богослужење је предводио отац
Мирко Јамеџија, бивши парох ливањски. У својој бесједи, отац Мирко се сјетио
зверског и безумног убијања
недужног српског народа током злих дана љета 1941. године. Такво страдање, према
његовим ријечима, упоредиво је са прогоном и страдањем првих хришћана у Римским временима.
Помени су служени и у
Ливну, Бањалуци, на Авали,
у Чапразлијама, Челебићу и
Брчком.
Удружење Огњена Марија
Ливањска се захваљује свима
који су присуствовали овом
молитвеном сјећању на наше претке. Овим још једном
свједочимо да није тешко сјећати се, и да ја то најмање
што су наши преци заслужили својим мучеништвом.

Списак жртава потврђује да су у костурници
у Сребреници побијени српски цивили

К

оалиција Заједно за Сребреницу објавила је списак са именима српских цивила чији се посмртни остаци
налазе у спомен-костурници
у Сребреници и тако демантовали тврдње бошњачких
странака у неким медијима
да је ријеч о костурници у
којој су сахрањени погинули партизани у окршајима
са усташама и четницима.
– Бошњачке политичке партије, реагујући на недавно постављање крста изнад костурнице, износе лажи да су ту сахрањени партизани и цивили-жртве фашизма. Те изјаве нису
тачне, јер су ту посмртни остаци 108 српских цивила, чија се
имена знају, већином старијих
особа и дјеце, које су у њиховим
кућама побиле усташе други
дан Тројица, 14. јуна 1943. године – наведено је у саопштењу коалиције коју чине српске
политичке партије и удружења
проистекла из рата.
Из списка са именима
убијених, чији факсимил је
у прилогу, види се да је ријеч
о српским цивилним жртвама, међу којима има и цијелих породица.
Породице, односно потомци ових жртава 76 година су
чекали да се њиховим невино
побијеним сродницима обави

опијело по православном обичају и да се гробно мјесто примјерено обиљежи православним крстом јер су они побијени само зато што су биле Срби и крстили се са три прста.
У саопштењу се истиче да
је злочин који је починила
НДХ, односно усташе у Сребреници имао геноцидни карактер, а да су га под командом официра Хрвата починили локални муслимани из
најимућнијих породица које
су се изјашњавале као Срби
исламске вјероисповијести.
Неколико српских и једна јеврејска породица која је
живјела у српској кући, као
и породица судије – Mуслимана ожењеног Српкињом
потпуно су тада уништене јер
није остало потомство.

– Након Другог свјетског
рата комунистичка власт у
којој су значајну улогу имали
бивши усташки војници и њихови сродници прикривали су
и по сваку цијену заташкавали
тај злочин и масовне гробнице
на којима су градили објекте,
па чак и школски тоалет – наводи се у саопштењу.
Из Коалиције оцјењују да
је смишљен појам „жртве фашизма”, а спомен-костурницу
у коју је седамдесетих година прошлог вијека пренесен
дио посмртних остатака из тих
гробница назвали су „партизанским гробљем” и означили
комунистичким обиљежјима
говорећи да је ријеч о цивилима и партизанима који су изгинули у борбама са усташама и четницима.

– То је лаж. У костурници су посмртни остаци српских цивила које су побиле
усташе. Ту нису сахрањени
никакви партизани ни идеолошки опредијељене особе. Ту су кости српских цивила који нису припадали
никаквом покрету, који су
убијени у својим кућама само зато што су били Срби –
православци – наведено је
у саопштењу Коалиције за
Сребреницу.
У саопштењу се поручује
да је света дужност потомака и сународника тих жртава као и Српске православне
цркве да им примјерено обиљеже гробницу, обаве опијело, прислуже свијеће за покој њихових душа и организују парастосе по православном обичају.
– Изношење неистина и
свака осуда одржавања вјерског обреда код ове спомен-костурнице, као и подизања
крста као спомен-обиљежја
наставак је испољавања мржње према свему што је српско и то је продужетак политике оних који су злочин починили побивши невине српске цивиле коју нажалост, настављају њихови потомци –
наводи се у саопштењу.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ИЗНЕНАДНА СМРТ ПРВОГ ИЗАБРАНОГ ПРЕДСЈЕДНИКА ЦРНЕ ГОРЕ И ПРЕМИЈЕРA СРЈ

ПАРАСТОС ПРОФ. ДР ЈОВАНУ РАШКОВИЋУ У САБОРНОЈ ЦРКВИ У БЕОГРАДУ

товић преминуо је у Кучима у 63. години. Момир Булатовић потиче из официрске породице. Пошто се због
природе очевог посла породица често селила, основну
и средњу школу завршио је
у Задру.
Дипломирао је на Економском факултету у Подгорици. Касније постао асистент на предмету Политичка економија и стекао титулу
магистра економских наука.
Политиком се бавио у
омладинској и студентској организацији. Изабран је 1989.
године за предсjедника Предсjедништва СК Црне Горе, а
предсjедник Црне Горе постаје на првим вишестраначким
изборима 1990. године.
Послиjе осам година на
челу републике и сукоба у
врху Демократске партије социјалиста, чији је предсjедник био од оснивања, Булатовић губи на предсjедничким
изборима од свог дотадашњег
сарадника и премијера Црне
Горе Мила Ђукановића.
Слободан Милошевић му
је 1998. године понудио да
састави кабинет на савезном
нивоу. Булатовић је био савезни премијер непуне двије године.
Имао је непријатну дужност да прогласи стање непосредне ратне опасности,
а затим и ратно стање у току бомбардовања СРЈ 1999.
године.
Сахрањен је у селу Раћи, у Кучима, недалеко од
Подгорице. Делегацију Србије на сахрани Булатовића
предводио је министар одбране Александар Вулин, који је положио вијенце у име
предсједника Србије Алек-

демократске странке и народни трибун Срба у Хрватској, Јован Рашковић, у народу од
миља зван Ћаћа.
Тим поводом Удружења, Др Јован Рашковић, из Београда којим предсједава академик Драган Шкорић, и Патриотски фронт

Опроштај од Момира Булатовића
КРАЈИНА НЕ ЗАБОРАВЉА ЋАЋУ
предсjедник Црне
ничке борбе за традиционалрије 27 година 28. јула 1992. године у Бео- из Новог Сада којим предсједава Драгомир
Бзнеивши
Горе и предсjедник Савене вриједности.
П
граду је преминуо академик, професор, Лалић, организовали су парастос у Саборној
владе СРЈ Момир БулаУ Српској кући у Подгори- доктор неуропсихијатрије, оснивач Српске цркви у Београду, те одлазак на Јовин гроб у

сандра Вучића и Владе Србије. Опело је служио митрополит црногорско-приморски
Амфилохије.
Претходно се на подгоричком гробљу Чепурци од
првог изабраног предсједника Црне Горе и премијера СРЈ, Момира Булатовића, опростио велики број државних званичника из Србије, политичара из Црне Горе
и грађана.
Вулин је у име предсједника Србије Александра Вучића и Владе Србије породици Момира Булатовића
изразио најдубље саучешће,
као и свим грађанима Црне Горе, али и свом српском
народу, јер, како је истакао,
губитак српског народа је
велики.
Од првог изабраног предсједника Црне Горе и премијера СРЈ се на гробљу на Чепурцима опростио и предсједник опозиционе Нове
српске демократије и један
од лидера опозиционог ДФ
Андрија Мандић, поручивши да се од Момира Булатовића с једне стране опрашта
као од државника који је својим дјелом трајно обиљежио
деценије иза нас, а с друге,
као од брата и пријатеља са
којим је, како је казао, подијелио и дане и године зајед-

ци је одржана комеморација поводом смрти првог изабраног предсједника Црне
Горе и премијера СРЈ, Момира Булатовића, на којој је
говорио извршни директор
те куће, Емилио Лабудовић,
поручивши да је Булатовићева политика била часна и
да зато његов допринос неће никада бити заборављен.
Комеморација поводом
смрти бившег предсједника
Црне Горе Момира Булатовића, одржана је и у Београду, овом скупу присуствовала је премијерка Србије Ана
Брнабић.
Послије одавања почасти
минутом ћутања о некадашњем предсједнику Савезне
владе СР Југославије је говорио бивши министар у Савезној влади Живадин Јовановић, који је рекао да ће Булатовић остати упамћен као
политичар и државник широких демократских погледа и човјек благе ријечи, а јаких аргумената. Јовановић је
истакао да је Булатовић био
искрено и дубоко опредијељен за афирмацију и очување СР Југославије као заједничке државе Србије и Црне Горе.
Истакао је да је Булатовић
имао важну улогу у постизању Дејтонског споразума и
подсјетио је и да је Булатовић текст из Рамбујеа оцијенио као неприхватљив ултиматум чији циљ.
Како је рекао, под Булатовићевим предсједавањем,
3. јуна 1999. године, Савезна влада одобрила је договор Ахтисари – Черномидин
– Милошевић који је, како је
додао, представљао основ за
Резолуцију УН 1244.

Алеји заслужних грађана, на Новом гробљу
у Београду. Осим чланова ова два Удружења
парастосу су присуствовали и уредници Гласа Крајине у Војводини Милан Ливада, часописа Пакрачки декрет Стојан Продановић и
емисије Завичај, Сава Смољанић.

У Рудопољу сахрањена браћа Кордић

Д

окументационо-информациони центар
Веритас извијестио је да су на мјесном
гробљу у селу Рудопоље код Врховина у Лици сахрањени посмртни остаци браће Илије
(57) и Стојана (53) Кордић који су страдали
у хрватској акцији Олуја у августу 1995. године у свом селу.
Њихови посмртни остаци су ДНК методом
идентификовани на Заводу за судску медицину и криминалистику у Загребу 17. јуна ове
године. Око мјесец и по дана након акције
Олуја, њихове лешеве у бунару је нашао њихов комшија Миле Иванишевић. Обојици су
руке биле везане. Њихове посмртне остатке
су припадници УНПРОФОР-а, из непознатих
разлога, под ознаком НН, покопали на сеоском гробљу, одакле су ексхумирани у октобру прошле године.
Илија Кордић је био тешки инвалид (обје руке су му ампутиране до испод лаката, а
гангрена захватила и ноге, што је посљедица смрзавања у зиму 1991), док је и Стојан
имао проблеме у развоју. Живјели су са мајком Стаком (82), која је, као посљедица шећерне болести, била потпуно слијепа.
Стака се, по једној верзији, сазнавши да
су јој синови убијени, објесила, а по другој, и
она је убијена из ватреног оружја. Њен леш је

неко (родбина каже онај ко ју је и убио) покопао у њен шљивик, одакле ју је 2003. године
родбина из Загреба (кћерка Невенка, са својом кћерком Радмилом и зетом Сеадом), уз
присуство надлежних државних органа, ексхумирала и пренијела на сеоско гробље, гдје
је сахрањена под својим именом.
О страдању породице Кордић из Рудопоља код Врховина, извјештавали су УН тимови
за људска права, Хрватски хелсиншки одбор
(ХХО) и ОСЦЕ, Стакина унука Радмила, која
је запослена у хрватској полицији, обраћала се и полицији и надлежном тужилаштву,
али до данас нико није процесуиран за смрт
троје хендикепираних Кордића.
И Стакина рођена сестра Милка Иванишевић (87) која је такође живјела у Рудопољу, нестала је у акцији Олуја. Наиме, Милка је у прољеће 1995. због можданог удара
пребачена у книнску болницу Св. Сава, гдје
ју је и затекла Олуја, али јој се не зна даљња судбина.
У селу Рудопоље, по званичним пописима становништва, 1991. било је укупно 249
житеља, од којих 240 Срба, а по задњем попису из 2011. године укупно их је било 66,
без навођења националне припадности.

БАНИЈА ОНЛАЈН

ОДРЖАНА КОМЕМОРАЦИЈА ПОВОДОМ СМРТИ РАДОМИРА СМИЉАНИЋА У УДРУЖЕЊУ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ

Одласком Радомира Смиљанића изгубили смо писца, патриоту и борца за истину

У

Београду, у 86. години, преминуо је Радомир Смиљанић, истакнути српски књижевник и публициста. Иза себе је оставио разноврсно дјело,
огледајући се у свим жанровима. Комеморативни скуп организован је у Удружењу књижевника Србије 23. јула. Да му
одају почаст и изјаве саучешће
супрузи Љиљани и ћерки Даници дошли су његови пријатељи, колеге књижевници,
поштоваоци његовог лика и
дјела. Миљурко Вукадиновић
је прочитао телеграм министра културе Владана Вукосављевића, и кренуо у присјећање на Радомира Смиљанића
осврнувши се на његов богат
књижевни рад.
Дугогодишњи пријатељ Радомира Смиљанића, Радомир
Андрић допутовао је из Црне
Горе и навео да се са смрћу
Смиљанића завршава један од
најзначајнијих периода српске
прозе ХХ вијека.
– Он припада тој генерацији која је уздигла српску прозу на завидне висине и унијела много новог, размакла неке обрасце. Прије свега жанровска ограничења.
Поред тих утицаја на прозу,

Смиљанић је био изузетно ангажован умјетник у култури.
– Формирао је организацију Бела ружа, која је била
активна деведесетих година.
Основао је и Академију Иво
Андрић, тиме је скренуо пажњу на многе значајне личности које су добиле те награде. На тај начин је омогућио
да један број интелектуалаца
и стваралаца буде у видном
пољу јавности – рекао је Радомир Андрић.
О Радомиру Смиљанићу
као националном раднику говорио је Миливоје Павловић.
Оно што је желио истаћи је
неспорна чињеница да поред
празнине која је остала у књижевној сфери, послије одласка Смиљанића, празнина ће
се осјећати и у културо-друштвеном животу.
– Недостајаће јасна и
оштра ријеч једног социјално освјешћеног и ангажованог
интелектуалца који је био веома осјетљив за јарко обојене
теме свог времена и свог народа. Није се устезао да свој
став учини јавним – рекао је
Павловић.
Како је рекао Павловић,
Смиљанић је по образовању

био човјек западне културе,
али је гласно говорио против
лажних западних „ђинђува”, а
залагао се за аутентичне српске интересе. Тако се бавио
проблемом Косова и Метохије, идиотизацијом медијског
простора, положајем ћирилице у Србији, брига за мјесто
Иве Андрића, борба против
квазинаучне интерпретације
узрока, тока и природе промјена извршених прије 20 година у Србији.
Да је Смиљанић постао књижевно име већ првом својом
збирком приповједака Алкарски
дан (1964) сложио се сатиричар
Витомир Теофиловић. Друга
његова књига Мартинов излазак добија награду загребачког
недељника Телеграм као најбо-

љи кратки роман године у Југославији 1965. године. Смиљанићев роман Војников пут (1967), истакнут је у анкети Књижевних новина као једно од најбољих дјела
те године.
Витомир Теофиловић је
Смиљанићеву судбину метафорички назвао „метеорском”.
– Сваким својим дјелом је
засјао у нашој књижевности и
истом брзином добијао сјајне
оцјене, али је све то брзо ишчезавало са видика као метеорска или свјетлост ватромета
– рекао је Теофиловић.
У Академији Иво Андрић,
Дара Вучинић је са Смиљанићем сарађивала дуги низ годи-

на. Оно што је посебно нагласила као битну одлику Смиљанића је поимање српства и свијета.
– Хировиту Дрину је гледао као кичму српског националног бића јер су се на њој
родиле империје, а Косово и Метохију као
кичмену мождину –
рекла је Дара Вучинић и додала да је
вјеровао у дубоку
снагу свог народа.
Јавности је мање
позната чињеница да
је Радомир Смиљанић
изузетно волио Крајишнике
и са њима често сарађивао, па је
тако био и почасни предсједник
Друштва књижевника Крајине
– Културне заједнице Крајине.
Као његов пријатељ и сарадник
на комеморацији је говорио и
Жељко Кукић предсједник Културне заједнице Крајине.
– Радомир Смиљанић је
радо био виђен код свих Крајишника и Крајишници су га
вољели и цијенили. Потрудићу се да у КЗК буде установљено признање које ће носити
име Радомира Смиљанића –
рекао је Кукић и додао када
такав човјек умре, он увијек
умре рано.

Тренутно једина жива од
оснивача Академије Иво Андрић, Вукица Ђурђевац Грујић
саборац Радомира Смиљанића од почетка, примила је велики број телеграма са изјавама саучешћа.
– Раша је прије свега био
човјек. Доброта његова је била изузетна као и љубав, прије свега према својој породици и пријатељима, али и према српском народу и отаџбини – рекла је Вукица Ђурђевац Грујић.
Сахрана је одржана 24. јула на Гробљу Лешће. Радомир
Смиљанић није желио да буде
сахрањен на Алеји заслужних
грађана како би могао да почива једног дана поред своје супруге Љиљане, навели су
његови пријатељи.
Радомир Смиљанић, рођен je 20. априла 1934. године у Јагодини (отац Угљеша
Смиљанић, професор музике и композитор, мајка Даница). У Београду завршава
Филозофски факултет, Одсјек за њемачки језик и књижевност. Сврстава се међу 20
најзначајнијих српских писаца двадесетог вијека.

ДРАГАНА БОКУН
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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

П

рема чл. 61–66 Тријанонског мировног
уговора од 4. јуна 1920. године између
Краљевине СХС и Мађарске, српско становништво у Мађарској и мађарско становништво у Краљевини СХС добило је право слободног опредјељења о избору држављанства, што
је отворило процес пресељавања српског становништва из Мађарске на простор Краљевине СХС. У оквирима мађарске државе послије
1918. године остало је око 19.000 Срба. Оптирање за југословенско држављанство међу Србима у Мађарској заговарали су југословенски
дипломатски представници као и српско православно свештенство. Процес оптације Срба
из Мађарске трајао је до 1931. године и том
приликом у Краљевину СХС пресељено је око
14.000 лица. Након исељавања српских оптаната из Мађарске 1931. године по подацима
Будимске православне епархије у Мађарској
остало је 7.136 Срба.
Срби из Мађарске у Краљевину СХС кретали
су из околине Будимпеште, Поморишја, дијелова Барање и Бачке који су остали у оквиру мађарске државе. Њихов одзив процесу оптације
имао је истовремено социјални и национални
карактер. Махом се у сеобу кретало становништво без имовине или са врло мало имовине
привучено могућношћу добијања земљишта у
аграрној реформи Краљевине СХС и социјалне
шансе у новој држави, иако је било и материјално добро стојећих породица које су кретале
у оптацију. У условима непријатељских односа
између двије земље и напетог разграничења,
подстицања шовинистичких атавизама у тзв.
Тријанонској Мађарској српско становништво
се могло осјетити национално и безбједоносно несигурним и оптација у Краљевину СХС
за њих је могла бити рјешење.

ОПТАНТИ ИЗ МАЂАРСКЕ

Један дио Срба оптаната из Мађарске расуо се по градовима Краљевине СХС упошљавајући се на најразноврснијим пословима, али
језгро оптантске популације требало је да послужи као дио колонизационе масе у процесу
колонизације Баната, Бачке, Срема, Барање и
дјелимично Македоније. Оптанти притом нису
у процесу колонизације имали примарну улогу какву су имали српски ратни ветерани – добровољци, али су због чињенице да им није било потребно прилагођавање условима живота и
рада у равници били драгоцјен колонизациони
амалгам у насељима у којима су се населили.
Процес насељавања српских оптаната из
Мађарске на колонизациони простор Срема
био је сложен. Прва група оптаната од 18 породица са 75 чланова самоиницијативно је кренула из Мађарске, из Мађар Чанада, у Поморишју, 2. априла 1922. године и доспјела у Платичево, у Доњем Срему, гдjе им није био обезбјеђен смјештај већ су цијели април 1922. године
провели у вагонима на жељезничкој станици.
Потом су ови оптанти у прољеће 1922. године
премјештени на мајуре велепосједа Јакоба Елца у Вуковару, Ново Поље и Липовачу. Укупно
је из Чанада оптирало 190 породица, од чега је
у околину Вуковара, на велепосјед Ј.Елца првобитно било насељено 105 породица, али су
неке од њих мијењале брзо мјесто свог боравка и одсељавале се даље, тако да им је велеопосјед Јакоба Елца био само транзитни простор.
Највећи аграрни објекат у Срему за потребе колонизације био је највећи посјед, вуковарско властелинство грофа Ј.Елца које је износило 33.028 к.ј. земљишта и на којем је било
надјељено 5.042 аграрна субјекта са 18.491 к.ј.
земљишта од чега 99 српских оптаната из Мађарске који су добили на овом посједу 466 к.ј.
земље или у просјеку 4,7 к.ј. земљишта. Српски оптанти из Мађарске били су на овом посједу концентрисани у три насеља у околини
Вуковара: Лужац које је било искључиво оптантско насеље гдје је живјело 55 оптантских
породица насељених из Поморишја (50 из Чанада, 3 из Ловре, код Будимпеште, и 2 из Сирига); Вуковар – предграђе колонија која је
бројала 25 породица од чега 23 оптантске које
су такође населили српски оптанти из Поморишја (Чанад) и Липовача гдје је 1925. године

»» Средиште Вуковара тридесетих година прошлог вијека

ЛУЖАЦ

живјело 19 насељених добровољаца, 17 оптаната и 3 мјесна аграрна интресента.

КУЋЕ НА КРЕДИТ

Kао и за друге колонисте кључно питање
насељених оптаната у Срему било је изградња кућа, располагање земљиштем и обезбјеђење минималне егзистенције на простору насељавања. Колонија Лужац коју су искључиво
формирали оптанти из Мађарске налазила се
3, 5 км од Вуковара на пустари Лужац велепосједа Ј.Елца и била је „укљештена између
велепосједа грофа Елца и града Вуковара, са
двије стране окружена Вуком”. По досељавању српски оптанти из Мађарске живјели су у
велепосједничким зградама на мајуру Лужац.
На мајуру Лужац налазило се шест стамбених
зграда, шест стаја, три свињца и један чардак.
Оптанти на пустари Лужац 1925. године добили су кредит од Савеза аграрних заједница за
Банат, Бачку и Срем за градњу кућа у колонији у износу од 148.015 динара са 3% годишње
камате. До краја 1927. године у Лушцу је било
подигнуто 45 кућа, а 26. октобра 1933. године
у колонији је живјело 60 породица, а било је
изграђено 50 кућа.
Српски оптанти из Мађарске насељени у
колонији Лужац по насељавању надјељени су
са укупно 263 к.ј. и 1.123 кв. хв. земље или у
просјеку са 4 к.ј. и 1.200 кв. хв. по породици
што је било недовољно. Савез аграрних заједница за Банат, Бачку и Срем у име оптаната из
Лушца 25. децембра 1933. године тражио је од
Амбулантне комисије за ликвидацију аграрне
реформе још земљишта у општини Вуковар,
општини Богдановци и на пустари Грабовац
„јер су надјељени са мало земље”, али им се
није изашло у сусрет. „Савезу је познато да је
на колонији Лужац издјељен минимум земље
на породицу (од 3 до 6 к.ј.) и то под изговором
да више нема расположиве земље за диобу. Ми
смо се морали тиме задовољити јер се није имало куда. Натраг у Мађарску нисмо могли, а овдје нам није испуњено ни близу шта је обећано”, жалили су се оптанти из Лушца 4. априла 1934. године Савезу аграрних заједница за
Банат, Бачку и Срем и у истом допису описали
трговину аграрном земљом која се дешавала у
Вуковару. „Ми морамо да шаљемо дјецу у Батине фабрике јер са компетенцијом коју смо
добили живот је заиста тежак и чемеран”, закључили су насељени оптанти. Пошто смо надјељени са мало земље то је наш приход упућен на пиљарење поврћа и продају млијека у
граду Вуковару” описали су у допису КБУ Савске бановине начин обезбјеђивања своје основне егзистенције насељеници у Лужцу 26. окто-

бра 1933. године. Нешто касније, 25. новембра
1933. године, колонисти из Лужца тражили су
300 воћних садница за потребе колоније јер како су наводили „имамо мало земље и у воћу
би нашли једну богату испомоћ јер смо у непосредној близини града Вуковара”.

БАЈКОВИТ НАЛАЗ КОМИСИЈЕ

Према налазу Комисије за испитивање и
установљење посљедица на провођање аграрне реформе у сјеверним крајевима Југославије која је боравила у Лушцу почетком 1930. године „неки насељеници су добро продали своја
имања у Мађарској те имају довољно новчаних
средстава што је омогућило да се могу бавити
повртларством и сада снабдијевају поврћем и
млијеком оближње трговиште Вуковар”. Насељени оптанти нису тако мислили о својој животној позицији и материјалном стању. „Врло
смо сиромашни и задужени”, наводили су колонисти о свом стању 12. септембра 1933. године.
„Као досељени оптанти из Мађарске прво смо
морали да подигнемо своје домове и најпотребније стаје. Већина нас је задужена за ове градње, те се није усуђивала на даље инвестиције
док се прво не одужи. Међутим, дошао је пад
цијена наших продуката, па се још мање могло мислити на задужење.” Током 1930, 1931.
и 1932. године колонисти у Лушцу нису редовно враћали дугове. „Наше сиромаштво и мала
количина земље не дозвољавају нам да имамо
јаку запрегу за кола, него су то, углавном једнопрежна кола са слабим коњима”, описивали су своје материјално стање насељеници из
Лушца 26. октобра 1933. године.

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОБЛЕМИ

Проблеме који су имали насељени оптанти у колонији Лужац најрељефније илуструје
њихов допис КБУ Савске бановине од 26. октобра 1933. године и њихов захтјев да се „изгради каменита цеста кроз насеље до града
Вуковара”. „Насеље је удаљено свега 3,5 километара до града, изграђено је на равном земљишту, канала нема, те чим падне киша цијело село плива у води и блату. До града води
обична пољска цеста која у јесењим и зимским
мјесецима постане за нас непроходна... Пошто
смо надјељени са мало земље тe је наш приход
за издржавање упућен на пиљарење поврћа и
продају млијека у граду Вуковару, стога смо
упућени даномице да одлазимо у град пјешице и колима, више него остали земљорадници
из околице који више обрадиве земље имаду и
нису приморани да се баве повртарством као
ми. Наше сиромаштво и мала количина земље не дозвољавају нам да имамо јаку запре-

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.

5.

гу за кола, него су то већином једнопрежна кола са слабим коњима. У љетно доба то
се још подноси, али кад настане јесен и зима,
половина наших људи мора о себи свој продукт да вуче до града, јер слаб коњ није у стању кроз блато ни празна кола да вуче. Како је
то мучно и тешко може да зна само онај који
то ради, а нама би живот био немогућ кад не
би у град могли одлазити.
Нама је цеста од виталне важности, јер немамо ни школе, те нам дјеца морају по блатној цести и кроз воду цијелу зиму одлазити на
школску обуку у град, а 3,5 километра сваки
дан проћи 4 пута тамо и натраг по свакаквом
времену, а к томе још и кроз блато, страшно
је и помислити, а камоли издржати школској
дјеци. Кад би био пут ми би могли по реду дјецу одвозити до града, али по оваковом путу то
нисмо у стању. Исто нам је тако и кад се догоди
смртни случај, гробља немамо, па док одвеземо
мртваца до града права је, који пут, покора за
цијело насеље. У зимске мјесеце ни љекара не
можемо добавити болеснику јер ни један неће
да иде кроз блато и глиб, а колима не можемо
проћи. Како у селу поред кућа немамо никаква испуста за воду то се од нашег пута у зимском доба направи једна каљужа која допире
управо под прозоре наших кућа. Ове каљуже
шире влагу по нашим кућама, а с прољећа кад
се почну од жеге исушивати, онда шире неописив смрад и болештину. Све то не би било
кад би камену цесту имали, насеље би постало здравије и продуктивније, те би нам и живот био лакши.” Предочавали су у овом допису колонисти из Лушца.

НАСЕЉЕ БЕЗ ШКОЛЕ

Колонија Лужац у овом свом допису описала је неколико својих кључних проблема: начин
привређивања заснован на повртарству и мљекарству, сиромаштво већег дијела насељеника,
непостојање комуникације са оближњим градом у зимским и јесењим мјесецима, проблем
изградње школе у новом насељу, непостојање
односно само повремено постојање здравствене заштите (када је проходан пут), неуређеност
насеља, односно недостатак асанације што је
рађало здравствене проблеме насељеницима.
Године 1933. насељеници у Лушцу затражили
су од Просвјетног одјељења Дунавске бановине подизање четвороразредне школе образлажући да насеље има „преко 50 домова, а преко 60 обитељи са педесеторо за школу способне дјеце.” У допису се такође наводе проблеми са путем који је водио до града, пренатрпаност градских школа, враћање дјеце по мраку
у зимским данима путем који није освјетљен,
а који дјелимично води кроз шуму. Насељеници су изложили и своју спремност да превозом
грађе и личним радом помогну градњу школе и истакли да „насељеници у Лушцу немају
посла ни са полицијом ни са судом; наша дјеца се такође одгајају за мирне и поштене грађане, али свакодневно одлажење у школу неколико километара без родитељског надзора
могло би уродити вољом за скитањем”. Богдан Прњајић ревизор Савеза такође 25. октобра 1935. године предложио подизање школе
у насељу, а крајем 1939. 71 дијете узраста 6–14
година из колоније ишло је у школу у Вуковару „кроз шуму и блато”. Градски физик из Вуковара 1939. године, међутим, навео је да у
колонији Лужац „за сада није потребно подићи школу”. Године 1937. и 1938. поглаварство
града Вуковара онемогућило је досељенике у
Лушцу да купе земљу велепосjеда Елца у потезу Ремиз и одбило њихову молбу да у насеље доведу електричну струју и осујетило њихове преговоре око тога са фабриком Бата.
„Да смо срећом остали изван територије града Вуковара боље би прошли. Све колоније које су се трудиле асаниране су и имају школе, а
ми немамо”, сматрали су колонисти из Лушца
19. јануара 1938. године. „Потребе су нам још
велике да се ставимо у ред наших сусједа који њихове домове изградише током много деценија” истакли су своју тежњу колонисти из
Лушца у свом допису КБУ Савске бановине од
5. новембра 1933. године.
НАСТАВИЋЕ СЕ....
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

БИВШИ И САДАШЊИ ПАРОХ СЛУЖИЛИ СЛАВСКУ ЛИТУРГИЈУ У ХРАМУ ЈАЊСКИХ МУЧЕНИКА И НОВОМУЧЕНИКА НА ДИВАНУ У БАБИЋИМА

Просидба на празник Светог Прокопија
као наговјештај бољих дана у Бабићима
П
разник Светог великомученика Прокопија, 21. јула, свечано је прослављен
у Спомен храму јањских мученика и новомученика на Дивану у
Бабићима. Литургију је служио
отац Влатко Голић, а саслуживали су му Радослав Станковић,
доскорашњи и Митар Керлец,
садашњи парох бабићки, Предраг Црепуља, парох лијевански
и Жељко Ракита, пљевско –мујџићки парох, као и шиповљански
ђакон Дејан Грчић.
Село Бабићи удаљено је 23 километра од Шипова, а са магистралног пута лијево по проласку Стројица, ка њему води нови пут у дужини од нешто више од осам километара. Пут је 2011. године отворио
Милорад Додик, тадашњи предсједник Републике Српске, како је рекао, као дио „дуга” РС према мјештанима, који су се након егзодуса, својом вољом, вратили како би
поново оживјели ове просторе Јањске висоравни. Пред улазак у Бабиће, мада на њиховом ободу, својом
љепотом доминира храм изграђен
захваљујући СПЦ, али и становницима села.

»» Миле

Јефтенић
испросио
Сању
Вујковић

ЛИНТА: МОРАМО ЈАЧАТИ
КУЛТУРНО И ДУХОВНО
ЈЕДИНСТВО СРПСКОГ НАРОДА

ПРИЈЕТИ ГАШЕЊЕ ШКОЛЕ

Док се мјештани окупљају око
храма, прије почетка литургије, Горан Радман (47), прича за Српско
коло, да је некада давно ово село,
кад се он родио, имало готово хиљаду становника, развијену пољопривреду, прије свега, сточарство,
да је доста људи радило у шумској
индустрији, а најважније од свега,
да је било доста младих и дјеце. Данас дјеце готово да нема, свега троје похађа четворогодишњу основну
школу, а нека од њих, као његово
двоје, иду у више разреде и средњу школу у Стројице и Шипово.
Радман нам прича да је наталитет побољшан доласком пароха
Митра чија је породица учетворoстручена за исто толико година, али
и критикује момке из села што не
показују довољно воље и упорно-

вљен парохијски дом, затим црква,
па звоник овдје у Бабићима. Кажу
да је изградио цркву у Прибељцима, малу капеле на Кичиловом брду и у селу Подобзир (засеок Малиновићи) тако да је на овом простору иза њега остао велики траг.
Прота Радослав се обратио ријечима да се Срби сложе, обоже
и умноже и поручио да се врате,
јер су им ту дједови и прадједови.
Станковић је напоменуо да највећи крст носе житељи Бабића који
су ту и остали.

сти да се жене и оснивају породице. Има он много похвала и на рачун ранијег пароха, проте Радослава Станковића за показану вољу у
изградњи храма и парохијског дома, јер када је он, почетком овог
миленијума, овдје дошао, услови
за живот свештеничке породице
и околине храма, налазили су се у
катастрофалном стању.
Радман је истакао велики допринос не само одржавању и подизању цркве и данашње светковине, већ укупном учинку да овај
крај опстане, привреднику Недељку Радованцу, родом из Бабића, сада становнику Шипова.
Радованац нам прича да њих

двадесетак, углавном Јањана, учествује у организацији ове свечаности, али скромност му не дозвољава да прича о томе да је захваљујући његовом предузетништву, овдје
у Бабићима, запослено 17 радника.

НАЈВЕЋИ КРСТ ЈЕ НА САДАШЊИМ
МЈЕШТАНИМА БАБИЋА

У славској бесједи свештеник
Влатко Голић се присјетио живота Светог Прокопија као и живота
многих старијих житеља Јања који су и сами живјели попут светих
угодника Божјих.
Након трократне литије око светог храма услиједила је трпеза љубави и народно весеље.

У име домаћина присутне је поздравио јереј Митар Керлец, позивајући се на свијетлу традицију српских великаша од Немањића до Деспота Стефана, али и људи из овог
побожног краја из чијих редова и
имамо двојицу владика, канадског
др Митрофана Кодића и милешевског Атанасија Ракиту. Поменуо је
прота Керлец и страдале 1941. године, њих неколико хиљада, али и
оне деведесетих година.

МОЛИТВА УОЧИ ТРПЕЗЕ ЉУБАВИ

За протојереја ставрофора Радослава Станковића, некадашњег пароха, сви имају похвале. Најприје
је, кажу, уз помоћ сељана, напра-

Присутнима се обратио и Миодраг Линта, предсједник Одбора за
дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије, ријечима да му је
драго што је дошао у овај крај, да
за то највише заслуга имају челни
људи Завичајног удружења Јањана у Војводини, Зоран Црепуља и
Цвијан Савковић.
– Није случајно велики српски
научник Јован Цвијић рекао да су
Јањани часни, поштени, вриједни
и да их посебно одликује то што се
никад нису одрицали, нити се одричу, своје вјере и свог идентитета, и
на томе вам посебно захваљујем. Један од најважнијих задатака нашег
народа и наше двије државе мора
да буде јачање културног, националног и духовног јединства српског народа – поручио је Линта.

ПРОСИДБА

Можда најпозитивнији одјек са
овог сабрања je имао долазак будућих младенаца с буклијом, традиционалним начином позивања гостију на свадбу. Наиме, Миле Јефтенић испросио је Сању Вујковић,
из Пљеве, што гарантује да овај крај
има перспективу, да ће се рађати
млади и да, поред поменутог оца
Митра, има још оних чија ће дјеца
одрастати на прелијепим пропланцима Јањске висоравни.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ОБИЉЕЖЕНА ХРАМОВНА СЛАВА НАСЕЉА ШАНГАЈ У БАТАЈНИЦИ

»» Владика Василије са кумом славе Предрагом Јевтићем и свештеником Дарком Кончаревићем

СВЕТИ ЈОВАН ШАНГАЈСКИ НАМ ЈЕ ПОКАЗАО ПУТ ВЈЕРЕ И ЉУБАВИ
У

насељу Шангај у Батајници 2. јула обиљежена
је слава Храма Свети Јован
Шангајски. Славску литургију је служио владика сремски
Василије са свештенством.
Након литургије присутнима се обратио протојереј
ставрофор Миле Јокић.
– Свака вјера има карак-

терне црте и своју историју. За источну православну
цркву најкарактеристичнија црта је трпљење.
У трпљењу је чувала
дјецу своју и душе њихове, стварала свете ликове,
мученике и светитеље који
су представљали њену унутрашњу снагу у спољашњој

немоћи – бесједио је отац
Миле.
Присутнима се обратио
владика сремски Василије.
– Све молитве које смо
упутили Богу и Светом Јовану Шангајском чудотворцу, савременику данашњих
дана, ономе који је са Светим
владиком Николајем војевао

и борбу изнио до краја свог
живота. Читаво његово тијело је нетрулежно. Када будемо посвећивали ову прекрасну цркву, управо дио његовог тијела ћемо похранити у
овом храму – рекао је владика сремски Василије.
Кум славе и ове године
био је Предраг Јевтић, а ме-

ђу присутним гостима био
је и Дамир Ковачевић замјеник предсједника Oпштине
Земун.
Трпеза љубави одржана
је у парохијском дому у Батaјници на којoј се парох јереј Дарко Кончаревић захвалио владици, браћи свештенству и свима присутни-

ма који су дошли да увеличају славу.
– Јован Шангајски указао
нам је пут обилазећи сиротишта, болнице, исцjеливајући
болесне и непрестано се трудећи. Угледајмо се на њега и
таквој љубави тежимо – поручио је отац Кончаревић.

ДРАГАНА БОКУН
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У МЈЕСТУ СТРОЈИЦЕ, ОПШТИНА ШИПОВО, ОД 19-21. ЈУЛА ОДРЖАН ЈЕ 11. JАЊСКИ ВИШЕБОЈ

» Миодраг Линта и Цвијан Савковић са члановима КУД Јањ Тројице

» Крајишки витезови из Бањалуке најјачи у надвлачењу конопца

Фестивал витештва и народне традиције
У
организацији Завичајног
удружења Јањана из Војводине, Удружења Јањ -Шипово и општине Шипово, 11. пут заредом, у овом малом мјесту на 15.
километру пута од Шипова према Купресу, одржана је дводневна
спортско-забавна и етно-туристичка манифестација.
Ове године, као и ранијих, Јањани из разних дијелова Републике Српске и Србије, дошли су у свој
крај, плански користећи своје одморе, да учествују или буду посматрачи на вишебоју, али и да посјете своје домове, родбину и пријатеље. На
вишебоју су се нашли и челни људи општине Шипово, угледни привредници, као и предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону
Скупштине Србије Миодраг Линта.
Новинарска екипа Српског кола,
се на лицу мјеста могла увјерити у
сву љепоту овог краја пострадалог,
али умногоме обновљеног, након
посљедњих ратних догађања.

НА ИЗВОРУ РИЈЕКЕ ПЛИВЕ

Госте, по доласку у Шипово, сачекао је секретар Завичајног удружења Јањана у Војводини Цвијан
Савковић. Непосредно по смјештају у мотел Медекс у Шипову, кренули смо у мјесто Пљева, гдје извире
ријека Плива. На неколико стотина метара од њеног извора налази се сређено туристичко насеље у
коме, током цијеле године, редовно бораве љубитељи риболова из
цијеле Европе.
Од домаћина сазнајемо да је ријека добила назив по пљеви (остацима након вршидбе жита), као и
оближње село, али је касније преименовано у Пливу. Требало је, по
Савковићевим ријечима, да овдје
буде изграђен погон за производњу лијекова, али због низа других
околности, премјешетен је у Загреб.
Од свега тога, за овај град је остало само име познате фармацеутске
фабрике – Плива.
Крај је познат по шумском богаству, али и предивним водотоцима,
а можда најбољи примјер томе је да
само Шипово лежи на пет ријека.

» Стеван Медић и екипа Рајац-Србија

» У селу Прибељци, засеок Кутања, код породице Горана Савковића
Обилазећи предивне предјеле, Савковић нам прича о Соко-граду, некадашњој тврђави која је међу посљедњима пала под Турке, али и ријеци
Сокочници, која се само неколико
километара од центра Шипова улива у Пливу. Недалеко одатле налази
се и Ада Сокочница, окружена ријеком Пливом, веома атрактивно уређено излетиште, на само три километра од центра града.
У духу правог туристичког водича, Савковић нам прича и занимљиву причу из живота легендарног народног хероја Симе Шолаје, чија је
ћерка Зора седамдесетих година била предсједница ове општине. Она је
наиме остављена у збјегу, јер се тако
одлучила њена мајка, како би спасила једну од двије кћери. Међутим,
судбина је хтјела да остављена дјевојчица преживи, а она коју је мајка
однијела на својим грудима касније,
услијед тешке болести, умре.

СПОМЕНИК ЈАЊСКОЈ ПИТИ

У самом центру споменик, чудне конструкције на први поглед.
Шиповљани су га посветили јањској пити, јер, како кажу, она их је
отхранила.
Испред сређеног трга у центру
града и лијепо уређене зграде Скупштине општине госте из Београда
дочекао је њен предсједник Милан
Плавшић, а нешто касније, разговорима се прикључио и начелник
Општине Милан Ковач.

Требало се упутити у 15 километара удаљене Стројице, односно
засеок Растик, према теренима за
кошевину и вишебој. Пут од центра
Стројица до Растика је макадамски,
доста излокан, па су се многи познаваоци овог краја на борилиште упутили пјешке, баш као и косци који
су заједнички стигли на прелијепи
пропланак на падинама Виторога.

ДОМИНАЦИЈА БАЊАЛУЧАНА
У НАДВЛАЧЕЊУ КОНОПЦА

Част да отворе 11. Јањски вишебој припао је скакачима у даљ.
Изједначена борба вођена је све до
посљедњег скока између Ратомира
Баштића и Радована Спреме. Одлучивали су милиметри. На крају је
резултат био изједначен, али је због
више дужих скокова прво мјесто
припало Баштићу.
Велики број окупљених посјетилаца чекао је другу дисциплину бацање камена са рамена. Знало се да
је притајени фаворит Александар
Новаковић из Петровца, који је то
оправдао бацањем од 20,80 метара, чиме је за више од два метра,
надмашио Црепуљу из Шипова и
Ковачевића из Невесиња.
– Још као дјечак почео сам да
бацам камен у родној Крњеуши.
Љубав према бацачким дисциплинама наслиједио сам из породице.
Трудићу се да се одазивам оваквим

» Споменик пити
скуповима чувајући традицију својих предака – рекао је Новаковић.
Најзанимљивија борба виђена је
у надвлачењу конопца гдје се још у
раној фази слутило да ће о првом
мјесту одлучивати соколови из Невесиња и витезови из Бањалуке.
Мегдан у финалној борби припао је и физички тежим Крајишким
витезовима из Бањалуке, а колико
су били доминантни говори и чињеница да је њихова друга екипа
освојила треће мјесто.

КОШЕВИНА ИЗАЗВАЛА
НАЈВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ

У паузи између такмичарских
дисциплина и кошевине протојереј- ставрофор Чедомир Арамбашић, парох стројички, поздравио је
све окупљене што су дошли да увеличају ову манифестацију, а свим
такмичарима је пожелио успјех.
Публика је с нестрпљењем чекала
косидбу, а сваки косац имао је своје
навијаче. Трава је летјела на све стране, а опет се испоставило да онај који има најбоље вријеме не освоји прво мјесто. Оно као да је ове године
резервисано за младог Вука Вучковића из Прељине код Чачка, освајача златне косе на Косидби на Рајцу.
Занимљиво да је и овдје друго мјесто освојио, као и на Рајцу, Марио
Прљевић, док је трећи био Милош
Тркуља из Петровца. Сви они добили су новчане награде, медаље и пехаре које им је уручио Миодраг Линта, предсједник Одбора за дијаспору
и Србе у региону Скупштине Србије.
Кошевина се није завршила такмичењем сениора. На парцеле су
изашли најмлађи и најстарији
косци. Навијања је било и овдје, а изузетно је било лијепо
гледати дјечаке у народним
ношњама са косама у рукама како замахују и косе
траву. Мада су овдје сви
учесници били побједници ипак се нешто више од осталих издвојио
Младен Плавшић из села Водица.
Ништа мање није би-

ло интересантно гледати и ветеране. Неки давно зашли у девету деценију живота, али откоси су им
били уједначени, трава равномјерно покошена. Један од најстаријих
Цвијан Миловац има 84 године из
села Липоваче код Стројица, добром кошњом освојио је треће мјесто. Тријумфовао је Перо Плавшић
из Стројице.
Овом дисциплином завршен је
први дан, а онда су косачи и такмичари у другим дисциплинама, након додјеле признања и проглашења побједника, отишли на косачки
ручак. На трпези се нашло свега: од
ручно развлачених пита, до свињског и јагњећег печења.

ЛИНТА: ДА СЕ НЕ
ЗАБОРАВИ РОДНИ КРАЈ

Други дан 11. Јањског вишебоја имао је на програму етно дисциплине. Бирани су најљепша мушка
и женска рукотворина и најљепше
обучена дјевојчица у јањској народној ношњи. Побједници су били Миленко Миловац – Липовача и Поповић Деса –Јасик, док је награда за
најбољу дјечју ношњу припала дјевојчици Миловац Биљани из Липоваче. Програм је настављен натпјевавањем најбољих изворних пјевачких група гдје је прво мјесто освојила група Виторог из Новог Сада испред Јањских соколова и групе Јањ.
Част да свечано затвори такмичарски дио ове манифестације припала је народном посланику
Скупштине Србије Миодрагу Линти. Обраћајући се великом броју
присутних Јањана, Линта је, између осталог, истакао да један од најважнијих циљева Србије и Српске
треба да буде јачање националног,
духовног и културног јединства српског народа без обзира на постојеће границе.
– Ма гдје живјели треба да чувамо српски језик и ћирилицу, да се
окупљамо око Српске православне
цркве, да његујемо културу сјећања
на наше страдале сународнике у 20
вијеку. Важно је да се међусобно помажемо, да једни другима опраштамо, јер само слогом и јединством
нашег народа, можемо напријед –
истакао је Линта и послао поруку
Јањанима који из разних разлога
не живе у свом завичају.
– Јањани никада не треба да забораве свој родни крај и бар једном
годишње треба да дођу у своје село.
Треба да помогну око обнове цркве,
уређења гробља, дотјерају у ред куће
и окућнице и да традицију овог краја преносе на своју дјецу и своју унучад, јер то представља сигурност да
никада нећемо нестати са ових простора – закључио је Линта још једном
поздрављајући све присутне Јањане,
њихове пријатеље и госте.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

РЕЗУЛТАТИ
zz
КОШЕВИНА – СЕНИОРИ
Вук Вучковић – Чачак
Марио Прљевић – Томиславград
Милош Тркуља – Петровац
zz
КОШЕВИНА – ВЕТЕРАНИ
Перо Плавшић – Стројице
Савко Малиновић – Подобзир
Цвијан Миловац – Липовача

»» НАЈБОЉИ КОСЦИ: Марио Прљевић, Вук Вучковић и Милош Тркуља

zz
КОШЕВИНА – ПИОНИРИ
Плавшић Младен – Водица
Максимовић Синиша – Стројице
Џакић Бошко – Стројице
zz
НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА
Крајишки витезови I – Бањалука
Српски соко – Невесиње
Крајишки витезови II – Бањалука
zz
СКОК У ДАЉ ИЗ МЈЕСТА
Ратомир Баштић – Бањалука
Радован Спремо – Јајце
Александар Новаковић – Петровац

»» СКОК У ДАЉ: Александар Спремо, Ратомир Баштић и Радован Спремо

zz
КАМЕНА С РАМЕНА
Александар Новаковић – Петровац
Милорад Црепуља – Шипово
Бошко Ковачевић – Невесиње
zz
ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ
Максимовић Бојан – Шипово
Максимовић Маша – Шипово
Базина Дражен – Јајце
zz
ДЈЕВОЈЧИЦЕ У ЈАЊСКОЈ НОШЊИ

Миловац Биљана – Липовача
Максимовић Сара – Стројице
Тодорић Дајана – Тодорићи

»» Бојан Максимовић најбољи у шаху

zz
ДИЈЕТЕ У ЈАЊСКОЈ НОШЊИ
Максимовић Ивана, Ђукић Раде,
Миловац Марија, Миловац Немања,
Јовишевић Андреј
zz
ЖЕНСКА РУКОТВОРИНА
Поповић Деса – Јасик
Ракита Роса – Стројице
Шарић Богдана – Стројице
Миловац Мара – Липовача

»» Александар Новаковић убједљив у бацању камена с рамена

zz
МУШКА РУКОТВОРИНА
Миленко Миловац – Липовача
Маринко Савковић – Водица
Далибор Тодорић – Тодорићи
Драган Калкан –Пљева
zz
НАТПЈЕВАВАЊЕ

Виторог –Нови Сад
Јањски соколови
Изворна група Јањ
Изворна група Мркоњић Град

СПОНЗОРИ

ХВАЛА ЈАЊАНИМА И ЦВИЈАНУ САВКОВИЋУ
Екипа Српског кола захваљује се свим Јањанима на изузетној
срдачности и присном контакту током читавог боравка у овом
крају. Мада није обичај посебно бисмо се захвалили Цвијану
Савковићу, секретару Удружења Јањана из Војводине, који
нам је сваки тренутак био при руци, водећи нас до светковина и природних љепота овог краја, што нам је много помогло
да утиске стечене овдје подијелимо и са својим читаоцима.

»» Цвијан Савковић и Миодраг Линта

Компанија Виторог – Нови
Сад, Станко Јоветић – Нови Сад, породица Миличић
– Нови Сад, Мотел Оморика –
Каћ, Владимир Медић – Нови
Сад, ДУНИС Бјелобрк – Футог,
Општина Шипово, ДОО Зока
трејд – Ваган, Каменорезац
Тркуља Шипово, ДОО Радомекс
– Бабићи, ДОО Кум компани –
Грбавица, ДОО М Жељо – Шипово, ДОО Малиновић компани – Ваган, Браћа Јовишевић
– Шипово, Горан Савковић –
Раковац, АДА Компјутерс – Нови Сад, породица Полетановић – Нови Сад, Булевар коп
– Нови Сад, Топ трејд Топић –
Нови Сад, Вулканизер Сава
– Кула, Гафро Комерц Гавранић – Брчко, Месомаркет Teшић – Гроцка, Ресторан Код
Дуће – Ветерник, Кречана Шумар –Ветерник, ДОО Палмида
– Шипово, ДОО Идеал промет
– Шипово, Ауто школа Сан –
Шипово, Адриатик осигурање
– Шипово, ДОО Ивић – Шипово, ДОО Дендро феникс – Шипово, Месара Жижа – Шипово и ДОО Милекс – Шипово.

ЧЕДОМИР АРАМБАШИЋ, ПАРОХ СТРОЈИЧКИ ЗАБРИНУТ ЗБОГ ОДЛИВА СТАНОВНИШТВА

Пред Други свјетски рат имали смо
14.000, а данас тек 600 парохијана
П
ароха стројички Чедомир
Арамбашић је објаснио
шта ова манифестација значи за Јањ.
– Ово су дани кад Јањ оживи, јер у нашој парохији тренутно живи свега 600 душа, а
на овом простору пред Други
свјетски рат живјело је више
од 14 хиљада. Овдје можемо
видјети народне ношње ручне израде, других предмета
који су у употреби, нарочито
је атрактивна косидба и друге спортске дисциплине. Најважнији је тај сусрет људи да
се виде, поздраве, запјевају,
стекну нова познанства и пријатељства. Поједини такмичари имају мотив да побјеђују и
то је нормално, али сигурно је
да су сви побједници.
Прота Арамбашић је поносан на овај крај, на истакнуте Јањане, али има и конкретне приједлоге како би
он током читаве године био
пунији.

– Оживе емоције током
Вишебоја оних који су одавде поријеклом, а многи који
долазе први пут заволе овај
крај, па то понављају годинама. Ова област је етнички чиста и у сваком погледу
је увијек занимљива. Треба

ЗАБРИЊАВАЈУЋИ ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Јањ је географска, историјска и културна област јужно од
Шипова према Купресу. На овом подручју има више од 20
насељених мјеста: Бабићи, Бабин До, Брдо, Ваган, Водица,
Горица, Грбавица, Греда, Ђукићи, Кнежевићи, Кичелово брдо,
Липовача, Љуша, Мочиоци, Натпоље, Подобзир, Попуже,
Прибељци, Стројице, Тодорићи и Чуклић, смјештена у и око
кањона ријеке Јањ. Пред Други свјетски рат је живјело око
14.000 становника, а након њега преко 9.000 становника у око
1.370 домаћинстава. Колонизација, економске миграције и
посљедња ратна дешавања су „опустила” Јањ и сада овдје
готово да нема ни хиљаду људи.

нагласити да је поред природних љепота, ту и духовност којом се овај крај дичи. Својим црквама, манастирима, свештеним лицима пониклим из овог краја.
Ми данас имамо два епископа, канадски Митрофан Кодић и милешевски Атанасије
Ракита, много монаха, монахиња, свештенства. Познат је
овај крај по побожности, вјерујућем народу, а познат је и
по успјесима многих спортиста. Кошаркаши Дарко Миличић и Мирослав Радуљица су из овог краја поријеклом, ватерполиста Никола Рађен, фудбалер Марко
Полетановић и многи други.
Јањ је био многољудан крај,
било је 70-их година 1.200
ђака, сада имамо само 60.
Тај Јањ је населио Војводину, Београд. Општи тренд је
да свуда мања мјеста, као
на примјер Шипово, Мркоњић, стагнирају у корист већих центара, Бањалуке, па и
Новог Сада и Београда и не
може се нешто битније утицати на то. Било би добро да
ови људи који су стекли иметак и углед у свијету улажу у
свој крај. Да се отварају погони, да просто захваљујући
природним потенцијалима
Јањ живи током цијеле године, а не само ових неколико
дана – прича за Српско коло
протојереј-ставрофор Чедомир Арамбашић.

МИЛАН КОВАЧ, НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ШИПОВО

Потребне боље везе са Србијом
краћем разговору челнилазак одређених инвеститоУ
ци Шипова упознали су
ра из Младеновца са којима
Миодрага Линту са тренутсе воде разговори о поновном економском и политичком ситуацијом у овом дијелу Републике Српске. Истакли су да се тренутно ради на
елаборату три економске зоне
како би потенцијалним улагачима омогућили земљиште и
остале неопходне прикључке
за евентуалну изградњу будућих погона.
Сазнали смо да поред
свих економских потешкоћа општина Шипово има релативно велики број запослених, али да и овдје, као
и у читавом региону посто-

»» Милан Ковач
ји проблем са одласком радне снаге у западне земље.
Домаћини су поручили да
треба да се успостави ближа сарадња са матицом, а
као примјер истакли су до-

ном покретању производње
гипса, врло траженог материјала на свјетском тржишту. Традиционално овдје
добро ради шумска индустрија, с тим да се све више
води рачуна и о преради дрвета и изради намјештаја, а
да је такође овај крај богат
са рудама. Линта је рекао
да ће учинити све што је у
његовој моћи да поспјеши
привредну сарадњу Шипова
са матицом и да му је драго
што је чуо толико оптимистичних података.

Јањске отоке – рај за риболовце
ијека Јањ извире између соке до 200 метара. Ријека ва у многобројне поточиће
Рлометара
Бабића и Стројица, 15 ки- тече на запад према Шипову. који се након неколико килоисточно од ШипоНа девет километара од метара спајају. Јањске отоке
ва на надморској висини од
612 метара у дубоком кањону чије су стрме литице ви-

Шипова налазе се Јањске
отоке, долина дуга око један
километар, гдје се Јањ разли-

су популарно туристичко излетиште. Кањон ријеке Јањ је
заштићени природни резерват Републике Српске. Обилазећи Јањске отоке у пратњи Зорице Пиљић и сами смо
се увјерили у то. Тешко је ријечима описати сваки водопад, воденицу, бук… То једноставно треба доживјети.
Зорица нам каже да је ријека Јањ изузетно богата пастрмком и липљеном, те је
због тога веома атрактивна
риболовна мушичарска вода. Мека за риболовце, али и
за сваког љубитеља природе.
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МИТИНГ И КОНТРАМИТИНГ ДВА СКУПА НА ОБИЉЕЖАВАЊУ ДАНА УСТАНКА НАРОДА ХРВАТСКЕ

Полиција
чувала
антифашисте
у Србу

»» Милан Гомирац и Миодраг Линта полажу вијенац
ЛИНТА: МЕСИЋУ НИЈЕ МЈЕСТО У СРБУ
Линта се након скупа јавности обратио саопштењем у коме
је истакао да Стипи Месићу није било мјесто на овом скупу.
– Стипе Месић био је један од водећих људи проусташке
странке ХДЗ која је 1990. године дошла на власт у Хрватској
с циљем стварања Хрватске без, или са што мање, Срба.
Подсјећам да је Месић био један од главних криваца
за разбијање Југославије, да је почетком деведесетих
релативизовао и порицао усташке злочине у највећој
фабрици смрти Јасеновац, тврдећи да је то био радни
логор, да је пјевао усташке пјесме и да је својевремено дао
шовинистичку изјаву како Срби из Хрватске могу однијети
једино онолико земље колико су донијели на опанцима…

С

ве до 1990. године, и
доласка на власт ХДЗ,
комеморација у Србу
је била средишње мјесто за
обиљежавање устанка против фашизма, и републички
празник на коме је на свечан
начин прослављан Дан устанка. Ове, као и ранијих година,
организатори народног збора, на коме се окупило око
хиљаду људи, били су Српско
народно вијеће и Савез антифашистичких бораца и антифашиста Хрватске. Оспоравање и негативни коментари у Хрватској испратили
су обиљежавање овог значајног датума. Као и претходних
година у томе су предњачили представници Аутохтоног
ХСП-а, који су на улазу у Срб
одржали контрамитинг. Тражили су да се овај скуп забрани, али захваљујући великом
броју полицијских снага, све
је прошло без инцидената.
Церемонијални дио почео
је револуционарним партизанским пјесмама у извођењу
младих антифашиста из Пуле и Београда. Након тога су
многе организације положиле
вијенце, у подножје споменика устанку, порушеног у Олуји

1995. године, а након 15 година поново обновљеног. Вијенце су положили представници Српског народног вијећа,
Амбасаде Републике Србије
у Загребу, Одбора Скупштине Србије за дијаспору и Србе у региону, Савеза антифашистичких бораца из Хрватске и многи други. Минутом
ћутања одата је почаст свим
невино страдалим жртвама.

РАЂЕНОВИЋ: УЛАЖИТЕ
У ИНФРАСТРУКТУРУ

Рајка Рађеновић, замјеница начелнице Општине Грачац, поздравила је све присутне у име домаћина и затражила од институција државе
Хрватске, да народ на овим
просторима заштите од авети усташтва, понора повјесног
ревизионизма и мржње према
другима и другачијима.
– Сврсисходније би било
да се новац који се троши на
јаке полицијске снаге усмјери за водовод, струју или неки други инфраструктурни
пројекат у овим крајевима
– поручила је Рађеновићева.
У сличном тону, говорио
је, у име Антифашистичке
лиге, Зоран Пусић који је ис-

»» Борис Милошевић, Мартина Келер и Милорад Пуповац
такао да учесници устанка у
Србу заслужују веће поштовање, али да живимо у временима ревизионизма и релативизације усташких злочина.
Фрањо Хабулин, предсједник Савеза антифашистичких бораца и антифашиста
Републике Хрватске, истакао
је да је на овај дан устао народ Хрватске против оних који су облатили хрватско име.

МИЛОШЕВИЋ: ЗАЈЕДНИЧКИ
УСТАНАК ДВА НАРОДА

Предсједник СНВ-а и саборски заступник Борис Милошевић, поручио је онима
који умањују значење овог
окупљања и ометају га, „да
се данас слави само устанак

народа Хрватске, који је био
заједнички устанак Хрвата
и Срба, те да су злонамјерни они који га називају злочиначким и четничким скупом, усмјереним на рушење
хрватске државе”.
– Антифашизам и ЗАВНОХ уписани су у Устав РХ
управо на темељу борбе устаника из 1941. године, но не
треба тај устанак романтизирати, идеализирати јер је
имао невине жртве и то треба
јавно рећи – рекао је Милошевић, додавши, како оне не
могу оспорити праведност и
легитимитет устанка те праведност њихове борбе. Милошевић је подсјетио да је недуго након формирања НДХ,
усташки режим забранио ћи-

рилицу и формирао концентрационе логоре.
Скупу се обратила и Мартина Келер, чланица Бундестага, ријечима, да као потомак оних који су чинили злочине осјећа поштовање према жртвама нацистичког режима и партизанској борби.
Келер је истакла да цијени изградњу некадашње социјалистичке заједнице Југославије, али не на совјетском,
него на властитом принципу,
која је била у интересу свих
њених народа и народности.

ПУПОВАЦ: ЗЛОЧИНИ НАД
СРБИМА ПРЕТХОДИЛИ
УСТАНКУ

Скупу се обратио заступник у Сабору Хрватске Милорад Пуповац.
– Овдје је био оружани
устанак и величанствена антифашистичка борба. Овај
устанак је услиједио након
првог масовног покоља Срба у Гудовцу, па у Вељуну, па
у Глини, па логору Јадовно,
након етничког чишћења у
Плитвицама и убијања у Суваји и Доњем Лапцу. Усташе,
са којима је био Макс Лубурић, хладним, а не ватреним

оружјем, убиле су преко двије стотине Срба, ту надомак
мјеста гдје се сад налазимо.
Требало је устати против тога. Било је и ружних ствари у
том устанку и стога ћемо се
и ове године сјетити свих који су страдали и у Боричевцу
и Бротњи и одаћемо почаст
и недужним Хрватима који
су страдали и убијени у том
устанку – рекао је Пуповац.

ИГНОРИСАЊЕ МЕСИЋА

Завршни говорник на
овом скупу био је некадашњи посљедњи предсједник
СФРЈ Стипе Месић, чији се
говор много разликовао од
онога у тим временима. Нажалост, Срби изгледа брзо
заборављају и још брже праштају. Обичан народ не, јер
је почетком његовог говора
већи дио њих почео да напушта простор око споменика.
Скупу је присуствовао и
конзул Републике Србије у
Загребу, Александар Стаматовић, као и предсједник Одбора за дијаспору и Србе у
региону Скупштине Србије
Миодраг Линта, али они нису били међу говорницима.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ОДРЖАНИ ДАНИ ДИЈАСПОРЕ У ЛОПАРAМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
анифестација Дани дијаспоре одржана
56 екипа из Србије, Хрватске и Босне и ХерМ
је крајем јула по осми пут у Лопарaма,
цеговине. Организатор турнира је Омладинпочели су представљањем изложбе слика са
ски погон фудбалског клуба Мајевица, а генеЛиковног сабора Мајевица 2019. и представом Намћор у извођењу Позоришта Дуга.
Другог дана манифестације одржан је Пословни форум на којем је наглашено да је дијаспора највећи улагач у општини Лопаре и
уз њихову подршку је посљедњих пет година
отворено пет привредних субјеката.
– Важно је посветити пажњу дијаспори јер
је управо она спремна да улаже у свој родни
крај. Општина Лопаре је то препознала и зато имамо бројне успјешне пројекте које заједнички реализујемо – истакао је начелник
Општине Лопаре Радо Савић.
Савић је оцијенио да општина Лопаре има
најбољу препоруку од оних који су већ инвестирали у овај крај и биљеже добре пословне резултате. Као примјер навео је отварање базена у Лопарама, фирму Smart sistem
из области електроопреме која производе
пласира на западно тржиште и планира проширење капацитета и броја радника, као и
фирму Ђокић метал, док извозно предузе-

ће Ентеријер Којић гради халу од 1.480 метара квадратних.
– Простора за улагање има у металском
сектору, али и у пољопривреди и већ имамо
најаве заинтересованих инвеститора из дијаспоре који би производили козји сир, као
и пројекте који би подстакли туристички садржај – рекао је Савић.
На Пословном форуму присутнима се обратио предсједник Удружења српских привредника Швајцарске Стојан Стевановић који је рекао да је десетогодишња сарадња између матице и дијаспоре уродила инвестицијама које
доприносе развоју општине Лопаре. Стевано-

вић је похвалио сарадњу са локалном управом
и њихову подршку улагачима, наводећи да је
циљ сарадње проналазак инвеститора за мање пројекте који су оствариви и који отварају
до 10 радних мјеста. Примјер добре сарадње
општине Лопаре са дијаспором представља и
дестилерија Епоха чији је власник Бојан Џувелековић из Бобетиног Брда који је на форуму
рекао да су уз помоћ дијаспоре њихове воћне
ракије нашле пут на тржиште Швајцарске, Њемачке, Аустрије и Србије.
У оквиру традиоционалне манифестације Дани дијаспоре у Лопарама одржан је Међународни фудбалски турнир који је окупио

рални покровитељ била је Општина Лопаре.
Трећег дана манифестације одржан је први састанак Управног одбора новооснованог
Удружења Корени. Потпредсједник удружења
Милан Гутић рекао је да је присуство новооснованог удружења скроман допринос Лопарама које су највише урадиле на синтези матице и дијаспоре. Гутић је додао да Удружење
Корени подржава људе који имају такву идеологију. Предсједник Удружења Корени Стојан
Стевановић истакао је да су чланови овог удружења праве патриоте и да су то доказали својим дјелима и бројним улагањима у родни крај.
У оквиру Дана дијаспоре у порти Храма
Покрова Пресвете Богородице у Лопарама,
одржан је Сајам домаћих производа и кућне радиности.
Тродневно дружење Мајевчана са земљацима у родном крају, начелник Општине Лопаре назвао је народним сабором и похвалио
локални развој који је покренут захваљујући
дијаспори.
ДРАГАНА ШИПОВАЦ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

БАШТИНА КРАЈИШКИХ СРБА 
Пише: проф. др Славица Гароња 

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.

Н

ародна/усмена књижевност Срба са бивше Војне Крајине, сакупљена највећим дијелом у
19. вијеку, представља не само драгоцјену допуну укупном домету српске усмене
умјетности ријечи, познату
из Вукових збирки, већ уз аутентичне фолклорне обичаје,
православну вјеру, као и специфичан говорни/пјеснички
језик (херцеговачки говори и
ијекавско нарјечје штокавског
дијалекта), она управо чини
темељну одредницу српског
идентитета Крајишких Срба.

КОЛИЈЕВКА
"МАЛЕ ПЈЕСМЕ"

Српска народна пјесма
Крајине, одређена је, прије
свега, класичном усменом
лирском и лирско-епском пјесмом (какве је и Вук сакупио,
учинивши их свјетски познатим), које и по квалитету, а и
по мотивској разноврсности,
не уступају Вуковим записима. Међутим, живот крајишке
народне пјесме се у складу са
духом времена (крајем 19. и
током друге половине 20. вијека) испољава и кроз изузетну присутност и „мале пјесме“, тј. римованог дистиха
(која се од региона до региона различито назива: бећарац, ојкача, прелица, „ситна
пјесма“), а чија је колијевка
по свему судећи, управо Војна Крајина/Граница. Наш интерес ће се, природно, у овом
краћем прегледу, највише задржати и бити посвећен класичној народној пјесми, забиљеженој међу Србима на простору бивше Војне Крајине,
тј. од Тромеђе и Далмације,
преко Лике, Баније, Кордуна,
све до Западне Славоније (мада том простору равноправно
припада и Срем и Банатска
Крајина), дакле, углавном оне
издужене мапе бивше Војне
Крајине (1526-1881) насељене у великој мјери српским
православним живљем и под
патронатом аустријске круне,
који је, након вишевјековног
егзистирања, а у току распада бивше СФРЈ (1991-1995),
разним геополитичким манипулацијама, етнички очишћен са ових простора и који сада припадају Републици
Хрватској.
Остављен у својеврсној
културној изолацији, српски
народ Крајине, подједнако
удаљен и од српске матице,
али и од урбане католичке
средине, брижљиво је чувао
и његовао свој српски идентитет, фолклор и обичаје, тако да је усмена пјесма, као и
цјелокупно усмено стваралаштво, непатворено живјело и
цвјетало у идеалним условима патријархалног и руралног
начина живота, па чак дожи-

вљавајући и свој зенит, судећи
по бројним записима с краја 19. и почетком 20. вијека,
када је углавном и сакупљена импозантна грађа са ових
простора. Отуда је Војна Крајина расадник пјесничких мотива српске народне пјесме и
њених варијаната, типичних
само за овај регион, са одређеним репертоаром, односно
кругом најпопуларнијих лирских пјесама и балада, слабије изучених и мање доступних данашњој научној јавности, него што су то неки други српски региони.
Основна одлика српске
народне пјесме Војне Крајине јесте лирска и лирско-епска пјесма, односно пјесма
„на међи” (балада). Очуване у
овим крајевима превасходно
у колу, као пјеване на одређену мелодију, без инструменталне пратње (са хорским “отпјевањем”), извођене у својеврсном синкретизму, лирска и лирско-епска пјесма су
оно специфично и највредније што српски народ Крајине дарује српској усменој
књижевности уопште. Класична, гусларска епска традиција овдје није имала своје
дубље упориште, сем на рубним подручјима динарског
басена (у Далмацији, Лици,
Босанској Крајини), и већ је
половином 19. вијека, судећи
по мањем броју записа, била
у одумирању.

ЕРЛАНГЕНСКИ РУКОПИС

Први записи српске народне поезије са Војне Крајине, убрајају се често и међу
најстарије познате записе на
српском језику. Један од најстаријих рукописних зборника Ерлангенски рукопис (датиран око 1720), потиче, по
свему судећи, управо са ових
простора – граничарских регименти дуж Саве, односно, са
простора Западне Славоније.
Први пут објављен из рукописа (1925) у приређивању
младог слависте др Герхарда
Геземана, представља прави
расадник мотива који се после срећу - разуђенији и пјеснички савршенији, код потоњих сакупљача из 19. вијека,
махом учитеља и свештеника – најпросвјећенијих дијелова српског народа. Познато
је и неколико антологијских
записа у рукописним песмарицама из 18. вијека са ових
терена, попут записа свештеника Теодора Добрашевића
из 1763 (забиљежен у селу Бастаји код Дарувара), са најстаријим споменом Ђурђа Смедеревца и града Смедерева
на овом простору, као и антологијска пјесма „Јакшићи
кушају љубе“ (запис Славонца и граничарског официра
А. М. Рељковића из 1779), а

»» САКУПЉАЧИ НАРОДНОГ ПРЕДАЊА: Никола Беговић и Ђорђе Рајковић
која је стекла славу кроз Вукове збирке.

ЗАПИСИ
СПИРИДОНА ЈОВИЋА

Треба напоменути да је на
простору Славонске границе
настала и прва етнографска
студија о Србима, пола вијека прије Вукових етнографских списа – ријеч је о Етнографској слици Славонске војне
границе, коју је написао Спиридон Јовић на њемачком и
објавио у Бечу 1835. године.
Овај „син Границе“, рођен у
Петрињи и крштен у цркви
Св. Спиридона, први је Војној
Крајини, као „веома племенитој земљи“, дао прерогативе
аутономне државе, што је она
уистину била, под патронатом бечке круне, а присуство
српског становништва у њој,
односно печат њеном постојању овјековјечио споменутом етнографском студијом о
српском (славонском) граничару и његовом менталитету,
кроз низ изузетно литерарно
описаних друштвених, фолклорних и црквених обичаја
(кућна задруга, ношња, коло,
црквени зборови, Ускрс и Божић), све до праве приповијетке о одласку граничара у
рат - доносећи и записе неких
карактеристичних лирских и
епских пјесама овог краја из
свог времена. Само из разлога што је ова драгоцјена књига Спиридона Јовића остала
непозната готово 150 година,
он није у науци уврштен у пионире српске етнографије на
тлу Крајине и Вуковог претечу – што је мјесто које му свакако припада.
Први значајан сакупљач
међу Србима на простору Војне Крајине, на њеном славонском дијелу, који свој рад одмах већим дијелом и објављује, јесте Ђорђе Рајковић
(1825-1886). Познати национални и културни радник из
Новог Сада. Иако није рођен
на простору Границе, објавио
је изузетно драгоцјену прву
збирку под насловом Српске народне пјесме из Славоније. Мада уз збирку није дао
никакав предговор (без података о локацији, времену
сакупљања, као и казивачима), накнадним истраживањем његове рукописне заоставштине, која се чува у архиву Матице српске у Новом
Саду, дошли смо до сазнања
да је збирка настала као плод
његовог боравка у бањи Липик и у Пакрацу, у периоду
1863-1868, када је обављао
свој сакупљачки рад дуж граничарских села око ријеке Са-

ве, али једним дијелом и у Дубици, славонском селу на самој Сави, а преко пута Босанске Дубице. Све пјесме које је
забиљежио, њих 253 - су изузетног и уједначеног квалитета, подијељене по мотивским
групама по угледу на Вука,
и приказују у малом типични репертоар на славонском
дијелу Војне Границе. Збирка
је због свог квалитета записа
награђена из фонда Матице
српске. У фототипском издању из 2003, овим пјесмама је придодато још 26 пјесама пронађених у рукописној заоставштини, антологијских квалитета, забиљежених углавном у (славонској)
Дубици.

ДЈЕЛО НИКОЛЕ БЕГОВИЋА

На подручју Горње Крајине (Банија и Кордун), дјелује
још један знаменити Вуков
сљедбеник, познати свештеник и народни трибун, прота
Никола Беговић (1821-1895)
који је објавио за живота двије драгоцјене књиге, значајне
за народну књижевност Срба Крајишника, али и шира
етнографска истраживања.
То су Српске народне пјесме
Лике и Баније (1885), а потом и капитално дјело Живот и обичаји Срба граничара (1887), незаобилазна књига за свако проучавање етнографских особина овог дијела српског народа на Балкану. Са описаним обичајима
дајући, попут Вука, нарочито
у својој другој књизи (Живот
и обичаји Срба граничара),
праву енциклопедију народног живота Срба Крајишника, у тренутку када су усмена
књижевност и народни обичаји били у пуном процвату, Никола Беговић остаје и
данас етнограф и сакупљач
чије дјело је фундаментално
и до данас поновљено чак у
два репринт-издања.
Обимном сакупљачком
дјелатношћу, у дугом и плодном животу одликује се и рад
Манојла Бубала Кордунаша
(Примишље, Слуњ 1866 –
Бихаћ, 1939). Објавио је већи број збирки народних умотворина (народних пјесама и
приповиједака) различитог
квалитета, од којих је за ову
прилику важно истаћи његову збирку Српске народне пјесме по бившој Горњој Крајини
(1891). Дио његове сакупљене грађе и до данас је остао
необјављен, а чува се у Етнографској збирци Архива САНУ у Београду. За живота је
објавио сљедеће књиге сакупљених народних умотвори-

на са Крајине и по томе постао њен најплоднији сакупљач: Српске народне пјесме
слијепца Раде Рапајића I-II (Н.
Сад, 1889-1890), Српске народне пјесме по бившој Горњој
Крајини (Н. Сад, 1891), Српске
народне приповијетке слијепца Раде Рапајића III-IV (18931894), Народно васпитање по
Горњој Крајини (Сремски Карловци, 1897), Славе и здравице
(Загреб, 1904), Српске народне приповијетке са огулинског
Кордуна, Лике, Крбаве и Босне
(Загреб, 1936).
Најинтересантнију, а на
неки начин и парадигматску
судбину по српски народ из
Западне Славоније, понијела су два вриједна сакупљача
с овог подручја, с краја прошлог вијека, учитељи Милан
Обрадовић (1865-1944) и Сима Милеуснић (1864-1942),
који су, службујући на подручјима општина Дарувар
и Пакрац, Славонска Пожега (Ољаси и Каменски крај),
у периоду 1891-1907, оставили импозантан опус забиљежених лирских народних пјесама, балада и кратких говорних умотворина са овог подручја тзв. Мале Влашке, а све
своје рукописне збирке слали
Српској краљевској академији
у Београд (и претходно, неколико збирки у ЈАЗУ у Загреб),
да би њихови записи били објелодањени, немало скоро сто
година од свог настанка. Наиме, нашим избором из њиховог рада, бачено је сасвим
ново свјетло на српску поезију Крајине, а нарочито Западну Славонију, као значајан басен српског усменог пјевања,
симболично, деведесетих година 20. вијека, када српског
народа на тим просторима
више није било. Мимо административне територије Војне
Границе, а на ширем простору Далмације, треба поменути и драгоцјен рад сакупљача
на размеђу вијека - Владимира Ардалића (1857-1920),
који је објавио замашан број
својих етнографских записа
у периодици (Зборник за живот и обичаје Јужних Славена ЈАЗУ), као и монографија,
од којих му је најзначајнија
Буковица - Народни живот и
обичаји (1899, 1900, 1902). И
низ мање познатих сакупљача
оглашава се својим збиркама
на прелазу из 19. у 20. вијек
– том зениту српског усменог
пјевања на Крајини.

ИМПРЕСИЈЕ "СРБИНА
ИСПОД АВАЛЕ"

И током двадесетог вијека,
тачније, између два свјетска
рата, традиционални облици
живота у оквиру патријархалне задруге, чували су у пуној
мјери и свјежини српску народну поезију и остале усмене
умотворине, као нераскидиви
дио народног живота и обичаја, на територији бивше Војне
Крајине. Тако је између два
свјетска рата, сакупљач Драгослав Алексић „Србин испод Авале“, који се службом
обрео у Грачацу, зачуђен љепотом још непресахлог врела
народне пјесме, сакупио и објавио невелику збирку под на-

2.
ФОЛКЛОР
словом Личанке: песме из народа (1934). Већ у овој збирци
примјетан је процес пропадања класичне усмене пјесме и
продор римованог десетерца
и дистиха, који постаје доминирајући облик пјевања. Послије Другог свјетског рата,
како у драматично измјењеној геополитичкој карти (геноцид над српским становништвом у НДХ), али и новим културолошким условима живота (масован прелазак
из села у град), који је полако гасио све облике народног
живота, пред сам крај 20. вијека, појавиле су се још три
збирке народних пјесама са
ових простора: двије књиге
Станка Опачића Ћанице под
заједничким насловом Народне пјесме са Кордуна, (1971), с
тим што је овај устаник и партизански командант, потом
и голооточки страдалник у
другој књизи (1987) овај наслов проширио у: Народне пјесме, пословице и слике из живота и обичаја Срба на Кордуну, записима народних пјесама (старијим и партизанским
пјесмама-хроникама из НОБ-а), додавши им и друге усмене жанрове: басме, народне
пословице, изреке и клетве,
те неколико „примјера из народних обичаја“ тј. развијене приповијетке. Обе књиге
овом, у фолклористици запостављеном подручју Југославије и Хрватске током цијелог
20. вијека, приказују савремени снимак стања усмене традиције на Кордуну, оживљене
ратном епопејом и Народноослободилачким покретом у
Другом свјетском рату, али
на свом неминовном заласку
(и прије егзодуса 1991-1995).
Најзад, ту је и наша збирка
сакупљених народних пјесама Народне пјесме Славонске
границе (1987), коју је ауторка овог рада, као студенткиња,
сакупила на простору бивше
Мале Влашке, у Западној Славонији, готово сто година након рада учитеља Милана Обрадовића и Симе Милеуснића, на истим или блиским теренима - биљежећи од талентованих казивачица изузетне
примјере народних лирских
пјесама и балада.

НЕИСТРАЖЕНА
ОСТАВШТИНА

Богата усмена грађа Срба
са Војне Крајине налази се и
до данас расута, неистражена
и необјављена у бројној и већим дијелом још неистраженој српској периодици с краја
19. и почетка 20. вијека. Надамо се да ће резултати досадашњих истраживања бити подстицај младим истраживачима да се једна огромна
баштина и сва раскош српске
духовности сачуване у бројној споменутој усменој грађи (у већој мјери необјављеној) прије свега дигитализује,
а потом проучи и приближи
јавности, као залог идентитета и трајног очувања усмене заоставштине овог дијела
српског народа са западних
простора Балкана и данашње
Хрватске, данас у расијању.
НАСТАВИЋЕ СЕ...
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ПОЛА ВИЈЕКА ОД ОБНАВЉАЊА РАДА УДРУЖЕЊА РАТНИХ ДОБРОВОЉАЦА 1912–1918. ЊИХОВИХ ПОТОМАКА И ПОШТОВАЛАЦА

ПРОШАО ЈЕ ВИЈЕК – НЕ И НАШЕ СЈЕЋАЊЕ
У
прес центру УНС-а 2.
јула 2019. одржана је
конференција за новинаре поводом обиљeжавања
пола вијека обнављања рада
Удружења ратних добровољаца 1912–1918. њихових потомака и поштовалаца.
Циљ конференције је да
се српска јавност упозна са
радом удружења које се бави изучавањем и промовисањем добровољаца, очувањем успомене на њихове велике подвиге.
Удружење ратних добровољаца 1912–1918. правни је
наслиједник Савеза добровољаца Србије из 1903. који су
уз сагласност краља Петра I
Карађорђевића 2. септембра
1903. у Београду основали
добровољци Првог и Другог
српско-турског рата 1876–
1878, Босанског и Херцеговачког устанка 1875–1878.
Послије Првог свјетског
рата, Савез добровољаца Краљевине Србије обновио је рад
као Савез ратних добровољаца Краљевине СХС (Југославије) и радио све до окупације Југославије и Србије од њемачког Трећег рајха, који је
забранио рад Удружења 1941.

РАНКОВИЋ ЗАБРАНИО РАД
УДРУЖЕЊА У СРБИЈИ

Међутим, послије краћег
рада од 1944. до 1947. године Удружење је опет престало са радом. Занимљиво је да
су тада Хрватска и Словенија дале сагласност Удружењу
да настави са радом, али из
Србије је стигла не само забрана са потписом Александра Ранковића, него и наредба да им се конфискује сва
имовина.
Предсједник Удружења
Бранко Миловановић иста-

»» Др Милан Мицић, предсједник Удружења ратних добровољаца Бранко Миловановић, уредник Никола Тошић Малешевић,
пуковник у пензији Михајло Јовановић, др Горан Буџак, предсједник Удружења Кајмакчалан Станоје Стојковић

као је како је то био велики
ударац за добровољце.
– Стари ратници који су
ризиковали све да би формирали ту Југославију нашли су
се затечени. У том рјешењу се
наводи да је Савез дјеловао
као националистичка, великосрпска и профашистичка
организација – навео је Миловановић.
Савез тек након 22 године
обнавља рад и то на Видовдан 1969. године, а од јуна
1990. године мијења назив у
Удружење ратних добровољаца 1912–1918. њихових потомака и поштовалаца.
– Удружење је бројало око
3.000 чланова и организовано je у 32 мјесна удружења –
рекао је Миловановић.

АУСТРОУГАРСКА
СВОЈЕ ДРЖАВЉАНЕ
ОСУЂИВАЛА НА СМРТ

О историјату српског добровољачког покрета говорио
је најбољи познавалац ове проблематике историчар др Милан Мицић.
– Добровољци српске војске у рату 1914–1918. године

ЧАСОПИС ДОБРОВОЉАЧКИ ГЛАСНИК
Удружење издаје и публикацију – часопис Добровољачки
гласник покренут у мају 1928. године.
– Настао је као потреба да се тадашњој јавности скрене
пажња на улогу и значај добровољаца и њихове идеје које
су непосредно прије завршетка Другог свјетског рата биле
запостављене – рекао је уредник часописа Никола Тошић
Малешевић и додао да је гласник излазио до марта 1941.
године и укупно је изашло 155 бројева. Поново је почео да
излази од априла 1991. и до сада је изашло 52 броја. Овај
лист може се купити на Савском тргу број 9. у просторијама
Удружења.

углавном су аустроугарски држављани из Босне, Херцеговине, Баната, Бачке, Срема, Барање, Лике, Баније, Кордуна,
Славоније, Далмације, Црногорског Приморја. Из угла аустроугарских власти постајали су „велеиздајници”. У пракси то је значило да ће у случају заробљавања одмах бити
убијени, њихове породице су
интерниране у аустроугарске
логоре, а имовина конфискована. Масовно добровољство
Срба из ондашње Аустроугарске у српској војсци у Великом
рату било је врхунац идеје националног уједињења српског
народа. Поред њих су били и
држављани Краљевине Србије који нису обухваћени мобилизацијом, као и Срби који су постали држављани Русије, Француске, САД, Велике
Британије – рекао је Мицић.
Он је објаснио да су четнички одреди који су знатним
дијелом уништени током борби 1914. године имали герилску функцију и прихватали су
најтеже борбене задатке.
– Добровољачки одред мајора Војина Поповића, званог
Војвода Вук, био је елитна јединица српске војске која је
1916. ослободила Кајмакчалан. До напада Бугарске на Србију 14. октобра 1915. године, дунавским путем пребачено је око 3.500 добровољаца
из Русије, да би 1916. године
од аустроугарских држављана
била формирана Српска добровољачка дивизија у Русији – рекао је Мицић оцјенивши покрет добровољаца као
глобални.

Мицић је као један од двојице живих најбољих познавалаца добровољачког питања (други је Никола Поповић)
изабран за предсједника Савеза удружења добровољаца
1912–1918.
– Савез добровољаца обухвата удружења која су формирана и која дјелују. Функција Савеза јесте да изврши
координацију рада, да покреће акције, да оснује нова
удружења. Удружења у склопу савеза су – Београд, Зрењанин, Нови Сад, Ковин, Лозница и Деспотовац, Удружења у
добровољачким насељима у
Војводини (Алекса Шантић
који обухвата добровољачке колоније на сјеверу Бачке), Сириг, Старо Ђурђево у
општини Темерин, Војвода
Степа, Александрово и Банатско Карађорђево.

ПИТАЊЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
И РЕСТИТУЦИЈЕ

Михајло Јовановић пуковник у пензији говорио је о рехабилитацији и реституцији
имовине Удружења.
– Рехабилитација би обухватала поништавање рјешења Савеза унутрашњих послова из 18. фебруара 1947. године. Обраћали смо се и МУП–у,
Влади и Скупштини, али смо
наилазили на маћехински однос према овом питању – рекао је пуковник у пензији Михајло Јовановић.
Реституција се односи на
повраћај имовине која је одузета 1947. године. Тада је одузет Добровољачки дом у Београду у Молеровој улици 24 и

Добровољачки дом у Шумадијској улици 6 у Новом Саду.
– Дом у Новом Саду откупили су добровољци Прве
српске добровољачке дивизије
својим чланаринама и доприносима. Сада тај дом има новог власника. Добровољачки
дом у Београду је разрушен,
јер је на том мјесту подигнута стамбена зграда која обухвата врло мали дио плаца на
којем је био дом – рекао је Јовановић.
Др Горан Буџак, научни сарадник Института за политичке студије, упознао је присутне са плановима Удружења у
наредном периоду и које су
то области обухваћене њиховим радом.
– Планирамо отварање
изложбе са фотографијама
о Нато агресији у Дому војске у Нишу. Затим, 29. септембра у селу Лесковице код
Ваљева одржаћемо годишњи
помен и одавање почасти војнику и хероју Стојадину Мирковићу, који је погинуо заједно са мајором Миланом Тепићем на тај дан 1991. у Беденику крај Бјеловара – рекао
је др Горан Буџак. Он је најавио да ће 30. септембра у Ваљеву учествовати у отварању
обновљеног спомен обиљежја
5. Пуку дринске дивизије, јединице која је заједно са добровољачким одредом Вука на
тај дан ослободила Кајмакчалан и тим чином отворила капију слободе – рекао је Буџак.
Удружење за његовање и
чување српске баштине Кајмакчалан основано је крајем
јуна 2015. године у Београду

као потреба да се затечено стање српских војних гробаља и
меморијала, прије свега ван
Србије, поправи и сачува од
заборава.
Како нам је рекао предсједник Удружења зато је и за назив Удружења изабран Кајмакчалан, јер на том подручју Солунског фронта током Првог
свјетског рата су многобројна гробља заборављена и запуштена.
– Желимо да се траг наше
борбе и жртве за слободу не
заборави и зато сваке године
више пута походимо у тај дио
Македоније и Грчке ради чишћења, евидентирања и проналажења неоткривених војних гробаља – рекао је Станоје
Стојковић предсједник Удружења Кајмакчалан.

ПЛАНИНАРИ
БРИНУ О ГРОБЉУ

На 1.600 квадратних км
има преко 80 гробаља.
– Прије нас је о тим гробљима бринуло Планинарско
друштво Копаоник заједно са
члановима Удружења ратних
добровољаца.Као планинарски водич 2008. године сам
водио планинаре у Македонију, наишао је један човјек који
ме је питао да ли смо ми Срби.
На мој потврдан одговор питао ме је зашто се не пењемо
на Кајмакчалан. Питао сам га
зашто бисмо се тамо пењали,
да би ми одговорио да су тамо кости српских јунака и додао на моје питање какве везе
имају планинари са тим, ако
нећете ви неко мора.
– Након повратка у земљу
стигло ми је писамце гдје су на
цд-у биле фотографије споменика и гробаља, плакао сам када сам видио у каквом су стању – рекао је Стојковић.
Тако је 2009. године пут
Кајмакчалана кренуло 20 планинара и 9 чланова Удружења ратних добровољаца 1912–
1918.
Удружење и ове године у
првој половини септембра
планира одлазак у Mакедонију под слоганом Прошао је
вијек – не и наше сјећање са
задатком да пронађе и очисти
гробља која су заборављена
и препуштена зубу времена.
ДРАГАНА БОКУН

Отац Ристо и деветоро браће Вајагић – хероји Првог свjетског рата
Ј

унаштво и љубав према отаџбини
одувијек су красили српски народ.
Гдје год да су се Срби налазили, мислима су били у својој Србији, увијек
спремни да се врате и помогну када се њихова земља налазила у незавидној ситуацији и нападнута од
стране непријатеља. Хероји и њихова јуначка дјела никада не смију
бити заборављени и треба да служе
као примјер за све младе нараштаје како би и они, када буде требало,
на исти начин показали љубав према
Србији. Из тог разлога, у овом тексту ћемо се присјетити приче о браћи Вајагић из Суве Међе у Босанској
Крајини који су почетком 20. вијека
у потрази са послом отишли у САД.
Међутим, када је Аустроугарска
објавила рат Србији, ангажовали су
се у прикупљању помоћи за своју
земљу.

Давне 1917. године када су и САД
ушле у рат, пријавили су се као добровољци и дошли у Србију. Вајагићи су потом упућени на Солунски фронт, у Седми пјешадијски пук
Дунавске дивизије и показали изузетну храброст и јунаштво. Храбра
одлука деветорице браће да напусте
сигуран дом и посао и прикључе се
првој линији фронта дирнула је све
у то вријеме и браћа су проглашена
за нову браћу Југовића.
Браћа Вајагић, њих деветорица и
њихов отац Ристо јуначки су се борили и допринијели побједи на Солунском фронту:
Лука (1877–1970), Ристо (1878–
1936), Михајло (1882–1960), Марко
(1885–1961), Симо (1889–1923), Симо Вајкана (1889–1932), Јово (1893–
1923), Ђуро (1896–1941) и Стеван
(1895–1980). Сви су преживјели Пр-

ви свјетски рат, а само је Михајло
био рањен у ногу и остао неспособан. Сахрањени су у Србији и Босни
и Херцеговини.
О храбрости и јуначком подвигу
браће Вајагић говорио је прота Петар Лукић приликом служења парастоса деветорици браће.
– Деветорица браће Вајагић су

јединствени случај у новој српској
историји, као примјер личног давања у тешким временима кроз које је
пролазио српски народ у 20. вијеку.
Они су замјенили сигурност коју су
имали у САД са ратним напорима и
ризицима на првој линији фронта,
при чему за себе нису тражили ништа. Њихов чин је био мотивисан је-

дино патриотским осјећањима припадности српском народу и жељом
да лично помогну држави Србији у
ослобађању од непријатеља.
Иако нису ништа тражили и безусловно се пријавили да помогну Србији, као ратним добровољцима, Вајагићима је, након рата, дата земља
у Темерину и Старом Ђурђеву, али
и селима Мајковац, Ада и Лаћарак.
У Војводини данас има 15 породица
потомака Вајагића настањених у Темерину, Старом Ђурђеву и Лаћарку.
Одлука браће Вајагић да добровољно приступе рату била је мотивисана патриотизмом, осјећајем припадности српском народу и жељом да
помогну Србији. Они су дио историје
Србије и као такви треба да буду запамћени и помињани када се разговара о храбрости, јунаштву и односу
према отаџбини. ДРАГАНА ШИПОВАЦ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ОБИЉЕЖЕНА СЛАВА ЗАВИЧАЈНОГ КЛУБА КОРДУНАША

КАО НЕКАД У ЗАВИЧАЈУ – КОРДУНАШИ ПРОСЛАВИЛИ СВЕТОГ ИЛИЈУ

З

авичајни клуб који на свом Сабору окупи и до 1.000 људи је свакако Завичајни клуб Кордунаша. Прије нешто више
од 10 година одлучили су да слава Клуба буде Свети Илија, вођени мишљу да је то дан
када су се Кордунаши најчешће окупљали у
родном крају. На новој адреси у Блоку 70,
Јурија Гагарина 81, предсједник Завичајног
клуба Петар Шаула и чланови руководства,
са својим пријатељима и земљацима прославили су славу Клуба, а уједно су свештеници
протојереј Славко Стевановић и протојереј
ставрофор Недељко Марјановић, освештали
нове просторије Завичајног клуба.

ПОЗНАТИ ПО НАЈМАСОВНИЈИМ
ЗАВИЧАЈНИМ СКУПОВИМА КРАЈИШНИКА

Како је рекао отац Недељко Марјановић
Кордунаши су изузетно поштовали Светог
Илију, и да је више од пола цркава на Кордуну њему посвећено.
Петар Шаула, предсједник Завичајног клуба, уз захвалност свештеницима и гостима на
присутности је пожелио срећну славу свим
Кордунашима и да овај простор буде мјесто
састајања свих Кордунаша.
– Добродошли су сви који желе да раде и
да се ангажују на развијању културе, традиције и обичаја, свега оног што смо оставили
на Кордуну, што је красило српски народ
Кордуна, а прије свега због младих покољења уз жељу да се Кордун не заборави никад.
Завичајни клуб Кордунаша није познат само по томе што окупља велики број земљака
на Сабору, већ успјешно сарађује са осталим
удружењима и појединцима који такође раде на очувању традиције и обичаја српског
народа са простора бивше Југославије. Труде се да буду повезница не само Кордунаша
у Београду, него и из других мјеста, како из
Србије тако и из иностранства. Помажу српска културно-умјетничка друштва из Хрватске, у виду обезбјеђивања опреме.
Изворна група Завичајног клуба Кордунаша Звуци Кордуна низала је пјесме из завичаја,
већина чланова ансамбла су у позним годинама, али ведрог духа, а Бранко Стевановић који
свира тамбуру (бас прим) има чак 94 године.
Слави Завичајног клуба Кордунаша присуствовали су Кордунаш, Миодраг Линта
предсједник Одбора за дијаспору и Србе у

»» ДОМАЋИН: Предсједник

»» Сјечење славског колача у пуним просторијама Завичајног клуба Кордунаша
региону Скупштине Србије, Стојан Кепчија
и Мирослав Ковјанић из Удружења Банијаца
потомака и пријатеља Баније, гости Кордунаши из Кљајићева, и многи цијењени чланови Завичајног клуба.
Међу присутнима је био и члан Завичајног клуба Кордунаша, Срђан Мркаљ који је
познат јавности као дио тима Хитне помоћи који су први указали помоћ водитељки
Пинка, Деи Ђурђевић.

АКО НАМ ДЈЕЦА НЕ СПОЗНАЈУ СЕБЕ,
ИЗГУБИЋЕ СЕ У СВИЈЕТУ

Колико су Кордунаши добри домаћини
рекао нам је и отац Недељко Марјановић
старјешина вождовачке Цркве Светог цара Константина и царице Јелене који је као
млад свештеник дошао на Кордун из родног
Санског Моста.
– Настанио сам се и оженио у Будачком,
службовао у Будачком од 1974. до 1995. године, 21 годину.
Иако поријеклом није оданде Кордунаши
га сматрају за свог. С обзиром да је заволио
народ у својој парохији интересовало нас је
колико су у тим предратним годинама Кордунаши ишли у цркву.
– Нису много, али су ипак долазили. Више
су се декларисали као Срби, него као православци. То је било вријеме када су се доно-

OБИЉЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА СТРАДАЊА У САНСКОМ МОСТУ

силе одлуке да се борци не могу сахрањивати са црквеним обредом, многи су се оглушили о одлуку, и на сахране својих ближњих
позивали свештеника.
Сада у Београду је ситуација много другачија, у храмове долазе и млади људи.
– На причешћу сваке недеље имамо бар
по тридесеторо дјеце. Дијете када научите да
као мало иде у цркву, ићи ће и послије када
одрасте – рекао је отац Недељко Марјановић.
Ништа без домаћег огњишта. Поред вјере,
млади људи треба да знају и своје коријене.
– Наша дјеца морају да знају свој идентитет и поријекло. Ако не спознају себе, изгубиће се у свијету.
Протојереј Славко Стевановић рођен у
Републици Српској, одлази на службу у Госпић 1981. године. Са Госпићанима и слави
и тугује. У октобру држи помен изгинулим
Госпићанима, њих 158 је убијено у периоду
од августа до децембра 1991. године. Док у
мају обиљежавају славу Светог Георгија, јер
је то била и храмовна слава у Госпићу. Поред Личана, и са Кордунашима слави са којима је дијелио и добро и зло од 1991. године
када из Госпића одлази у парохију Војнић.
– Лијепо сам се уклопио и у Лици и на
Кордуну иако су била тешка времена за цркву. Били смо стрпљиви, освајали смо са љубављу. Са умом, вјером и стрпљењем смо љу-

Удружења Петар Шаула

дима приближавали цркву и полако улазили
у куће домаћина.

ЧУВАЈМО НАШЕ СВЕТИЊЕ

Како је и сам отац Славко рекао то су биле тешке године за цркву. Срушене цркве за
вријеме Другог свјетског рата слабо су обнављане.
– Мислим да се данас цркве на тим просторима више обнаваљају него 50-их и 60- их
година. Наши људи нису имали слуха за то,
цркву нису гледали као на светињу, него као
обичну срушену кућу. Није проблем само што
нису обнављане, него су наши људи забрањивали онима који су хтјели да обнаваљају.
Ипак, отац наглашава да се грађевина сруши, обнови или опет подигне, али оно што
је заиста битно је да се ствара жива црква.
– Битно је да у души носимо све те наше
крајеве, и да пренесемо на младе генерације које су рођене у Олуји и послије Олује. Да
знају гдје је мјесто њихових праотаца. Да то
носе у себи, ово сада је само исјечак у времену, ко зна гдје ћемо сутра бити – рекао је
протојереј Славко Стевановић старјешина
Цркве Светог Николаја у Борчи.
Он је прави примјер за то, рођен у Републици Српској, дјецу добио у Лици, службовао на Кордуну, а сада је у Борчи.

ДРАГАНА БОКУН

У БУСИЈАМА ОБИЉЕЖЕНО 75 ГОДИНА ОД МОНТИРАНОГ СУДСКОГ ПРОЦЕСА У ГОРЊЕМ БУДАЧКОМ

СЈЕЋАЊЕ НА ЖРТВЕ КОРДУНАШКОГ ПРОЦЕСА
а 75. годишњицу Кордунашког
Н
процеса у недјељу 14. јула 2019. године у организацији Удружења бораца
Обновити спомен
обиљежје на Шушњару
ветом литургијом у Цр- како је рекао, и због тога треС
кви Светог Петра и Па- бало водити рачуна о његовом
вла у Санском Мосту и па- стању. Помоћник министра за
растосом у Спомен-комплексу Шушњар обиљежени су
Илиндански дани, којима општина Оштра Лука обиљежава своју крсну славу Светог
пророка Илију.
Положени су и вијенци
жртвама усташког терора
на локацијама Милин бирт
и Клаоница и цвијеће у Спомен-соби у Оштрој Луци.
Начелник општине Оштра
Лука Драган Станар изјавио
је да присуство потомака жртава које су страдале 2. августа 1941. године током Другог свјетског рата говори да ће
сјећање на њих живјети. Он је
подсјетио да је Шушњар 2003.
године проглашен националним спомеником БиХ и да би,

борачка питања у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске
Милан Торбица рекао је да је
након Јасеновца и Гаравице
код Бихаћа, Шушњар треће
стратише по броју српских жртава у Другом свјетском рату.
Начелник Oпштине Нови
Град Мирослав Дрљача истакао је да се мора пронаћи
начин како би споменик био
обновљен јер је из године у
годину у све лошијем стању.
Замјеник градоначелника
Приједора Александар Миљуш рекао је да су апели за
уређење Спомен-комплекса
упућивани и да очекује да се
разговором дође до коначног
рјешења.
СРНА

Кордуна из Београда код споменика у
насељу Бусије први пут је одана пошта
невино страдалим Кордунашима тога
процеса. Страдали су, како је том приликом истакао Милош Кресојевић, чланови војног, политичког и партијског руководства Кордуна, али и виђенији Срби –Кордунаши интелектуалци.
Послије монтираног судског процеса
одржаног у Горњем Будачком (отуда га
неки називају и Будачки процес) за наводну издају и сарадњу са непријатељима и четницима на смрт су 14. јула 1944.
године осуђени Вељко Кораћ, члан Народноослободилачког одбора (НОО) Кордуна, Љубо Вујчић, члан которског НОО
Слуња, Илија Жегарац шеф партизанске
штампарије, Милан Момчиловић официр Плашчанског партизанског одреда
и партизан Марко Мркић. Док су Драгић
Бунчић, Душан Балчин, Милица Вујчић,
Милић Напијало, Милан Напијало, Јово Балчин и Љубо Мартиновић осуђени
на вишегодишње казне принудног рада.

ТРАЖИЛИ АУТОНОМИЈУ
ЗА СРБЕ У ХРВАТСКОЈ

Узрок Кордунашког процеса, како је у
недјељу истакао Милош Кресојевић, налазио се и у томе што је народ Кордуна увидио
да су огромне жртве које су Срби дали на
Кордуну и у партизанској борби несразмерне у односу на власт која се у завноховској
Хрватској формирала. Јавно су захтјевали
већи удио Срба у новој власти, као и ауто-

»» Милорад Шкргић, Душко Дејановић, Тошо Пајић и Ђуро Шкаљац
номију Срба у будућој Хрватској. У новој
власти све кључне позиције заузимају кадрови хрватске националности који су Народноослободилачком покрету прилазили
од 1943. године свјесни да НДХ губи рат.

СТРАШНЕ ПОСЉЕДИЦЕ ПО СРБЕ

Посљедице су биле погубне за Србе
на Кордуну и у Хрватској који су претрпјели страшне усташке покоље, а пред
крај рата и страдали од чистке у партизанском покрету којем су припадали од
самог почетка рата. Одјеци суђења су
се преносили на ниже органе власти по
котаревима, селима и у партизанским
јединицама тако да су многи виђенији
Срби убијени без суђења, одузимани су
им чинови, избацивани из КПЈ и СКОЈ-

-а, а многи су послати на фронт гдје су
често страдали и од метка са леђа. И послије завршетка Другог свјетског рата
настављен је обрачун са српским кадровима који су се залагали за аутономију
Срба у Хрватској. Тако су тужиоци на
Кордунашком процесу Станко Опачић
и Душан Бркић 1950. године завршили
у затвору на Голом отоку.
Удружење бораца Кордуна из Београда ове године је први пут јавно одало пошту страдалим Србима у монтираном Кордунашком процесу. Овај догађај ће, како је најављено, наставити
да обиљежавају комеморацијама, али и
иницијативом да се покрене поступак
за рехабилитацију жртава тог процеса.
С. ДАНЧУО
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ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ ОМЛАДИНСКИ САБОР 2019. У АПАТИНУ

Камп другарства,
учења и његовања
правих вриједности
Н
а простору шуме поред Бање Јунаковић
на празник Светог Петра и Павла одржан је 10. Међународни омладински камп
у Апатину. И ове године камп
су заједно организовали Патриотски фронт и Општина Апатин.
Добродошлицу дјеци пожелио је Неђо Антонић предсједник Генералне скупштине Удружења ратних ветерана српских земаља од 1990–
1999. Патриотски фронт.
– Камп је замишљен да
окупља дјецу бораца, ратних
војних инвалида, уз дјецу из
породица погинулих бораца. Жеља нам је била да помогнемо тој дjеци, усмjеримо их на прави пут, укажемо
на проблеме са којима ће се
сусретати у друштву и покажемо им здраве начине живота – поручио је Неђо Антонић.

опредијелити за одређени
спорт и забавно-рекреативни гдjе су им на располагању
бесплатно базени Бање Јунаковић и у вечерњим сатима
драмски и музички програм
уз логорску ватру.
Антонић је подсjетио присутне да је идеја отварања
кампа у Апатину остварена
захваљујући Мирку Цветићанину, предсjеднику Скупштине Патриотски фронт
из Апатина, а да највећу захвалност дугују предсjеднику Oпштине Апатин Милану
Шкрбићу. Антонић се захвалио и предсједнику борачке

организације Републике Српске генералу Миломиру Савчићу, пуковнику Бошку Ђуричићу и Удружењу Бирач –
Дрина уз чију помоћ долазе дјеца из Републике Српске. Захвалио се Мирку Радаковићу представнику Крајишког историјског културног центра и Крајишког привредника, пуковнику Жељку
Обрадовићу, Милану Гомирцу који је дошао испред Савеза Срба из региона и Мићи Радаковићу предсједнику Удружења пензионера из
Апатина.
Почасни гост био је Ми-

ЗАХВАЛНОСТ ОПШТИНИ

Камп је тематски подијељен у три цјелине: едукативни дио који обухвата предавања из историје, културе,
традиције, језика; спортског
дијела гдје ће се дјеца сама

»» УСПЈЕШНА САРАДЊА: Милан Шкрбић и Неђо Антонић

»» Дио учесника омладинског сабора у Апатину
рослав Васин, потпредсједник Скупштине АП Војводине, који рад кампа помаже од
самог оснивања.

КО ЈЕДНОМ ДОЂЕ
УВИЈЕК СЕ ВРАЋА

Предсједнику Општине
Апатин припала је част да
отвори јубиларни, 10. камп.
– За вас што сте први пут
у кампу желим да кажем да
сте у сигурним рукама људи
који организују овај камп већ
десет година. Толико се и ја
дружим са њима и са дјецом
која овдје долазе – поручио
је Шкрбић дјеци.
Овом приликом је апеловао на друге општине да се
укључе у одржавање и да помогну оваквим едукативним
камповима, јер они који долазе у њега одлазе богатији,
паметнији и искуснији.
– Они који су у овом кампу били прије десет година
данас су породични људи и
дођу да нас све поздраве и

послије толико година. То
много говори о раду у кампу – рекао је Милан Шкрбић, предсједник Општине
Апатин.
Учеснике и госте поздравио је и свештеник Жељко
Васић. Пуковник Мирко Радаковић, представник Крајишког културно-историјског
центра је био срећан што види младе људе и њихове родитеље.

ПЕХАР ОСТАО У АПАТИНУ

У кампу је боравило око
200 дјеце из Републике Српске и Републике Србије уз
дјецу са Косова и Метохије.
Овом приликом потписан
је Споразум Борачке организације Републике Српске
и Удружења ратних ветерана српских земаља од 1990–
1999. Патриотски фронт са
жељом да ове организације
сарађују и унапређују положај бораца, односно ратних
ветерана и породица погину-

лих како у Србији тако и у РС.
Споразум су потписали Неђо
Антонић и генерал Миломир
Савчић који се овом приликом обратио присутнима.
Десетодневни програм је
на крају окончан 22. јула додјелом признања, захвалница, диплома и пехара.
Како нам је рекао један од
организатора Неђо Антонић
успјели су да реализују комплетан програм, вријеме их
је послужило и дјеца су уживала у свим активностима.
За свеукупни пласаман и
ангажман у раду кампа, комисија је и ове године побједнички пехар додијелила
екипи Апатина, али традиционално побједници су сва
дјеца која су учествовала, па
је тако сваки од учесника добио понеку награду.
Дјеца су се растала у сузама, размијенили су бројеве телефона и једни другима
обећали да се виде и идуће
године.
ДРАГАНА БОКУН

ВИШЕ ОД 500 УЧЕСНИКА ИЗ ЗЕМЉЕ И РЕГИОНА ОКУПИЛО СЕ НА ПОПУЛАРНОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ

20 ГОДИНА ТРАДИЦИЈЕ – Дани бресака одржани у Новом Сланкамену

»» Светлана Алексић

Ј

убиларна двадесета по реду
манифестација Дани бресака коју организује Културно-умјетничко друштво Др Ђорђе Натошевић и Мјесна заједница Нови Сланкамен под покровитељством Oпштине Инђија одржана је 20. jула. Ове
године манифестација је почела изложбом меда, затим
је услиједио традиционални
дефиле кроз центар села, а
програм је завршен концертом културно- умјетничких
друштава из Србије као и из
окружења.
Сваке године на овој манифестацији учествује око
500 учесника, а пред бројном
публиком, осим домаћина
ове године представили су
се и КУД Дворови из Републике Српске, СКД Просвје-

та пододбор Вировитица из
Републике Хрватске, КУД Завичајног удружења Славонаца из Београда, КУД Младост
из Крепољина и Чукојевац из
Краљева. Такође, учествовали су и самостални умјетници. Раскошним гласом представила се Ирина Арсенијевић, а својим глумачким умијећем и духовитим скечевима
публику је одушевио Ђорђе
Плачковић.
Програм је отворила предсједница КУД-а Др
Ђорђе Натошевић Светлана Алексић која је пожељела свима добродошлицу на
обиљежавање овог важног
јубилеја и захвалила се пријатељима манифестације који су допринијели да се и ове
године одржи континуитет у

»» Предсједник Скупштине Општине
Инђија Милан Предојевић

квалитету програма на Данима бресака .
– КУД Др Ђорђе Натошевић може се похвалити ове године сребром на Покрајинској смотри фолклора дјеце за
млађи и старији узраст у Бачкој Тополи. Такође, оно што је
похвално је да се број млађих
чланова из дана у дан повећава, што ме посебно радује –
рекла је предсједница КУД-а
Светлана Алексић.
У игри и пјесми, представљању културе, обичаја и традиције свих крајева из којих
долазе учесници програма,
уживао је и предсједник Скупштине Општине Инђија Милан Предојевић.
Поздрављајући све присутне госте, учеснике и мјештане, пожелио им је да још

дуго прослављају Дане бресака.
– Ова јубиларна 20. манифестација је доказ трајања и
традиције и желим вам да ваши плодови бресака трају још
дуже и да њихов квалитет буде још бољи. Општина Инђија увијек ће радо подржавати
овакве манифестације – поручио је Предојевић.
КУД Др Ђорђе Натошевић
основан је 1997. године, његови чланови чести су учесници на бројним такмичењима и
смотрама фолклора, а финансирају се углавном од својих
чланарина и уз подршку Општине Инђија, као и Мјесне
заједнице Нови Сланкамен.
Предсједник МЗ Нови
Сланкамен Драган Кривошија био је поносан на добру

посјећеност манифестације,
али и на добар род брескве у
овом крају који је познат и по
јабукама, слатком грожђу…
– Из године у годину наша
Мјесна заједница напредује и
развија се. Имамо подршку
руководства Општине Инђија,
што нам много значи. Асфалтирано је доста улица у претходном периоду, планирамо
уређење центра села, проширење капацитета дјечјег вртића, а планирамо и нову индустријску зону током ове године – истакао је Кривошија
говорећи о актуелним дешавањима и радовима у Новом
Сланкамену.
И овогодишњи дани бресака завршени су подјелом најукусније домаће брескве сваком посјетиоцу.ВЕСНА ПЕШИЋ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ОДРЖАНА ЈУБИЛАРНА МАНИФЕСТАЦИЈА СРБА КОРДУНАША У ВРГИНМОСТУ

Милан Цвијић најбољи на Ђедовој косидби

У

Вргинмосту 14.7.2019.
одржана је 10. Ђедова косидба. Културно-историјска, туристичка манифестација, која његује и валоризира обичаје и традицију
Кордуна те начин живота ондашњих људи. Оно што косидбу чини посебном је враћање у прошла времена, када
су дједови ишли на кошњу, а
баке им припремале „жганце
са скорупом” и износиле им
ручак у поље, а све уз пјесму
и весело дружење.
Прва манифестација је
одржана 2010. године, у организацији Општине Гвозд и
СКД Просвјета, а сарадња и
организација се сваке године
успјешно настављају.

ЖЕНА МЕЂУ КОСЦИМА

Главни и одговорни косидбаша био је Ђуро Шапић чији
је задатак био организовање
косаца, организовање самог

»» Сенка Цревар

»» Загријавање прије косидбе уз чашицу ракије и пјесму
такмичења и подјела награда. На десетој јубиларној Ђедовој косидби пријавило се 15
косаца који су се такмичили
као појединци и три екипе, које се екипно такмиче.
Међу такмичарима се нашла и једна госпођа из Моравице (Горски котар) Невенка Мраковић, предсједница

»» Миле Шапић

Удруге жена Моравице која
од малих ногу воли да коси.
Послуживали су се жличари колачи, ракија, чула се
кордунашка пјесма.
– На Ђедовој косидби се
чува традиција и вриједност
Кордуна. Драго ми је што смо
се окупили у великом броју и
што је дошло много младих

»» Петар Шаула

»» Невенка Мраковић
који ће надам се сачувати ову
традицију.
Милан Цвијић је освојио
прву награду као најбољи косац, друга награда је отишла
Драгану Шипка, док је трећа
награда припала косцу Милану Тепавцу.

ПРИЗНАЊЕ ЗА КОСЦЕ

Најстарији косац је Перо
Ивковић, који се по ријечима
организатора редовно пријављује на сваку косидбу, Бркљач Бранко је најквалитетније покосио, а награду је добила и Невенка Мраковић као
једина жена која је косила на
Ђедовој косидби.
Косци Стојан Латиновић,
Милан Сузић Кубура, Павао
Станојчић, Раде Коројац, Никола Лукач и Миладин Цвијић су добили признања за
учешће.

Након додјеле диплома,
био је културно-умјетнички
програм у организацији СКД
Просвјета пододбор Вргинмост, а под покровитељством
Савјета за националне мањине Републике Хрватске и Општине Вргинмост.
Сала је била пуна, па је доста људи остало напољу, сви са
жељом да уживају у пјесми и
игри многобројних културно-умјетничких друштава.

ЗАХВАЛНИЦЕ
ШАУЛИ И ШАПИЋУ

Сенка Цревар, предсједница СКД Просвјета пододбор
Вргинмост се обратила присутним гостима.
– Ми као друштво имамо
велику подршку институција,
али увијек има и добрих људи који нас подржавају и помажу наше СКД – навела је

Сенка и уручила захвалницу
предсједнику Завичајног клуба Кордунаша из Београда Петру Шаули.
– Морамо да настојимо
да ова традиционална манифестација културе, обичаја и
традиције народа Кордуна буде настављена – рекао је Шаула и додао да имају подршку
свих Кордунаша из дијаспоре и предсједника Одбора за
дијаспору и Србе у региону
Скупштине Србије Миодрага Линте.
Захвалницу је добио и
предсједник Коалиције удружења избјеглица Миле Шапић за свесрдну помоћ СКД
Просвјета пододбор Вргинмост, који је помогао по ријечима Сенке Цревар „баш кад
је горило”.
Наступали су СКД Просвјета пододбор Вргинмост
са Играма са Кордуна, мушка
и женска пјевачка група СКД
Вретено, Звуци Баније из Јабуковца, ојкачка група Уна Костајница, СКД Просвјета пододбор Мали Градац, женска
пјевачка група СКД Просвјета пододбор Вишково, мушка
пјевачка група СКД Просвјета
пододбор Загреб, Бањски соколови, Удруга Жене Моравице,
АКУД Мира Лукач из Дрвара, СКД Просвјета пододбор
Костајница.
Медијски покровитељи Радио Бановина и Радио Велкатон. 
ДРАГАНА БОКУН

25. САБОР НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА НА ТРОМЕЂИ БОСНЕ, ЛИКЕ И ДАЛМАЦИЈЕ

СВЕ ДОК ЈЕ У СТРМИЦИ „СИЈЕЛА“ ТРАЈАЋЕ ОЈКАН И КРАЈИШКА ПРЕЛА
Стрмици надомак Книна одржа– Сви ми који више не живимо у
инструмената, нема намјештања и
У
на је традиционална манифеста- Стрмици срцем смо везани за свој
штимања гласова већ само чист глас
ција Сијело тромеђе. Овогодишње, крај, свој народ, своје обичаје, зато
који ти да Бог. Онај ко зна да цијејубиларно, 25. Сијело поново је окупило пар стотина Срба расељених по
свијету, љубитеља изворне ојкачке
пјесме и чувара народних обичаја.
Сабор народног стваралаштва
Срба на тромеђи Босне, Лике и Далмације 25. Сијело тромеђе одржано
је у порти два православна храма
посвећена Рођењу Пресвете Богородице и Светом Јовану Претечи у
селу Стрмица.

ОМАЖ РАДУ МАТИЈАШУ

Овогодишње Сијело Тромеђе званично је отворио кнински градоначелник Марко Јелић поручивши
да су игра и пјесма одувијек у овом
крају били и остали симбол културног богатства и разноликости, истовремено подсјећајући на лик и дјело покојног Раде Матијаша, идејног
творца овог крајишког саборовања.
Организатори су се потрудили да
и овај пут посјетиоцима приреде богат програм, са наступима више од
двадесет пјевачких група изворне
музике, фолклорним друштвима,
вокалним солистима и низом активности којима су увеличали ову,
за Србе у Далмацији, најзначајнију
манифестацију.
Временом је Сијело постало једна међа, једна вертикала око које се
окупљају сва културна збивања народа са све три стране границе. Не
само Стрмичани, већ и бројни поштоваоци овог изворног начина пјевања, већ одавно своје годишње одморе организују према датуму окупљања у Стрмици, а то је само један
од показатеља његовог значаја, сматрају организатори.

нам је ова манифестација изразито
важна. Чим се оконча једно, почињемо припреме за наредно окупљање.
Годину дана је пред нама, физички
смо сви раштркани на све стране
свијета, али је изазов велики јер се
у само два дана овдје акумулирају
батерије, толико је позитивне енергије, радости због сусрета и дружења
да се сваки напор увијек више него
исплати – каже Игор Матијаш, један
од организатора Сијела на тромеђи
и насљедник његовог оснивача, Раде Матијаша.

НА СИЈЕЛО И
У ДЕВЕТОЈ ДЕЦЕНИЈИ

У част оснивача Сијела Тромеђе,
човјека који је, у неку руку, живио
за ове дане и ову манифестацију,
човјека који је послије рата поново обновио Сијело у Стрмици, Раде
Матијаша, ове године по први пут
је додјељена повеља која носи његово име, а као велико признање за
промоцију и очување традиције српског народа на тромеђи додјељена је
сталном, али и најстаријем, учеснику Сијела диплару Обраду Милићу.
– Сваке године он је наш редов-

ни, препознаће и овај начин пјевања и овакве манифестације – каже
Младен Врањеш из Крања.

ПОНОСНИ НА СВОЈЕ ОЈКАЛИЦЕ

»» Волим Босну, у срцу ми Лика, Далмацијо љубави велика..
ни учесник и неко кога на Сијело не
требамо звати. Иако је увелико загазио у осму деценију живота, није
му тешко да превали пут из Жегара,
обуче своју народну ношњу, задене
за појас своје дипле и свирале и цијело вече проведе дружећи се и пјевајући са окупљеним тромеђашима
– закључује Матијаш.
Сијело се, слажу се и организатори и посјетиоци, тешко може замислити без редовних гостију из Србије, истакнутих чувара традиције Светлане Спајић и Милана Вашалића.
Милан је, каже, од свог дједе нау-

ЗАХВАЛНОСТ СПОНЗОРИМА
Организацију Сијела тромеђе помогле су институције: Управа за
сарадњу са са дијаспори и Србима у региону МСП Србије, Комесаријат за
избјеглице и миграције Р. Србије, Министарство културе и информисања
Р. Србије, Српско народно вијеће, Загреб, Град Книн, Општине Бискупија,
Ервеник и Кистање. Овај скуп подржала су компаније Паyтен Београд,
Електро Врбник власник Ч. Вукадин, Интертоурс власник Бојан Ђурица,
Агенција Кум2 власник Перица Момић, Бајица Д. О. О. Смедерево,
Крајишко вече Калгари, Горан Дурбаба, Жарко и Зоран Триван и
земљаци из Швајцарске Жељко, Никола и Мишкан.

чио пјесму, а пријатељ му од свог, па
су сматрали да нема бољег мјеста од
Стрмице да грла удруже и заједно је
запјевају. Иако ни сам не зна колико
је пута у Стрмици наступио, колико
земаља широм свијета обишао, пред
колико људи поносно засвирао, изласком на бину, признао је, опет су
му кољена заклецала, а грло, понесено емоцијама, само задрхтало.
Баш као ни њему, ни гостима из
Словеније долазак у Стрмицу није био по први пут. Мушка пјевачка група српског просвјетног и културног друштва Свети Сава из Крања, поново се састала са већ старим
зналцима, учесницима Сијела. Значи
им то, кажу, пуно, јер се виде и окупе, заиграју и запјевају, али и наздраве вином из букаре и једни другима
упуте најљепше здравице.
– Наше друштво је најстарије
српско друштво у Словенији и увијек смо пјевали, али се изворном
ојкачком пјесмом бавимо једанаест година. Тај начин пјевања је дио
традиције наших предака, ту нема

А кад толико значи гостима, како онда не би значило онима који су
поникли баш у крајевима из којих
је ојкање коријене давно пустило.
Жељко Кесић годинама је био извођач и члан мушке пјевачке групе Голубић.
– Сада наступамо под именом
Капи завичаја из Буковице и има нас
око десетак ојкача. Лика има ојкан,
Славонци бећарац, Далмација при
мору клапе, а ми имамо наше ојкалице са којима се поносимо. Наши
преци би, у своје вријеме, окупивши
се на свадби или слави рекли: „'оћемо ли једну на ћирилици”, е то је та
наша ојкалица – каже Кесић.
Свjежи зрак са тромеђе додатно
је разгалио грла, па се ником није одлазило. Одзвањала је стрмичка порта изворном крајишком пјесмом, орила се на све стране химна
тромеђе: „Волим Босну, у срцу ми
Лика, Далмацијо љубави велика”,
како на почетку, тако и у ситне сате. Држаће их ово, кажу, до наредне
године и сљедећег Сијела, на којем
ће опет запјевати, обећавши: „Гдjе
ове године, ту и догодине”.
Јубиларно Сијело тромеђе и ове
је године организовано од стране
Културно-умjетничког удружења
Стрмица из Стрмице, Одбора Стрмичана у Швајцарској и Завичајног удружења Стрмичка парохија
из Београда.
ВАСКА РАДУЛОВИЋ/ SRBI.HR
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КАКАВ СТРИЦ ТАКАВ НЕЋАК - МЛАДИ КУВАР ИЗ ОКОЛИНЕ ЧАЧКА ПОНОСАН НА ПОРОДИЧНУ ТРАДИЦИЈУ

»» Побједник Вук Вучковић

»» Другопласирани Марио Прљевић

»» Треће мјесто Мирко Кецман

»» Ђидија (косибаша) Драго Иванић

ВУК ВУЧКОВИЋ ИЗ ПРЕЉИНЕ ПО ДРУГИ
ПУТ ПОБЈЕДНИК КОСИДБЕ НА РАЈЦУ
У
конкуренцији 21 косача из Србије, Црне Горе, Републике Српске и
Федерације БиХ, Вук Вукчевић је, по оцјени жирија, био
најбољи такмичар, друго мјесто освојио је Марио Прљевић из Томиславграда, а треће Мирко Кецман из Босанског Петровца. У ревијалном
дијелу Косидбе, најбољи је био
Драго Иванић из Босанског
Петровца, који је постао ђидија (косибаша) – косач који
најбоље коси и који се издваја
по ношњи, пјесми, игрању у
колу. У екипном такмичењу,
прво мјесто освојила је Србија. Другопласирана је екипа
Купреса, а трећа Романија –
Хан Пијесак.

КОСИДБА УЗ
ВЕЛИКИ ПЉУСАК

Овогодишњу манифестацију, упркос кишовитом
и хладном времену, испратио
је велики број посјетилаца.
Одржан је и традиционални
дефиле учесника, водоноша,
свирача и наравно косача од
центра села до падина на којима се косило, као и ревијални дио косидбе и промоција најновијих пољопривредних машина. На крају такмичења услиједио је културно-

»» Ништа без водоноша

-умјетнички програм и додјела признања.
Киша, магла, хладно за
ово доба године, толико лоше да су неки мислили да ће
можда бити и одгођена ова
косидба. На срећу није, превасходно то нису дозволили
ни косачи ни организатори.
Киша није сметала ни Грачанима да обиљеже свој 20.
долазак на Рајац.
– Људи су знали да ће бити киша јер је и таква била
прогноза, али заљубљенике у
Рајац и косидбу то није омело и они су се и овај пут, нажалост, под кишобранима,
окупили да испрате ово такмичење. Било је размишљања да се можда не коси, али
косачи који су потегли по
пар стотина километара нису хтјели ни да чују. У глас су
сви рекли да ће се косити и
по киши и да су на крају сви
били задовољни. Сваких 50
година, приликом косидбе
на Рајцу, пада киша, па ето
догодило се то ове године,
што значи да би требало да
будемо мирни сљедећих педесет година – мало у шали,
потврђује изречену констатацију, за Српско коло, предсједник ТО Љиг Владимир
Ивановић.

Као и сваке прве недјеље
након Петровдана, одржана
је тродневна манифестација
Косидба на Рајцу. Централни
дио свакако припада косидби, а најбољи од њих из Србије и региона, окупили су се
на овој планинској љепотици изнад Љига. Прва такмичарска моба и вашар организовани су још 1892. године.
– Тачно је да се прво такмичење косача одржало
1892. године, кад и велики
народни вашар, али тек касније, средином шесте деценије прошлог вијека, настала
је Косидба на Рајцу, својевремено проглашена за најбољу
туристичку манифестацију у
Србији. Рајац је један од најљепших у вијенцу знаменитих ваљевских планина. Његове простране ливаде обилују планинском травом, коју
одавно више нико ручно не
коси. Зато је овај дан посебан јер осим такмичења косача показује и нашу традицију. Чује се ту и види откивање коса, ријечи здравичара, музика трубача и шетња
водоноша. Неизбјежан је и
косачки ручак на трави, који
обилује ђаконијама – од пита, до народних, готово заборављених јела и специјалитета – наставља своју причу
Владимир Ивановић.
Двадесет један такмичар,
управо у пратњи свих оних
које је набројао Владимир
Ивановић, стигли су на полигон за косидбу, спремни
да својим умијећем дођу до
златне косе. Нажалост, то је
могао само један од њих и
по оцјени стручног жирија,
за најбољег косача, изабран
је, на основу више елемената, Вук Вучковић (21) из села Прељина поред Чачка. Вук
пети пут учествује на Косидби, а ово му је други тријумф.
Први је остварио прије двије године, а осим ове двије
побједе, припада му и доста
освојених награда у региону.
Не чуди, јер потиче из породице врсних косача.
– Мој стриц Милан некад
је на Рајцу побјеђивао, а ја
сам наставио традицију. Од-

РЕКОРД

»» Једним замахом покоси шест метара: Радош Котлаја
данас сам по други пут стао
на побједничко постоље – поносан је на своју породичну
традицију, али и на постигнути резултат Вук Вучковић.
Друго и треће мјесто отишло је у БиХ. Марио Прљевић из Томиславграда је заузео вицешампионску позицију, док је посљедње мјесто
на побједничком постољу
припало Мирку Кецману из
Мркоњић Града.
По завршетку појединачног одржано је међународно екипно такмичење у ручном кошењу траве. Прво мјесто освојила је Србија, другопласирана је екипа Купреса, а трећа Романија – Хан
Пијесак.

РЕВИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ

»» Једини женски учесник
Стојка Беатовић

малена косим, код куће тренирам, да будем у кондицији, па не чуди што освајам
награде. Члан сам екипе са
Рајца која се у кошењу ливада такмичи на просторима некадашње Југославије.
По струци сам кувар и имам
фирму за прераду меса. На
Косидби на Рајцу учествовао
сам још као седмогодишњак,
у ревијалном кошењу, а ево

Прије такмичарског дијела одржан је и ревијални
у коме је учествовао велики
број косача из Србије и држава региона. По већ утврђеним правилима, сви они
долазе на кошење са потребном опремом и обавезном
косачком ношњом која подразумијева бијелу везену кошуљу, појас, бијеле панталоне, везене чарапе и опанке.
Побједник ревијалног дијела такмичења добија титулу
ђидије (косибаше), а носи је
косач који најбоље коси, има
најбољу ношњу и најљепше
пјева. Ове године та част припала је Драги Иванићу из Босанског Петровца.
На крају, међу свим тим

Радош Котлаја из Пљеваља
једним замахом покосио је
ширину парцеле у износу од
шест метара.
– Битно је да имаш добар
материјал и прибор за
кошење. Треба снага,
треба жилавост и јака
упорност – каже Радош
Котлаја, вишегодишњи
учесник на косидби
на Рајцу, овога пута у
једној сасвим новој и
специфичној улози.

косачима, лијепо је било видјети и једну жену. Обучена у народну ношњу, са косом на рамену, у ревијалном дијелу учествовала је и
Стојка Беатовић, рођена на
Романији, а тренутно живи
у Бачком Новом Селу поред Новог Сада. Она се ове
и прошле године такмичила
у Словенији освојивши оба
пута друго мјесто.
– Такмичила сам се ове и
прошле године у Словенији и
оба пута освојила друго мјесто. Била сам и на Бусијама у
околини Београда и многим
другим мјестима гдје се одржавају овакве манифестације и радо се одазивам на позиве организатора – рекла је,
за наш лист, Стојка Беатовић.
По окончању такмичења
синуло је сунце
Занимљиво је да је по завршетку такмичења сунце обасјало Рајац са кога се
пружио предиван поглед на
околину, а покошена трава
спремна је за сушење и балирање.
Поред главног програма
у коме су се такмичили косачи, одржана су и спортска такмичења и културно-умјетнички програм. Ове
године учествовали су КУД
Лука Спасојевић Љиг и КУД
Стеван Штрбац Врчин. Наступио је и трубачки оркестар Етно Арт, а програм
је завршен концертом Даре
Бубамаре.
ТЕКСТ И ФОТО: ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

САБОРОВАЊЕ 25

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

ЈУБИЛАРНИ 20. ПУТ ЛИЧАНИ СУ РЕДОВНИ УЧЕСНИЦИ КОСИДБЕ НА РАЈЦУ

ТРАДИЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ ГРАЧАНА НА ВРХОВИМА СУВОБОРА

Н

а 47. Косидби на Рајцу Личани из Грачаца, са својим пријатељима, поријеклом из Далмације, Кордуна
и других дијелова РСК, али и
онима из Војводине, Русије
и Норвешке, по 20. пут заредом, нашли су се на падинама ове предивне планине. Поред испраћених дисциплина
на косидби, Грачани, по свом
обичају и протоколу, предвођени доживотним вођом на
ову планину, Даном Сурлом,
имали су свој програм.

ЂЕ ЋЕ ЧО`ЕК БЕЗ ЧО`ЕКА

Тај програм траје годинама, а педантни Дане Сурла, у
својим прибиљешкама је записао да су се Грачани и њихови пријатељи, овдје окупили
први пут 18. 07. 1999. године.
Традиција за сваку похвалу.
– Нова пријатељства ће
нам помоћи да смањимо лелек за напуштеним и затрњеним огњиштима. Зато, ми,
Личани, Далматинци и други Крајишници, кажемо: „Ђе
ће чо`ек без чо`ека” и „нема
бољег лијека од искреног пријатељства”, ријечи записане
у Књизи утисака давне 1999.
године, које је у свом говору,
ове године, Дане с намјером
поновио.
Пошто је Дане Сурла био
и резервни официр ЈНА, у
импровизованом логору, са
својим помоћницима за организацију Миланом Конти-

»» СИМБОЛ ЗАЈЕДНИШТВА: Грачани испод барјака Србије, Грачаца и Шумадије
ћем – Пиштом и финансије
Илијом Маричићем, завео је
„војну” дисциплину. Знало се
ко је задужен за уређење стазе, чишћење простора, доставу и подјелу хране, а посебно је нагласио да су и ове године истакнуте три заставе.
Поред државне, своје мјесто
заузеле су и заставе „Личани
– Грачац”, као и званична застава манифестације Косидба на Рајцу.
– Све три заставе немају ни
идеолошкуни политичку сврху, напротив, оне служе као

ДАНИЛОВИЋ: ШУМАДИЈА ЗНА ОДАКЛЕ СМО
Др Милорад Даниловић, професор на Шумарском факултету
у Београду и предсједник Завичајног удружења Грачац–
Лика, иако је први пут на Рајцу са својим земљацима, није
крио задовољство оваквим скупом.
– Овакви и слични догађаји треба да буду нешто што сви
морамо да заједнички подржимо, јер ћемо тиме гајити
сјећање на оне крајеве одакле смо потекли, због тога што је
и код нас косидба била дио традиције – рекао је за Српско
коло др Даниловић, наводећи да му је изузетно драго што
стоји иза три јарбола од којих на једноме пише Личани–
Грачац, чиме популаришемо свој град и свој крај у срцу
Шумадије.

симбол окупљања, како нам
не би окивали разум, нагризале комшијску и пријатељску слогу – напоменуо је Дане Сурла, поздрављајући све
присутне и пожеливши им да
уживају овдје на Рајцу, да се
друже, размјењују искуства и
да у слози проведу овај дан.

МИНУТ ЋУТАЊА

Сурла се захвалио и спонзорима, Савезу Срба из региона и његовом предсједнику
Миодрагу Линти, коме, како је рекао ово није био први
пут да помогне, као ни Мани
Рибару који се налази овдје
на Рајцу, Ђури Бачковићу, а
захвалност је упутио и Мићи
Комазецу. Сурла се захвалио
и Петру Драгичевићу и његовим сарадницима из печењаре Велебит Земун Поље на несебичној помоћи. На крају је
пренио поруке оних који из
различитих разлога нису могли да буду овдје и замолио да
се, између два сусрета, упокојеном Милошу Цвјетичанину
и свима другима умрлим Гра-

чанима, у овом периоду, ода
почаст минутом ћутања.
По већ устаљеној процедури, рапорт је предао Жељко Дробац Бувац, истакавши
да Дане и даље показује изузетну приврженост свом послу, односу према овом и другим скуповима и још једном
потврдио жељу свих присутних да доживотно остане на
челу овог окупљања. Дробац
је прочитао и говор исељеника из далеке Аустралије, нагласивши да они помно прате шта се дешава и да друг Дане и сви присутни то треба да
имају у виду. По старом српском обичају, њихов поклон
литру шљивовице, илегално
печену тамо, Дробац је предао Дани Сурли.
Услиједио је и доручак, за
шта се својски побринуо Драгослав Шеки Контић. Затим су
се сви упутили ка борилиштима, осим оних највреднијих.
Њихов задатак је био да среде логор, оперу судове и припреме столове за други оброк.
За израду тих столова био

је задужен Ђуро Бачковић из
Врлике, тренутно настањен
у Сремчици гдје посједује и
своју фирму Балкан Б. Ђуро
за Српско коло каже да није
први пут овдје, да се изузетно
добро осјећа међу Личанима
и да осим њега овдје има још
5–6 Далматинаца који уживају већ дуго година у оваквим
окупљањима.

ЛИЧКИ ОЈКАН ОДЈЕКИВАО
ВРХОВИМА РАЈЦА

Са сјевера Бачке, тачније из Бачког Брега, дошла су
и два пријатеља Грачаца Матија Тубић, звани Трумбић и
Горјанац Марин – Гаре.
– Дошли смо да обиђемо
старе пријатеље и да видимо
и учествујемо у овом дружењу. Оно је заиста перфектно
и упркос лошим временским
приликама ми заиста данас
овдје уживамо. Како у овим
личким догодовштинама, тако и храни и пићу и сигуран
сам да ћемо се видјети и наредне године – рекао нам је
Матија Тубић.

Расположено особље печењаре Велебит, на челу сa власником Петром Драгичевићем, донијело је ручак и „растјерало” облаке.
У међувремену стиже и
ручак, али и нови пријатељи.
Грачанин Стеван Ковачевић –
Баљего дошао је са супругом
из Норвешке у Србију, али је
хтио да испоштује овај скуп
и поздрави све присутне. Са
Радом Кончаром, Београђанином, чији коријени вуку из
Грачаца, стигао је и један руски брачни пар, па није изостала ни руска пјесма.
Запјевали су и домаћини,
онако како они то умију и
знају. Заорио се лички ојкан
врховима Рајца, попила домаћа шљивовица, добро се
пило и мезетило. Неки више, неки мање, а некима је
била довољна јагњећа глава
да се њоме позабаве неколико сати.
Пријатан угођај уљепшао
је и женски дио особља печењаре Велебит, али и један дивни брачни пар Мијић, са мјестом пребивалишта у Новом
Саду и хвале вриједним јубилејом 50 година брака. Личани би рекли да им се толико година не би дало, као ни
Жељку Дробцу, чије су досјетке и вицеви забављали већину
присутних.
У међувремену престала је
да пада киша, грануло је сунце, а многи из шумарка тога нису ни били свјесни све
до команде да би требало да
се крене кући. Наравно, прије тога одиграла се и партија бућа.
На крају, Дане Сурла, сумирајући дан рече нам да, ако
је и било нечег што је изашло
из норми уобичајеног дружења, то је својствено Личанима,
али да ни то, ни јака киша, ни
било шта друго, не може промијенити општи утисак о једном дивном дружењу.

ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

НА ВИДОВДАН ТРЕЋУ ГОДИНУ ЗАРЕДОМ ОДРЖАНА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Чланови Удружења Наша будућност донирали крв у КБЦ Косовска Митровица

Ч

ланови Удружења Срба Косова и
Метохије и Босне и Херцеговине Наша будућност из Аранђеловца
посјетили су Косовску Митровицу
на Видовдан, 28. јуна и том приликом добровољно дали крв на одјељењу трансфузије КБЦ-а у овом граду.
Како је испричао предсједник
овог Удружења Предраг Вјештица, ово је трећа година заредом како чланови Удружења велики српски празник Видовдан симболично
проводе на Косову и Метохији и на
овај хуман начин, помажу људима
на овом подручју.
– Двадесет наших чланова донирало је крв, а са нама су били
и координатор за ромска питања
и генерални секретар Националног савјета за ромску националну мањину Дејан Влајковић, као и
представници локалне самоуправе Аранђеловца. Приликом посјете обишли смо Косовску Митровицу, мост на Ибру и имали част да
се састанемо са градоначелником
Сјеверне Митровице. Сматрамо да
је подршка нашем народу на Космету веома значајна ради њиховог опстанка и очувања огњишта,
а ова посјета је један од начина да
ту подршку и искажемо – поручио

»» ПОЗНАТИ ПО ХУМАНИТАРНИМ АКТИВНОСТИМА: Чланови Удружења Наша будућност из Аранђеловца
је Вјештица захваливши се свим
донаторима и домаћинима који
су их срдачно дочекали.
Удружење Срба Косова и Метохије и Босне и Херцеговине Наша
будућност са сједиштем у Аранђеловцу познато је као организатор
бројних акција у социјалној и хуманитарној сфери дјеловања.

– Удружење Срба са КиМ и БиХ
основано је 2014. године са циљем
да његује и промовише историјска,
културна и привредна достигнућа
српског народа. Јачање свијести
расељених, прогнаних и избјеглих
лица, очување споменика духовне
културе и вјерске баштине српског
народа, као и инклузија чланова,

њихов допринос и активно учешће
у свим сферама нашег друштва,
неки су од циљева нашег постојања. Удружење је за пет година рада извело 20 великих акција добровољног давања крви у сарадњи са
Здравственим центром Аранђеловац и Црвеним крстом. Међу првима смо се укључили у акцију спа-

савањa становништва у крајевима
који су били угрожени од поплава
2014. године. Затим смо организовали акције превентивних прегледа у сарадњи са Здравственим
центром у Аранђеловцу, а свакодневно обилазимо наше чланове и
помажемо једни другима – навео
је Вјештица подсјетивши на још
једну хуману акцију у протеклом
периоду коју су спровели у сарадњи са Представништвом Републике Српске у Србији и локалном самоуправом Аранђеловац, Комесаријатом за избјеглице и појединачним донаторима.
– Успјели смо да изградимо кућу
седмочланој породици Зечевић расељенoj са КиМ, а која је сада свој
дом добила у Аранђеловцу. Помогли смо и другим породицама кроз
грађевински материјал, помоћ при
откупу сеоских домаћинстава, изградњи монтажних кућа и станова
– додао је Вјештица који заједно
са својим колегама из Удружења
Наша будућност сваке године даје
свој скроман допринос у организацији манифестације Дани Републике Српске, када је подручје Аранђеловца у питању, а тако ће бити и ове
године.
ВЕСНА ПЕШИЋ
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УДРУЖЕЊЕ ЛИЧАНА ЛИКА ИЗ СУБОТИЦЕ ОДАЛО ПОЧАСТ ЧУВЕНОМ СРПСКОМ НАУЧНИКУ ИЗ ЛИКЕ

»» Добродошлица код Капеле Успења Пресвете Богородице

»» Дани Николе Тесле обиљежени уз музику и весеље

Обиљежени Дани Николе Тесле у Суботици

Т

радиционално и ове године, већ шесту годину заредом Удружење Личана Лика из Суботице одало је почаст чувеном научнику Николи Тесли. Тим поводом је
у Градској вијећници је 5. јула одржана презентација деветогодишњег истраживања
Драгане Шкопеље Мијатовић
архитекте из Суботице.
Предавање на тему Геометрија круга Николе Тесле са
девет бројева било је веома
посјећено, а посјетиоци су се
могли да се подсјете Теслине
тврдње да онај ко познаје тајну бројева 3, 6 и 9, зна кључ
универзума

ТЕОРИЈА "ЗЛАТНОГ
ПРЕСЈЕКА"

Путем спознаје о бесконачном пространству које нас
окружује, прије девет година
кренула је архитекта Драгана Шкопеља Мијатовић, анализирајући древне египатске
цртеже и цивилизацију. Није
ни слутила да ће доћи до круга са девет бројева чувеног научника Тесле, о којем се врло
мало зна у Србији, а који садржи математичке константе бројева Пи, Фи и логаритам Е, као и пирамиде на платоу у Гизи у Египту. Њен научно-истраживачки рад, који
је недавно заштићен у Заводу
за интелектуалну својину, говори о пропорцији склада коју имамо у природи, односно

»» Заједничка фотографија побједничких екипа, Бачка Топола, Лика и Црвени крст
пропорцији такозваног “златног пресјека”.
Осим овог скупа, Удружење Личана из Суботице је 13.
јула 2019. године на Водицама код капеле Успења Пресвете Богородице окупио већи број људи, иноватора и поштовалаца лика и дјела Николе Тесле.
Програм је започео спортским надметањима. Такмичење је било у бацању камена са
рамена, скок из мјеста, боћање, навлачење штапа, а дјеца
су ходала у врећема и носила
јаје у кашикама.
Побједничка екипа у боћању дошла је из Бачке Тополе на челу са Шпиром Лазиницом који је својим шаљивим коментарима насмијао публику. Друго мјесто је
освојила екипа Лика 1, треће
мјесто Црвени крст.
Најбољи бацачи камена са

рамена су Зоран Марковић,
друго мјесто је освојио Зоран
Марић, док је треће мјесто
припало Маријану Јафимову.
Најдаље из мјеста скочио
је Алберт Топић, друго мјесто
освојио је Угљеша Николић, а
3. мјесто Бојан Ружић.
У навлачењу штапа најбољи је био Маријан Јафимов,
2. мјесто је припало Угљеши
Николићу, а 3. мјесто Алберту Топићу.
Дјеца су учествовала у двије дисциплине. У скакању у
врећи доминирали су Басарићи Вук, Тара и Јована. У
трчању носећи јајае у кашикама прво мјесто освојила је
Милица Марић, друдо Дуња
Томић и треће Марија Вукичевић.
На конкурсу за ученике
основних школа од 5–8 разреда за литерарни рад на тему Другарство Тесле и Пупина

побиједила је Маша Праштало из Суботице, а побједник у
ликовном раду на тему Теслин
родни крај – Лика побиједила
је Јелена Вујадиновић ученица из Бачког Грачаца. .
Послије спортског надметања, свештеник Илија Aнђелић одржао је богослужење у
Цркви Успења Пресвјете Богородице.

РАДОСТ ЗА ДЈЕЦУ

Током културно-умјетничког програма наступили
су ЖПГ КУД Никола Тесла
из Београда, ПГ Орнамент из
Београда, ПГ Триглав из Суботице. Госте је забављала и
Група Боеми.
Предсједник Удружења
Личана Лика се захвалио присутнима што су дошли да заједно прославе дан Удружења и дан рођења великог човјека светскога гласа. захва-

лио се Војсци Србије и Црвеном крсту.
Срђан Самарџић, члан
Градског вијећа задужен за
област туризама, инвестиција, и међународне сарадње поздравио је присутне у своје
лично и у име градоначелника Суботице Богдана Лабана.
– Никола Тесла је најзанаменитији који је из нашег
рода поникао и који је понио
све оне врлине и вриједности
из своје Лике у свијет, преточио их у своја дјела и како је
отац Илија за вријеме молитве рекао, дао нам је свијетлост и освијетлио нас – рекао је Самарџић и додао како
је тешко замислити живот без
дјела Николе Тесле.
Самарџић је похвалио организаторе за велики ентузијазам и преданост, те су Суботицу обогатили са оваквом
манифестацијом.

Иноватори су излагали
своје патенте, па су тако посјетиоци могли да виде изуме из области пољопривреде, као што су машине за
прераду воћа и поврћа, из
екологије, и иновације из
области медицине које је
представио Радован Лемаић из Инђије.
– Тесла је био велики у
иновацијама и када је у питању медицина, у питању је
озонатор, један производ који прави активни кисеоник,
да нас заштити од пестицида. Тесла је такође радио на
водонику – рекао је Лемаић.

ВОДОНИК ЧУВА ЗДРАВЉЕ

Он је додао да је водоник
будућност у медицини.
– Постоји Тесла боца која
производи водоник и има велики утицај на здравље.
На овој манифестацији незаобилазан је био и војнички
пасуљ као и овчији гулаш, од
чије продаје је дио средстава намијењен у хуманитарне сврхе.
Личани и њихови пријатељи су током цијелог дана
уживали у музици, и дружењу. Како је Суботица мултикултурални град, Удружење
Личана Лика је дало допринос мултикултуралности и
угостила Личане, Славонце,
Далматинце, Буњевце, као и
госте из многих других градова.
ДРАГАНА БОКУН

УДРУЖЕЊЕ СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ НИКОЛА ТЕСЛА ОБИЉЕЖИЛО ШЕСТИ РОЂЕНДАН

У КРАГУЈЕВЦУ ПРЕДСТАВЉЕНА ИЗЛОЖБА СЛИКА КОЛИЈЕВКА СЈЕЋАЊА
дружење Срба из Хрватске Никола Тесла
Млада виолинсткиња, Бамдад Митра, по
У
поводом свог 6. рођендана (10. јул) и ромајци поријеклом са Баније, рођена прије 9
ђења великог Николе Тесле, 17. јула приредигодина у Београду, побрала је све симпатије
ло је пригодан културно умјетнички програм
у огранку Народне библиотеке Вук Караџић у
Старој Радничкој Колонији у Крагујевцу. Том
приликом отворена је Ликовна изложба Колијевка сјећања гдје је изложено 60 радова, које
је насликало 13 сликара чланова Удружења.
Како нам је рекао предсједник Удружења Милан Љубовић бројне су актавности
које организују.
– Имали смо неколико књижевних вечери. У мају смо организовали Међународни
концерт пјесама и игара Срба са простора
бивше Југославије – рекао је Милан Љубовић и напоменуо да су том приликом имали и госте из Хрватске које су водили у обилазак Крагујевца.
Изложбу је отворио директор Народне библиотеке Вук Караџић познати српски књижевник Мирко Демић.
У краћем културно-умјетничком програму учествовала је ЖПГ Никола Тесла (Јелена

»» Предсједник Удружења Милан Љубовић на отварању изложбе
Кмезић, Јована Маринковић, Драгана Јанићијевић и Даница Кмезић), млада виолисткиња Митра Бамдад, пјесници и прозни пи-

сци, проф. Љубица Жикић казивала је своју
пјесму о родном Кордуну, сви из Удружења
Срба из Хрвтске Никола Тесла Крагујевац.

присутних. Овом приликом представила је и
своје слике и цртеже, а поред талента ка музици и сликарству, одличан је ученик у школи, и плеше фолклор. Друштво јој је правио
брат Авест велика нада српског ватерпола.
Своје слике су представили Буковчанка Бранка Јелача, своје вајарско дјело Плесачица представила је Зорка Перовић Илић такође Буковчанка, рођена Мрдаљ, а прочитала је и своју пјесму о Николи Тесли, Душица Нешковић Маречић обојила је зидове својим сликама Цвијеће
из бајке. Своје радове изложила је и Смиља Шуловић, Мира Миковић је представила своје предивно дјело на свили Вазнесење Христово, своје
слике на свили је представила и Весна В. Максимовић. Мира Ковачевић је пренијела на платно
слике мотив вршидбе у Љубовићима, Биовичино
Село – Буковица. Посјетитељи изложбе моћи ће
да уживају и у сликама Драгане Весовић, Ранке
Мирковић, Александра Ђукића и Саше Перовића.
ДРАГАНА БОКУН
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

У ДОМУ ЗА СТАРЕ У НОВОСАДСКОМ НАСЕЉУ ФУТОГ СВАКИ ЧЕТВРТИ КОРИСНИК ЈЕ ПРОГНАН СА СВОГ ВЈЕКОВНОГ ОГЊИШТА

Tешко је старо стабло пресадити у нову њиву

Д

»» Управница Дома Анђа Берановић

а старачки домови знају бити угодно мјесто
за „јесен живота” потврђује дом за старе у новосадском насељу Футог, капацитета 270 мјеста, гдје тренутно борави око 80 корисника из категорије избјеглих
и расељених из РСК и БиХ, а
непосредно након ратова у
бившој Југославији било их
је много више…
„Немој да бригаш, живот се стара – док буде људи биће и пара”. Овом пјесмом дочекују нас чланови

ОД КНИНА ДО ФУТОГА
У овој респектабилној установи
социјалне заштите сусрећемо и
Раду Кнежевића (1949) из Книна,
који је након прогона из Крајине
стигао у Војводину и кога су брат,
снаја и дјеца прихватили, да
би прије 11 година постао члан
бројне породице Дома за старе
у Футогу… Каже да су услови
смјештаја добри и да треба
поштовати кућни ред, а највише
времена проводи играјући шах и гледајући ТВ.
Међу бројним земљацима истиче Борислава Новаковића
из Крњеуше код Босанског Петровца, од 90 година, са којим
свакодневно „чешља” Петровац, Бихаћ, Крупу, Србац,
Дрвар, Книн, Грахово…
– Неколико пута сам послије рата одлазио у родни Книн,
али сада је овдје моја нова кућа, иако је тешко старо стабло
пресадити у нову њиву! Најважније је богатство у души, оно
је много веће и значајније од било код материјалног добра –
вели старина Кнежевић.

хорске секције Дома за старе у Футогу.
Ни старост, често удружена са болешћу, не спрjечава их да позно доба живота
гледају са оне друге, ведрије
стране. Па, чак ни они, који
су у избјегличким колонама,
1995. стигли до равне Војводине и „највећег села у бившој Југославији”, како се Футог некада звао, а сада само
једно од новосадских урбаних насеља…

ТРАДИЦИЈА ДУЖА
ОД ПОЛА ВИЈЕКА

– Са традицијом од 1964.
године, капацитета близу 300
мjеста, тренутно око 80 старих, дакле више од четвртине наших корисника Дома
потиче из западних српских
крајева, из Републике Српске
Крајине, Федерације БиХ, а
непосредно на крају рата било их је много више. Тада смо
им широм отворили врата,
не само квалитетом услуга,
него и пристојном цијеном
смјештаја – ријечи су Анђе
Берановић, управнице Дома, чија је подугачка листа
чекања за смјештај.
– Иза мене стоји и добра
организација Геронтолошког
центра Нови Сад, у чијем саставу послујемо, помоћ Града и Покрајине и надлежних
социјалних установа, затим

стално запослени љекари,
oко 20 медицинских сестара, око 40 његоватељица и
више специјализованих простора, тачније четири „дома
у Дому” на чак 18.000 квадрата – наглашава управница
Берановић и истиче да људи
„са два завичаја живе од успомена”, јер сваки разговор
са њима почиње и завршава
– темом родног краја… Захваљујући њима, и она зна
скоро свако мјесто у Лици,
Банији, Кордуну, Далмацији,
Славонији, Крајини, и широм
Републике Српске и БиХ…
Ипак, највећи проблем је де-

менција и Алцхајмерова болест, па је поред покретних
корисника, све више оних
који користе „стационарни
смјештај” и повећану медицинску бригу и заштиту…

КАО ДА ЈЕ БИЛО ЈУЧЕ...

Иначе, необично је, (пријатно необично), друговати са
штићеницима Дома, слушати
успомене и приче бескрајне,
живу историју нашега народа, која „као да је била јуче”
или посјетити неку од креативних радионица и занимања у којима проводе слободно вријеме. Лијепо је срести

и управницу Анђу Берановић, коју немојте тражити у
управној канцеларији, она је,
углавном, или у пространом
парку или у собама са својим
корисницима. И сви је знају,
воле и поздрављају, и она све
их зна и прати њихове проблеме, захтјеве, недоумице,
разговара са родбином, дочекује и испраћа…
Ова врсна социјална радница и доказани професионалац, у послу социјалне
заштите провела је више од
двије деценије, од тога на руководећем мјесту око 15 година.
МИЛИВОЈЕ БЕШТИЋ

У НОВОМ САДУ ОДРЖАНА ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА МАТИЦЕ, ДИЈАСПОРЕ, СРБА У РЕГИОНУ И ПРИЈАТЕЉА СРБИЈЕ

УДРУЖЕЊЕ КОРЕНИ САБРАЛО СРБЕ ИЗ МАТИЦЕ, РЕГИОНА И ДИЈАСПОРЕ
суботу, 13. јула 2019. годиУ
не у новосадском Мастер
центру одржана је свечана и
оснивачка Скупштина Удружења матице, дијаспоре, Срба у региону и пријатеља Србије – Корени на иницијативу
26 личности из Новог Сада,
Београда, Бањалуке, Цириха, Краљева, Ниша, Будимпеште, Беча, Шапца, Угљевика
и Костанце.
Овој иницијативи придружили су се и многи присутни Срби и пријатељи Србије,
личности који су својим дугогодишњим радом и резултатима у областима културе,
спорта, економије и политике снажно допринијеле јачању веза Матице и наших људи
у расијању, али и повезивању
Матице и организација Срба
у расијању са њиховим домицилним домаћинима, странцима који разумију, поштују,
воле и његују односе са појединцима, нашим организацијама у иностранству и нашој
Матици – Србији.
За предсједника Удружења изабран је Стојан Стевановић из Лопара у Републици Српској, који живи и ради
у Швајцарској.
Стевановић је рекао да је
циљ оснивања удружења подизање повјерења и одговорности дијаспоре и Срба у региону према матичној држави Србији.
– Мисија удружења биће и
развијање повјерења међународне заједнице према Србији
и Србима у свијету, успостављање и унапређење међусобне сарадње у области привре-

де, културе, образовања, науке и спорта у циљу јачања националних интереса – најавио
је Стевановић.
Предсједник Организационог одбора Удружења у Србији Милан Гутић рекао је да
њихов рад треба да допринесе развоју Србије и свих српских земаља и најавио оснивање одбора у Бањалуци и
Подгорици.
Гутић је објаснио да ће у
оквиру Удружења постојати
савјети који ће спроводити
све одлуке, и најавио велики форум дијаспоре који ће
се одржати у децембру у Новом Саду. Он није крио ни намјере Удружења да покрену
дијаспору на глобалном нивоу, подсјетивши на мањкавости досадашње Скупштине дијаспоре.
Гутић је позвао све грађане који су некада били држављани Србије, било да живе у
матици или ван ње, али и све
пријатеље Србије да се придруже овом пројекту.
Оснивачка скупштина је
почела интонирањем химне
Републике Србије Боже правде након чега се присутни-

ма, у име Српске православне цркве и његовог свештенства епископа бачког Иринеја, обратио протереј Далибор
и пренио благослов и поздраве од епископа.
Присутне је поздравио
предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Народне скупштине Републике
Србије Миодраг Линта:
– Више пута сам истицао
да питање наше дијаспоре и
Срба у региону треба да буде
једно од најважнијих државних и националних питања.
Наша дијаспора представља
огроман економски, интелектуални, научни, образовни,
културни и сваки други потенцијал и тај потенцијал нажалост у великој мјери није
искоришћен у функцији ра-

звоја Србије. С друге стране,
Србија мора далеко више и
снажније са низом мјера и активности да помогне опстанку нашег народа у дијаспори
и региону, да помогне да наш
народ, прије свега младе генерације, сачувају свој национални и културни идентитет. Вјерујем да ово Удружење може да допринесе јачању
тих економских, културних,
научних, образовних и свих
других веза између дијаспоре и Србије – рекао је Линта.
Желим вам успјешан рад и да
остварите што више циљева,
као мјера активности које сте
предвидјели вашим статутом
и другим актима.
Државни секретар Министарства спољних послова Немања Стевановић рекао је да

РУКОВОДСТВО УДРУЖЕЊА
За предсједника Скупштине именован је Миша Ћирић, а
за његовог замјеника Огњен Крстић. Управни одбор чине
предсједник Стојан Стевановић, замјеник Милан Гутић,
чланови Тара Стојковић, Марија Јовичић, Александар
Драганић, Братислав Благојевић, Давид Будов, Нешко
Честић, Шавија Јасенко и Драгана Станковић. Надзорни
одбор чине Јапунџић Милан, Мајсторовић Мирко и Јешић
Лазо. За одговорно лице именован је Милан Гутић.

су сеобе стална судбина нашег народа и да је број Срба
ван граница матичне земље
многобројан.
– Пред нама је велики задатак, да уз помоћ матичне
државе увежемо Србе из дијаспоре и потрудимо се да их са
свим њиховим знањима, економским и образовним потенцијалом вежемо за матицу Србију – поручио је Стевановић.
Један од повратника у Србију је и Милорад Миша Ћирић који је рођен у Ваљеву,
али је младост и добар дио
живота провео у Америци,
Канади и Кини. Вратио се у
Србију и добио сина што га је
посебно стимулисало да подржи рад Удружења Корени.
Огњен Крстић је у име
Кровне организације Срба у
Румунији поздравио присутне и пренио дио свог искуства у повезивању матице и
дијаспоре.
Оснивачкој скупштини
Удружења присуствовао је и
начелник Општине Лопаре
Радо Савић, који је учесницима пренио добра искуства
деветогодишње сарадње ове

локалне заједнице са бројном дијаспором у Швајцарској, те истакао да у општинској управи ради референт за
сарадњу са дијаспором.
– Уз помоћ дијаспоре у завичају су до сада отворене три
фирме, позориште, базени, а
највећи успјех је што су Срби из дијаспоре инвестирали
у родни крај капитал и знање
стечено у иностранству – рекао је Савић.
Званичник Представништва Републике Српске у
Србији Борислав Максимовић оцијенио је да су Србија
и дијаспора велика подршка
Републици Српској.
Међу учесницима су били и
пјесници Перо Зубац и Благоје Баковић, предсједник Удружења српских привредника у
Аустрији Нешко Честић, као и
представници дијаспоре Срба у
Румунији, Мађарској, Њемачкој и Швајцарској.
Братску подршку новооснованом удружењу дали су
из СКПД Просвјета Аустрија
на челу са Срђаном Мијалковићем из Беча и Дејаном Мастиловићем из Београда.

ДРАГАНА ШИПОВАЦ
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АПСУРДНА ТВРДЊА ДА ЈЕ
ВОЈСКА СРПСКЕ ПОЧИНИЛА
ГЕНОЦИД У СРЕБРЕНИЦИ

Б
Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта oцјењује ослобођајућу
пресуду ратном команданту Вишеградске бригаде тзв.
Армије БиХ Ахмету Сејдићу као једну у низу срамних
одлука Суда БиХ. Сејдић се терети да је наредио и нечовјечно поступао према српским цивилима и ратним
заробљеницима на подручју општина Рудо, Вишеград
и Горажде. Ослобађајућа пресуда Сејдићу представља
ругање српским жртвама и њиховим породицама јер
још увијек нису дочекале правду. Амхет Сејдић је један
у низу бошњачких команданата који нису кажњени за
бруталне злочине над Србима у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату.
Линта истиче да је од свог оснивања Суд БиХ пристрасан и етнички мотивисан суд чији је главни задатак да низом својих пресуда потврди лажни мит
да су Срби тобоже извршили агресију на БиХ, а да су
Бошњаци тобоже били жртве који су водили ослободилачки рат. Оснивање Суда и Тужилаштва БиХ било je у супротности са Дејтонским споразумом зато
што Устав БиХ (Анекс 4) не предвиђа постојање централних правосудних органа и одређује да правосуђе
остане у искључивој надлежности ентитета. Тиме је
дошло до урушавања Дејтонског споразума с циљем
даљег слабљења Републике Српске и њеног постепеног утапања у централизовану БиХ.

ПЈЕВАЊЕ УСТАШКИХ ПЈЕСАМА
ОД СТРАНЕ ХРВАТСКИХ И АЛБАНСКИХ
ВОЈНИКА НОРМАЛНА ПОЈАВА

есмислена је и апсурдна тврдња да је Војска Републике Српске 1995. године починила геноцид у Сребреници оцјењује предсједник Oдбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије
Миодраг Линта.
У питању је срамна пропаганда
западних центара моћи чији је циљ
да се у свјетској јавности додатно
оправда безочна лаж да су Срби у
одбрамбено-ослободилачком рату у БиХ тобоже били агресори и
злочинци, а Бошњаци невине жртве који су тобоже водили ослободилачки рат. Изјаве најважнијих
свједока о догађајима у Сребреници 1995. године у медијима и на
суђењима у Хагу јасно показују да
је циљ био, не да се утврди истина и
шта се стварно догодило на терену,
већ да се испричају што екстремније приче о страдању Бошњака од
стране Војске Републике Српске.
Апсурдно је изједначавати осветничко убијање једног малог дијела
ратних заробљеника што јесте злочин са геноцидом који представља
уништавање цијелог народа.
Линта истиче да је веома важно да се у међународној и домаћој јавности стално понавља
неспорна чињеница да се Сребреница не може свести само на
1995. годину. Муслиманске снаге на челу са Насером Орићем су
од 1992. до 1995. године извршиле бруталне злочине над српским
цивилима и ратним заробљеници-

УТВРДИТИ ПРАВУ ИСТИНУ

ма и запалиле и опљачкале велики број српских села и засеока у
средњем Подрињу. За убијање Срба у Сребреници у средњем Подрињу нико није осуђен пред Хашким трибуналом. Јасно је да су
Међународни суд правде у Хагу
и Хашки трибунал имали задатак да суде само српском народу. У питању су политичке пресуде које немају везе са истином
и догађајима на терену. Западни центри моћи, ако заиста желе трајни мир и стабилност и помирење у Босни и Херцеговини,
морају да промијене политику и
помогну да се утврди стварна истина о страдању Срба и Бошњака
и других народа у Сребреници и
средњем Подрињу, да се једнако поштују све невино страдале
жртве из протеклог рата и да сви
они који су чинили злочине требало би да одговарају пред лицем правде.

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта
сматра да Србија треба да покрене свеобухватну
дипломатску иницијативу с циљем да се коначно
утврди права истина о догађајима у и око
Сребренице, у протеклом грађанском рату у Босни
и Херцеговини. Крајње је вријеме да се у интересу
правде, српског и бошњачког народа и читавог
свијета снагом аргумената разобличи неоснованост
оптужби и пресуда Међународног суда правде
и Хашког трубунала да је у Сребреници тобоже
извршен геноцид над Бошњацима. У Сребреници
се у јулу 1995. године десио злочин, који се, према
дефиницији Међународне Конвенције о спречавању
и кажњавању геноцида из 1948. године, апсолутно
не може сматрати геноцидом. Не постоје докази да
је на српској страни постојао удружени злочиначки
подухват о присилном уклањању Бошњака, а
камоли намјера о њиховом физичком уништењу.
Линта истиче да пресуде Хашког трибунала којима
су Радован Караџић, генерал Ратко Младић и још
један број лица осуђени за геноцид нису засноване
на чврстим доказима и чињеницама већ на
лажним изјавама одређеног броја свједока из реда
бошњачког народа и других. Због тога је потребно
да се установи нови међународни механизам
који би преиспитао све изречене пресуде.
Бошњачки политичари, интелектуалци и црквени
достојанственици треба да знају да инсистирањем
на лажном миту да се у Сребреници десио геноцид
наносе велику штету властитом народу. Судске
пресуде Хашког трибунала и Међународног суда
правде су дубоко неправедне јер су засноване на
лажима и неистинама и као такве не могу никада
бити прихваћене од стране српског народа. Само
права истина о догађајима у Сребреници од 1992.
до 1995. године може бити темељ за изградњу
повјерења између Срба и Бошњака.

Увредљива одлука ХДЗ Ливно да обиљежи
тзв. ослобођење Грахова, Гламоча и Дрвара
редсједник Одбора за дијаспору и вар и друге западнокрајишке општине Гламочу и Босанском Грахову су грађаП
Србе у региону Скупштине Срби- и насилно протјерала српски народ са ни другог реда јер владајући ХДЗ 24 гоје Миодраг Линта најоштрије осуђује својих вјековних подручја. Током и по- дине од завршетка рата води политику

Пјевање усташких пјесама од стране хрватских и албанских војника на војном полигону код Слуња јесте скандалозно, али то је у Хрватској нормална појава, оцјењује предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта .
Многи у Србији не знају да је Туђманова Хрватска усвојила формацију, назив јединица и чинове у војсци по узору на усташку војску НДХ. Тако је сатнија јединица величине чете, а њом командује сатник што је у рангу капетана. Такође, бојна је јединица величине батаљона,
а њом командује бојник што је у рангу мајора.
Линта истиче да бројне чињенице потврђују сурову истину да већина хрватског народа усташе сматра борцима
за слободу, а не нацифашистима и масовним убојицама. Већина Хрвата, међу којима су и хрватски војници,
има своје идоле који су им узор и које настоје да копирају у свему. Први идол је усташки пуковник а затим
„крилник” (највећи чин у усташкој војсци) и „витез” Јуре Францетић који је био командант чувене по злу Црне
легије у НДХ. Добро је познато да је Црна легија на челу са ратним злочинцем Јуром Францетићем починила
стравичне и масовне злочине над српским цивилима.
Други идол већине Хрвата и хрватских војника је генерал Анте Готовина. Постоје бројни докази да је Анте Готовина одговоран за бруталне злочине над српским цивилима и ратним заробљеницима у Крајини и западнокрајишким општинама. Трећи идол је проусташки пјевач Марко Перковић Томпсон који се прославио пјевањем усташких и србомрзачких пјесама. Четврти идол је
кардинал Алојзије Степинац који је имао огромну улогу
у припреми и реализацији геноцида који је НДХ починила над српским народом.

скандалозну и увредљиву одлуку Кантоналног одбора ХДЗ-а Ливно да, уз војне почасти обиљеже 24 године од тзв.
ослобођења Босанског Грахова, Гламоча и Дрвара. Наведена одлука изазива
код српског народа узнемиреност, дубоки осјећај неправде и понижења и нарушава међунационалне и међуљудске
односе. Добро је познато да је Хрватска војска и полиција уз помоћ једница
ХВО у љето и јесен 1995. године извршила агресију на Гламоч, Грахово, Др-

слије агресије Хрватска војска и ХВО су
починили бројне злочине над српским
цивилима и ратним заробљеницима и
систематски уништавали, пљачкали и
палили српску имовину.
Линта предлаже да се усвоји одлука да се сваке године обиљежава Дан
сјећања на страдање и прогон Срба из
општина Босанско Грахово, Гламоч и
Дрвар и то у Босанском Грахову 28. јула, у Гламочу 29. јула и у Дрвару 13.
септембра. Преостали Срби у Дрвару,

цементирања етничког чишћења Срба,
дискриминације и пустошења повратничких општина, настоји да фалсификује и прекроји историју, крши уставне
и законске норме и негира право Србима да слободно користе српски језик и
ћирилицу. ХДЗ не само да није ништа
учинио да створи услове за бољи живот
српских повратника у Дрвару, Гламочу
и Босанском Грахову већ не одустаје од
ратне политике и вријеђања и понижавања српског народа.

Не смијемо заборавити злочине над Србима у
средњем Подрињу за које још нико није одговарао

П

редсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта истиче да никада не смијемо да заборавимо страшне злочине које су
муслиманске снаге починиле
над 3.500 Срба у средњем Подрињу. За монструозне злочине над српским цивилима и ратним заробљеницима на подручју Сребренице,
Братунца, Зворника, Скелана,
Милића, Власенице и Осмака још увијек нико није одговарао. То је најбољи доказ да
Срби не могу да очекују правду од стране правосуђа БиХ у
Сарајаву. Нажалост, 24 године од завршетка рата у БиХ

свједоци смо сталног умањивања и негирања српских жртава у средњем Подрињу и
широм БиХ с једне стране и
некажњавања муслиманских
и хрватских злочинаца с друге стране. Због тога Линта још
једном позива Тужилаштво за
ратне злочине Србије да про-

цесуира ратне злочине над
Србима у средњем Подрињу
и широм БиХ.
Линта истиче да је веома
важно да Република Србија
и Република Српска заједнички раде и истрају у борби како би истина о правим
узроцима ратова на простору

бивше Југославије и српским
жртвама изашла на свјетлост
дана. Не смијемо никад више
да ћутимо о својим жртвама
како смо то чинили послије
Првог и Другог свјетског рата
због политике лажног помирења. Због тога је веома важно да кроз образовање, медије, научне и друге институције, меморијалне центре
истину о српским жртвама
и страдању српског народа
преносимо на млађе генерације. То треба да чинимо
из поштовања према нашим
страдалим прецима, као и из
разлога да се опет не понови
геноцид и етничко чишћење
над нашим народом.
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ЛИНТА: Снимити филм о
страдању српског народа
у злочиначкој акцији Олуја

П

редсједник Одбора за
дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта оцјењује
као бруталну, али очекивану
провокацију, изјаву Колинде
Грабар Китаровић да је веома емотивно доживјела премијеру филма Генерал који говори о животу генерала Анте
Готовине. Многобројне чињенице говоре да Анте Готовина
није никакав херој већ обичан
ратни злочинац чија је јединица којом је командовао извршила бројне злочине над српским цивилима и ратним заробљеницима у Крајини 1993.
године и западнокрајишким
општинама. Анте Готовина је
био и истакнути члан удруженог злочиначког подухвата на челу са Фрањом Туђманом чији циљ је био насилно
протјеривање српског народа
на подручја Сјеверне Далма-

ције, Лике, Кордуна и Баније
у злочиначкој акцији Олуја.
Другостепено вијеће Хашког
трибунала је новембра 2012.
године ослободило кривице
Анту Готовину упркос великом броју материјалних доказа о злочинима које је почи-

нио. Хашки трибунал је доношењем ослобађајуће пресуде
Анти Готовини потврдио, да је
у суштини политички суд који
је основан да суди Србима, а
ослобађа хрватске, бошњачке
и албанске злочинце.
Линта сматра да је од ви-

талног националног значаја
да се сними филм о страдању српског народа у злочиначкој акцији Олуја. Према
Линти, Влада Србије треба
да обезбједи неопходна средства да би тај филм у најскорије вријеме био снимљен.
Циљ филма јесте да прикаже праву истину о насилном
протјеривању српског народа
са својих вјековних подручја,
о убијању српских цивила и
ратних заробљеника, о масовном бомбардовању крајишких градова и колоне протјераних Срба, о паљењу крајишких села и градова, о систематском пљачкању, уништавању и отимању српске
имовине. Поред тога потребно је снимити више филмова
о протјеривању српског народа из других подручја данашње Хрватске, као и са подручја Федерације БиХ.

Покољ Срба у православној цркви у Глини 1941.
године доказ геноцидног карактера НДХ
Страшни покољ Срба у православтичких странака. Хрватска није спремна
С
ној цркви у Глини крајем јула и пода се суочи са својом усташком прошлочетком августа 1941. године један је од
шћу тј. призна почињени геноцид над Срмноштва доказа геноцидног карактера
НДХ оцјењује предсједник Одбора за
дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта.
Усташе су говориле људима да ће
сви они који прихвате да се покатоличе бити поштеђени што је била монструозна лаж. У православној Цркви
Рођења Пресвете Богородице у Глини
поклано је преко 1.500 Срба углавном
из села око Вргинмоста. Недуго након
што је почињен покољ, црква је потпуно срушена од стране усташа. По завршетку Другог свјетског рата комунистичка власт је водила политику заборава геноцида над српским народом и
лажног братства и јединства. Комунистичка власт није дала дозволу за изградњу порушеног храма на истом мјесту гдје су поклани Срби. Парцелу су

одузели цркви без надокнаде и на њеном мјесту народ је сопственим средствима подигао Спомен дом 1969. године. Проусташка власт Фрање Туђмана је послије злочиначке акције Олуја
1995. године Спомен дом преименовала у Хрватски дом.
Линта истиче да се у Хрватској води
политика негирања геноцида над српским
народом коју подржава већина хрватског
народа на челу са Католичком црквом,
хрватским ветеранима и већином поли-

бима и затражи покајање од српских жртава и њихових потомака. Један од бројних доказа континуитета усташтва јесте срамна и антицивилизацијска одлука
Градског вијећа Глине 21. октобра 2014.
године којом се забрањује обиљежавање
и одавање почасти жртвама усташког
покоља. Важно је нагласити да су за наведену одлуку гласали сви одборници
хрватске националности без обзира на
страначку оријентацију. Ниједна хрватска
Влада није поништила наведену одлуку.
За већину Хрвата то није мјесто сјећања
покоља већ Хрватски дом. О голготи Срба у Глини одавно нема материјалних доказа и симбола страдања: нема остатака
православне цркве из које је текао поток
крви, нема спомен плоче на којој су била исписана имена убијених Срба и нема Спомен дома.

О графиту код Книна: Проусташке снаге желе
брутални обрачун са преосталим Србима
редсједник Одбора за дидобро зна да је Туђманова
П
јаспору и Србе у региоХрватска у суштини насљедну у Скупштини Србије Миница геноцидне НДХ за шта
одраг Линта оцјењује да нови србомрзачки графит који
је исписан на аутобуској станици у српском селу Полача
код Книна потврђује да проусташке снаге имају намјеру
да се брутално обрачунају са
преосталим Србима у Хрватској. Морбидни графити „Ми
Хрвати не пијемо вина, него крви четника из Книна” и
„Олуја 1995” шаљу јасну поруку преосталим Србима да
ће бити протјерани као 1995.
или убијени на усташки начин. Проусташке снаге предводе Католичка црква, хрватски ветерани и странке деснице укључујући ХДЗ, а хрватски државни врх директно или индиректно подржава
њихову злочиначку намјеру.

Линта истиче да је предсједник градског савјета младих Бјеловара и активни члан
ХДЗ-а Матео Хорват (24) недвосмислено показао да су за
њега усташки кољачи који су
починили геноцид над Србима, Ромима и Јеврејима
у суштини борци за слободу хрватског народа. Хорват

је јавно објавио своју фотографију на којој има мајицу
са натписом „За дом спремни” и усташким грбом који
почиње са првим бијелим
пољем. Он је искрено рекао
да многи хрватски ветерани,
посебно припадници ХОС-а,
користе кољачки поздрав „За
дом спремни”. Матео Хорват

има мноштво доказа.
Линта је подсјетио да је
у Хрватској низом одлука и
препорука у суштини легализован усташки поздрав „За
дом спремни”. Наиме, прекршајни судови у Пожеги и
Слуњу донијели су пресуде
којима се „За дом спремни”
сматра изразом воље власти, а министарство државне управе је дало сагласност
да наведени поздрав може да
званично остане у грбу Удружења ветерана ХОС-а, који су
били саставни дио хрватске
војске. Савјет Владе Хрватске за суочавање са прошлошћу донио је препоруку према којој се „За дом спремни”
може користити у посебним
приликама.

О УСТАШКОМ „У” И ПОРУЦИ
„УБИЈ СРБИНА” У СПЛИТУ: НАСТАВЉА
СЕ ШИРЕЊЕ МРЖЊЕ ПРОТИВ СРБА

Проусташке снаге настављају свакодневно да шире бијесну мржњу према Србима и свему што је српско – истиче предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта.
Наиме, на аутомобилу београдских таблица, на плажи у
Сплиту написана је језива порука „Убиј Србина” и усташко „У” са крстом. Овим је послана јасна порука грађанима Србије да нису добродошли у Хрватској и да им
се могу десити сличне или још много горе непријатности. У питању је један од многих доказа да је у Хрватској
постало сасвим нормално и некажњиво да се исписују србомрзачке поруке и усташки, фашистички и нацистички симболи. Оно што је сигурно јесте да починиоци овог чина, као и у многим другим случајевима, неће
бити ухапшени и кажњени за злочин из мржње. Ако и
којим случајем буду ухапшени веома брзо ће бити пуштени на слободу.
Линта констатује да Хрватска није спремна да се суочи
са својом геноцидном и злочиначком прошлошћу. Добро је познато да свака држава има симболе, поздраве
и поруке по којима је препознатљива у окружењу и цијелом свијету. Хрватска се од доласка Туђмана на власт
до данашњег дана препознаје по усташком слову „У”,
усташком поздраву „За дом спремни”, усташком грбу
који почиње са почетним бијелим пољем и злогласној
поруци „Убиј Србина”. То најбоље показује да је Хрватска држава мржње и етнички мотивисаног насиља чији је темељ геноцидна НДХ и усташтво.

КИТАРОВИЋ И ПЕНАВА БЕСРАМНО ШИРЕ
СТРАХ И МРЖЊУ ПРЕМА ПРЕОСТАЛИМ
СРБИМА У ВУКОВАРУ
Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону
Скупштине Србије Миодраг
Линта оцјењује још једним
доказом антисрпства одлуку Колинде Грабар Китаровић и Градоначелника Ивана Пенаве да се супротставе одлуци Уставног суда о
враћању српског језика и
ћирилице у Вуковар. Скандалозна је чињеница да Колинда Грабар Китаровић отворено позива на кршење
Уставног закона о правима националних мањина којег
је Хрватски сабор усвојио још 2002. године као један од
предуслова за почетак отварања преговора Хрватске са
ЕУ. У Уставном закону јасно стоји да припадници српске заједнице имају право на службену употребу српског језика и ћирилице у свим градовима и општинама гдје чине више од трећине укупног броја становника. По попису из 2011. године у 21 општини и два града
(Вуковар и Врбовско) Срби чине више од 33 одсто становништва. Уставни закон је након 17 година од његовог усвајања остао мртво слово на папиру.
Линта истиче да Колинда Грабар Китаровић бесрамно
шири страх и нетрепељивост према преосталим Србима у Вуковару својим ставом, да би спровођење одлуке
Уставног суда о враћању српског језика и ћирилице у
Вуковар тобоже изазвало напетост и неповјерење међу људима. Бројне чињенице јасно показују да напетост
и неповјерење међу грађанима Вуковара изазивају, не
српски језик и ћирилица, већ проусташке снаге које у
Вуковару предводи Градоначелник Иван Пенава. Постало је сасвим нормално да сљедбеник усташа Иван
Пенава константно шири бијесну мржњу према Србима
у Вуковару. Он је прије неколико дана изјавио да је било неразумно постављати двојезичне табле на државне институције без рјешавања питања из 1991. године,
као и да би већа права Србима погоршала међунационалне односе. Важно је нагласити да хрватско правосуђе није ништа учинило да се казне одговорни за свирепе злочине против српских цивила у Вуковару прије и током оружаних сукоба. Према подацима Удружења српских породица убијених, погинулих, несталих и
насилно одведених лица Против заборава, током љета
и јесени 1991. године у Вуковару је убијено или нестало преко 120 Срба.
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ОБИЉЕЖЕНА 78. ГОДИШЊИЦА УСТАНКА У ХРВАТСКОЈ И БИХ У ДРУГОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ

Запјеваше Глина, Купа, Корана и
Уна, подигла се свенародна буна
оводом обиљежавања 78
П
година од Устанка у Хрватској и БиХ у Другом свјетском рату, одржана је свечана
сједница у Дому Ратних војних инвалида у Београду 27.
јула гдје су се окупили борци,
потомци и поштоваоци НОР-а 1941/45. године, Лике, Кордуна, Баније и Босанске крајине. Била је то прилика да се
окупљени подсјете на 27. јул
1941. године дан када се одиграла оружана акција личких
герилских одреда на Дрвар и
Срб, 27. јула 1941.
Организатор скупа било
је Удружење бораца, потомака и поштовалаца НОР-а,
6. Личке пролетерске дивизије Никола Тесла и 35. Личке ударне дивизије, које је у
сарадњи са Удружењима бораца Кордуна, 8. Кордунашке народноослободилачке
ударне дивизије, бораца Крајишких бригада и бораца 7.
Банијске дивизије, организовало наведену свечану сједницу којој је присуствовало
око 100 чланова. Сједница је
дио програма, Ко историју
заборавља, она му се понавља, чију реализацију је подржао Град Београд, Секретаријат за социјалну заштиту.

ОБРАДОВИЋ: ИСТОРИЈА СЕ
НИКАД РАНИЈЕ НИЈЕ СРЕЛА
СА ТАКВИМ ЗВЈЕРСТВИМА

РЈЕШЕЊЕ: санс, алов, вино, азот, ША, а, Вурвуру, измамити, НО, танад, Крпан, ЈО, о, o,
ован, врхови, O, ционизам, истаћи се, кеј, рај.

» Данко Перић,
проф. Весна
Арсић,
проф. др
Душко
Певуља и
Светозар
Данчуо

У Београду промовисан Зборник о Сави
Мркаљу, реформатору српског писма

З

борник о Сави Мркаљу српском филологу
и песнику са почетка 19. века у четвртак
25. јула 2019. године промовисан је у Београду у СКЦ Ћирилица.
Приређивач проф. др Душко Певуља са
Филолошког факулета у Бањалуци зборник
који је насловио Сава Мркаљ пјесник и филолог, уврстио је радове Славка Леовца, Николе Грдинића, Душка Певуље, Жарка Ружића,
Душана Иванића, Милорада Павића, Павла
Ивића, Александра Младеновића, Милоша
Окуке, Јована и Иване Деретић и митрополита Амфилохија Радовића. У зборник су
такође уврштене Мркаљеве песме, најпознатије дело Сало дебелога јера либо азбукопротрес, краћа биографија и попис литературе.
О најновијем делу о Сави Мркаљу говорили су проф. Весна Арсић, новинар Данко Перић и проф. др Душко Певуља који су
указали на значај Мркаљеве реформе српског језика и писма која је отворила пут Вуку Караџићу који је језичку реформу наставио и применио.
Како је нагласио проф. Певуља и самим

насловом желео је да истакне Мркаљево песништво које је мање познато од његовог филолошког рада. Иако је сачувано само 12
песама већина их је уврштена у антологије
српске поезије.
Док је Весна Арсић опширно говорила о
његовом раду са приказом до сада познате
биографије, Данко Перић се фокусирао на
Мркаљев боравак у Далмацији.
Учесници овог скупа још једном су поновили да је потребно да се у школске програме уврсти Мркаљева реформа српског језика
и ћирилице, као и да би нека од основних или
средњих школа у Србији или Републици Српској требала да понесе назив по Сави Мркаљу.
Зборник Сава Мркаљ пјесник и филолог
је у Бањалуци изашао као заједнички пројекат Крајишког културног центра Свети Сава
и Удружења крајишких Срба Прело из Чикага. Како је најавио Светозар Данчуо књига ће
почетком следеће године, поводом 210. годишњице од Мркаљеве језичке реформе, бити представљена српској заједници у Чикагу
и Торонту.
С. ДАНЧУО

Марија Обрадовић, предсједница Удружења је на самом почетку поздравила присутне борце 6. Личке дивизије
Милана Шашића и Јову Корицу, као и Кордунаша Панета
Павловића.
Она је у свом обраћању
подсјетила да догађаје из
1941. године историја до тада није записала.
– Крашке бездани и огромне пећине у Лици као што су
Јадовно, Пријебој, Заваље, Бубањ, Кук и још многе мање
или више знане „голубњаче”
и „сњежњаче” постале су масовне гробнице, везаних, маљем ошамућених, закланих,
али и недокланих људи.
У Јадовну у два мјесеца побијено око 13.000 људи!
У Банском Грабовцу код
Петриње усташе су масакрирале 1.200 Срба, 24, 25. и 26.
јуна 1941.
Милутин Кордић и његов
малољетни син са још неколико мушкараца, жена и дјеце мучен је и убијен у право-

» Марија Обрадовић

» Вељко Жигић

славној цркви у Топуском –
јула 1941.
У селу Драготина код Глине – поклано и запаљено седам жена и једно дијете, јула
1941. На Коњском Брду код
Перушића усташе су заклале 47 Срба.
Срез Доњи Лапац (села
Бубањ, Небљуси, Мељиновац, Лички Осредци…) након
оснивања НДХ изгубио 1.000
становника српске националности, док су примјера ради,
приликом покоља становништва Суваjе, посебно страдале породице Кеча из коjе jе
убиjено 45 чланова и породица Ћопић коjа jе изгубила
22 члана.
Од 23. јула до средине августа 1941. на Гаравицама –
мјесту уништења побијено је
12.000 Срба. На том крвавом
усташком погрому рађао се
револт, одлучност за борбу за
голи живот.

Крајишких бригада, те је рекао да се устанак послије 27.
јула ширио од Дрвара и Босанског Грахова према Ливну
и Гламочу, а 29. јула покрио
сав Подгрмеч.
– Сваки наш крај је имао
легендарне хероје, страдања,
борбе, али и једну константу – масовност отпора окупатору и његовим помагачима,
једног организатора КПЈ која
је отпор и бунт организовала
и усмјеравала према коначној побједи – рекао је Новак.

ЖИГИЋ: ШТА БИ СЕ ТЕК
ДОГОДИЛО ДА НИЈЕ БИЛО
ПАРТИЗАНА

Како је Вељко Жигић рекао
у свом реферату, тог дана лички герилски одред и народ из
Доњег Лапца напали су и заузели усташко- жандармеријску станицу у Србу.
– Разрушили су жељезничку пругу Книн–Дрвар и уништили одред усташа код Српског кланца. Послије ове акције устанак се проширио на
читаву Лику и Кордун, а убрзо захватио и друге дијелове Хрватске – рекао је Вељко
Жигић и додао да је устанак
у Србу био нагао и масован и
убрзо је уступио пред ексцесима, осветама и масовним
убијањима. Жигић се запитао, шта би се десило да није
било партизана?
Генерал мајор Божо Новак
говорио је као представник

КАСУМ: СЛОБОДА СЕ НЕ МОЖЕ ДОБИТИ АКО СЕ НЕ ОТМЕ

Генерал Душан Касум, потпредсједник ГО СУБНОР Београд је рекао да српски народ
када се дизао на устанак иза
себе није имао ништа и никога.
– Живјели су у увјерењу
да се слобода не може добити
ако се не отме. У тој отимачини нису жалили своје животе – рекао је Касум и додао како потомци тих славних јунака устанка, мало су
научили од својих предака,
очева, дједова.
У културно-забавном програму наступила је Пјевачка
група Звуци Кордуна, први
гласови Маша Пјевач родом
из Лике и Никола Кекић родом са Кордуна. Милка Шолаја је прочитала неколико
својих пјесама о Лици.
Ој, народе Лике и Кордуна,
дошло вријеме да се диже буна
против твојих свију освајача,
фашиста и других помагача.
Састали се Кордунаши с Ликом,
не дају се покорити ником.
Кордун, Босна, Банија и Лика,
то је друже јаче од челика.
Иде Младен води партизане,
развио их на све чет’ри стране.
Козара се славом овјенчала,
покорит се ником није дала.
ДРАГАНА БОКУН

» ЧУВАРИ ТЕКОВИНЕ НОБ-а: За њих је звијезда петокрака била једина водиља у борби против антифашизма
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

СУБОТИЦА БИЛА ДОМАЋИН ЈОШ ЈЕДНОГ ЗАВИЧАЈНОГ ДРУЖЕЊА

»» НАЈБОЉЕ ЕКИПЕ У НАДВЛАЧЕЊУ КОНОПЦА: КК Спартак Енпи, Спорт трофеј и Селеушки вишебој.

Петровдански скуп Крајишника
авичајна заједница Република Српска из
Предсједник СЗК Слога из Суботице СлавЗнизовала
Суботице, поред бројних активности орга- ко Дувњак упознао нас је са радом клуба.
је и Петровдански турнир 13.7.2019.
– Српски завичајни клуб Слога је основан
године на теренима Спортског центра Мултиплекс Арена.
Окупиле су се бројне екипе, али и такмичари који су се надметали у дисциплинама као што су бацање камена са рамена,
надвлачење конопца, надвлачење штапа и
скок у даљ.
У претезању штапа прво мјесто освојио је
Југослав Цвијин, друго мјесто Јово Рађевић,
а треће мјесто Милорад Милојевић.
У балотању је најуспјешнија била екипа из
Бачке Тополе, друго мјесто је освојила екипа
Завичајног удружења Банија, а треће мјесто је
припало екипи из Селеуша.
У Скоку у даљ најбољи је био Дамјан Маринковић, друго мјесто припало је Марку Косовцу, а треће Миловану Црепуљи.
У бацању камена са рамена побједио је
Југослав Цвијин, и у овој дисциплини Марко Косовац био је други, док је треће мјесто
освојио Милорад Милојевић.
У надвлачењу конопца побједник је екипа Карате клуб Спартак Енпи, друго мјесто
Спорт трофеј, док је треће мјесто припало
екипи Селеушки вишебој.
Утакмице у малом фудбалу су се одигравале цијели дан, учествовало је 13 екипа:
Није свеједно, ЗУ Слога 1, ЗУ Слога 2, Завичајна заједница Република Српска, Удружење
Краљевина Србија, Мултиплекс арена, Карате клуб Спартак – Енпи, ЗУ Алекса Шантић – Шантићани, ЗУ Банија, Спорт трофеј,
Слободан град, Селеушки вишебој. Побиједила je екипа Мултиплекс арена, друго мјесто
је освојила екипа СЗУ Слога из Суботице, а
трофеј за освојено треће мјесто је припало
Шантићанима.

1995. године. Активни смо и на спортским
манифестацијама, али и на културним. Код
нас је најактивнија група пјесника која сваке године издаје Зборник пјесама Панонски
галеб. На конкурсу за Зборник учествовали
су еминентни људи са факултетским дипломама, и наши људи из цијелог свијета. Из нашег Удружења израсла су сва завичајна удружења која се представљају по територији Суботице, Херцеговци, Славонци, Банијци… –
рекао је Славко Дувњак.
Сва надметања су прошла у фер-плеју.
Млади су испробали неке нове дисциплине као што су бацање камена са рамена, надвлачење конопца што је забавило колико
учеснике тако и публику. Већина учесника
се први пут опробала у овим дисциплинама,
али познати суботички спортски радник Љубомир Јотановић се опробао у улози судије
и побринуо се да све прође у најбољем реду.
Печење и гулаш су послужени учесницима и гостима, а незаобилазна је била и крајишка музика. Тако да је ово крајишко дружење
трајало до раних јутарњих часова, уз обећање
да се на истом мјесту виде и сљедеће године.
Предсједник Завичајне заједнице Република Српска Милорад Ћопић није крио задовољство како је протекао турнир, с обзиром да је ово прва година како га организује.
– Све је протекло у најбољем реду, без иједног проблема, било је изузето весело, а томе
је допринијела и пјевачка група Божино јато
из Приједора и Мајкани. Сви су имали позитивне утиске и захвалили су се на позиву, тако да ће ово прерасти у једну велику традиционалну манифестацију – рекао је Ћопић.

ДРАГАНА БОКУН

ОДРЖАН 8. САБОР СРПСКЕ
КРАЈИШКЕ ПЈЕСМЕ У ДРВАРУ
а 8. Сабору српске крајишке пјесме у Др- лики број посјетилаца дошао управо из тих
Н
вару, пред неколико хиљада посјетила- општина – додао је Пајчин.
ца, љубитеља крајишке пјесме, наступиле су
Начелник Oпштине Дрвар Душица Рунић,
бројне крајишке групе.
Један од организатора Сабора српске крајишке пјесме Лазо Пајчин рекао је Срни да
је из Дрвара послата слика да Срби Крајини
припадају, без обзира на тешке услове у којима живе и боре се за опстанак.
– Дрвар је био срце Крајине, који је пожелио добродошлицу Гламочу, Босанском Грахову, Босанском Петровцу, Рибнику, Мркоњић Граду, Книну, с обзиром на то да је ве-

која је отворила манифестацију, изразила је
захвалност предсједнику Републике Српске
Жељки Цвијановић, под чијим покровитељством се одржава Сабор. Међу посјетиоцима Сабора били су делегати из реда Срба у
Дому народа Парламента ФБиХ Драгана Дамјановић и Драго Пузигаћа, потпредсједник
СНСД-а Никола Шпирић, начелници општина Рибник Небојша Караћ и Источни Дрвар
Милка Иванковић. 
СРНА

Oбновљен турнир у малом фудбалу
у селу Пољани на Кордуну
авне 1974. године у ПоД
љанима, селу поред Топуског на Кордуну, за некaдашњи Дан борца 4. јул, 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. 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 обновили су традицију. Међутим, три 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.
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

Петровдан у селу Лужани (Сански Мост)

П

утем Лужана, села порушених успомена, и ове године запутили су се из свих
крајева давно одбjегли мjештани и њихови потомци. И
сузе и смијех прате свако Петровданско окупљање. С једне стране срећа због поновног сусрета са старим пријатељима, комшијама, родбином, са којима ће, барем тог
једног дана у години, попити
кафу „натенане”, прошетати
коровом обраслим путевима
дjетињства, а са друге, зебња
и сјета због тога што је све то
ипак само сjенка живота који је у Лужанима бујао некада. А како прикрити подрхтавање гласа и кап у углу ока боље, него музиком? И заиста,
музике не мањка ни на једном
Петровданском скупу. Веселећи се, пјевајући у загрљају
старих знанаца, човјек се некако изгуби у ковитлацу тих
навирућих емоција и гледајући младеж, која памти тек
по коју слику свога села, прије
него је порушено, или је уопште не памти, него гледајући
његове рушевине и слушајући
приче замишља како је изгледало мјесто на брежуљку у коме би можда живjели.
Дводневни Петровдански
скуп сви придошли искористе да обиђу старо сеоско гробље и поклоне се прецима. Уз
стрму литицу до мјеста вјечног почивалишта пењу се и
стари и млади, намјерно избјегавајући другу стазу, много погоднију и лакшу, као да,
корачајући тим непроходним
путем, показују колико им је

стало да стигну свако до своје породичне гробнице. А када стигну нема суза. Говори
се о лијепим стварима, о дјелу живота који су провели са
онима који су на врху Лужанског брда остали заувијек, о
догодовштинама, слављима,
свадбама… Сјете се сви покојих батина које су добили
прутом од својих мајки, али их
сада не боле, већ милују, сјете се мириса свjеже погаче и
очевог строгог погледа. Оставивши тек покоји цвијет на црни мермер, враћају се истом
оном стрмом стазом, да покажу да се још увијек могу попети, а сваки корак представља
обећање да ће поново доћи.
Већ на пола пута до шатре
поново се чује пјесма, ручак
се поставља, звецкају тањири. Прије ручка неизоставни
су поздравна ријеч домаћина,
Дује Миланка и благослов свештеника Илије Проле и Невена Маринковића. Ручак пролази уз смијех, шалу и добро
расположење. Као некад. И
тако до касно у ноћ. Одигра
се понеко коло, без краја и почетка, као симбол јединства
које није нестало, чији пламен сија од Лужана крај Сан-

ског Моста, преко Приједора
и Бањалуке, Београда и Новог
Сада, Љубљане и Крања, Беча
и Париза, до многих других
градова и села широм планете. А када се мјесец већ високо подигне и музика утихне,
слиједе обећања. Обећања и
заклетве да ће сљедеће године поново доћи, да ово није
посљедњи пут, да ће се наћи
под истом шатром на истом
мјесту догодине за Петровдан.
Ратом растављени пријатељи,
родбина и комшије заклињу
се, ту пред рушевинама својих кућа, да ће своје село посјетити опет, да ће ући у огуљене зидове својих соба, поново доћи да виде мјесто гдје
је некад горјела ватра, погледати на зарасло двориште којим су ходали боси, окупати се
у хладној води ријеке Сане на
којој су научили да пливају тако да им ни океански валови
нису тешки за савладати и сјести испод дрвета под чијом су
се крошњом први пут пољубили. И са том жељом одлазе у
бијели свијет надајући се да
ће догодине бити боље, да ће
их догодине бити више и да
ће догодине угледати Лужане какви су некад били.

БЕСПЛАТНО РЕЗЕРВИШИТЕ

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

ssr.org.rs
СРБ ОКУПИО ВИШЕ ОД СТОТИНУ ТАКМИЧАРА У ДРЕВНИМ НАРОДНИМ ИГРАМА

»» НЕМА РАЈА БЕЗ РОДНОГА КРАЈА: Учесници и гости Личког вишебоја

Добросело побједник 11. Личког вишебоја

У

устаничком Србу, на празник Дана
устанка, одржан је 11. Лички вишебој
на коме је учествовало више од стотину такмичара подијељених у шест екипа.
Снаге су одмјерили у девет старих, народних, спортских дисциплина. Након сабирања бодова убједљиву побједу однијела је
екипа Добросела код Доњег Лапца. На другом мјесту нашли су се домаћини екипа Срба, док је треће мјесто припало екипи Ћиро Личка Калдрма – Дрвар. Учествовали су
још поред домаће екипе Срба и екипе Тесла
– Београд и Книн.

ЛИЧКЕ КАПЕ ХАРАМБАШАМА

Уочи такмичења у име организатора Рајко
Кесић и Горан Перишић, подијелили су харамбашама (вођама екипа) личке капе, као
и предсједнику Одбора за дијаспору и Србе
у региону Скупштине Србије Миодрагу Линти коме је припала част да 11. Лички вишебој свечано прогласи отвореним.
Први су, и ове године, снаге одмјерили
такмичари у трчању у врећама, а потом и у
трчању на брвну. Прошлогодишњи побједник Алекса Кесић, један од најмлађих, ове
године морао се задовољити трећим мјестом.
Најбољи резултат постигао је Леонардо Вукоја, представник Срба од кога смо сазнали
да је поријеклом из западне Херцеговине.
Изузетно занимљива дисциплина повлачење кличка није мијењала побједника од
прошле године. Ненадмашан, с лакоћом и
без изгубљеног меча, Илија Вукша је превлачио и пребацивао преко себе сваког наредног противника или је овај морао да пусти палицу.
Свакако једна од најузбудљивијих, најтежих и најопаснијих дисциплина, пењање уз

»» Јовица Беслаћ и Миодраг Линта
ЛИНТА ОТВОРИО ВИШЕБОЈ
– Данас смо се окупили, на Дан устанка када
је српски народ организовано почео оружану
борбу да се спасе од физичког уништења.
У тој оружаној борби учестовала су оба
антифашистичка покрета – рекао је Линта,
док су двјеста метара даље присталице
проусташке Аутономне хрватске странке
права пјевале усташке пјесме, узвикивале
„За дом спремни” и тражиле забрану
обиљежавања Дана устанка.

ДИВОСЕЛО ОБАВЕЗУЈЕ

»» Пршут за Николу Бранковића
уручио Мирко Рађеновић

»» Рајко Кесић са најмлађим освајачима медаља

стожину, почела је без вишегодишњег побједника који је са њеног врха скидао лички
пршут. Никола Прица се због повреде није
појавио на борилишту, али се млади талас
такмичара попео на побједничко постоље и
уз одређени тренинг биће оштра конкуренција вишегодишњем побједнику.
Никола Бранковић из екипе Срба имао је
најбоље вријеме, нешто спорији био је млади Вук Родић из Ћире, док су остали такмичари видно заостали. Било је ту и огребаних
руку, ногу и још неких повреда, али нико од
такмичара се није пожалио на њих.

ПРШУТ ОСВОЈИО СРБИН СА КОСМЕТА

Док је млади Вук већ познат српској публици у пењању на стожину, Никола Бранковић је био право откриће за већину присутних. Његова прича је веома занимљива
и помало необична. Прије годину и по дана дошао је да ради у Срб у овдашњу пилану из мјеста Штрпце са Косова и Метохије.
Никола нам је рекао да је само неколико дана тренирао пењање, али да се спортом бави већ дужи низ година и да се осјећа
физички спремним. Доказао је то побједом
у овој дисциплини, али и два друга мјеста, у
обарању руке и трчању у врећи, чиме је досегао један од „најјачих” појединачних резултата. Похвално за такмичара који први
пут учествује на Личком вишебоју.
Још један изостанак фаворита, дугогодишњег побједника у скакачким дисциплинама Данијела Поповића, отворио је простор
за нове шампионе. Најбоље је то двоструком
побједом у скоку у даљ и скоку у вис искористио Анеј Миланко, наступајући за екипу
Тесла Београд.
Велике конкуренте у скоку у вис имао је у
Душку Јазићу и Гаврилу Бубалу, али у одлучујућим тренуцима сачувао је довољно снаге,
имао најбољу концентрацију и заслужено се
попео на прво мјесто побједничког постоља.
У скоку у даљ конкуренција није била ништа мања. Прошлогодишњи вицешампион Давор Пећанац, сачувао је ту позицију,
док је треће мјесто припало Гаврилу Бубалу.

КАНТАР НЕПРИКОСНОВЕН
У ОБАРАЊУ РУКЕ

Најмање неизвјесности ове године било је
у обарању руке. Као на траци низао је своје
противнике Милан Кантар из Добросела, дозвољавајући им да се такмиче било с десном,

било с лијевом руком, док му је све вријеме
на лицу био карактеристичан осмјех. Нису
му се могли супротставити ни грачачки харамбаша Горан Миљуш, ни млађани Никола Бранковић.
По завршетку борбе, од Кантара сазнајемо,
да је и прошле године био најбољи, да је тренутно на одмору у родном Доброселу, а да живи у Норвешкој. Заслуге за успјех Добросела
највише приписује његовом куму харамбаши
Јови Беслаћу што је успио прикупити овакву
екипу. Много опуштенији од њих су такмичари
Книна. За њиховог харамбашу Шпиру Рашковића и цијелу екипу важила је девиза важно је
учествовати, али и у сваком тренутку пружити
максимум од сваког поједница.
Приближавајући се посљедњим дисциплинама, предност Добросела је све више расла,
али очекивани успјех у повлачењу куке помутио им је Драган Мирковић Гавранџа, из
екипе Грачаца. Притајени фаворит Гавранџа
је у крајње неизвјесној финалној борби побједио Душана Бурсаћа из Ћире изузетног
борца, са веома добро разрађеном тактиком.

КО ЈЕ УКРАО КАМЕН?

Изостала је дисциплина бацање камена
са рамена. Било је шаљивих доскочица да је
припремљени камен неко однио да с њим
„причепи” купус. На крају је, као и увијек,
као шлаг на торти, остављена најзанимљивија дисциплина. Повлачење конопца. Поред снаге и овдје до изражаја долази техника, али и сложност екипе.
Ове године добро припремљена екипа домаћина стигла је до финала, али са расположеним момцима из Добросела није могла урадити ништа више осим да им пружи достојанствен отпор. Слично се провела и екипа Ћире,
са Грачанима. Ипак њима је и то четврто мјесто било довољно да освоје у укупном пласману треће, што је представљало велики успјех
за чету харамбаше Жељка Бурсаћа.
На крају такмичења остало је само да се
прогласе екипни побједници. Поред Ћириног
већ поменутог трећег мјеста, треба истаћи
добро припремљену екипу Срба којој је једна
степеница недостајала да се попне на сам врх.
Овога пута он је припао најбољима, екипи
Добросела. Све три првопласиране екипе добиле су пехаре и медаље, а велики допринос
да ова спортска манифестација успије дали
су и судије Милан Трнинић, Горан Перишић
и Љубан Тубин, као и многобројни спонзори.

У Дивоселу, страдалничком селу поред
Госпића, поводом 4. августа, Дана устанка
народа Дивосела, Читлука и Орница, сваке
године прве недјеље августа, одржавале су
се личке сеоске спортске игре, под називом
ОКЕ. Назив ОКЕ потичe од мјеста одржавања.
То је простор у центру села, мјесто великог
извора хладне питке воде, званог Оке. Ова
два извора по свом природном изгледу
подсјећају на очи у глави или „оке”, како
их Личани од миља зову, па је по њима и
названа ова манифестација. Први пут је
1956. године организовано такмичење у
древним спортовима, бацање камена с
рамена, скок ступе, потезање конопа, коњске
трке (јахање без седла)…
Каснија такмичења прерастају у
манифестацију спортског, културног,
политичког и туристичког карактера.
Број такмичара и посјетилаца је из
године у годину растао, све до избијања
ратних сукоба 1991. године, када је ова
манифестација престала да се одржава.
Важно је напоменути да је током ратних
дешавања, по угледу на ову, слично
окупљање одржано 1994. године у селу
Залужница, поред Оточца, у Републици
Српској Крајини, скоро на самој линији
раздвајања. Велики број такмичара узео
је учешће на том скупу, а организован је
и пригодан културно-умјетнички програм
пред великим бројем посјетилаца. Лички
вишебој у Србу васкрснуо је прије 11 година,
а требало би више пажње посветити
чињеници, како ова традиција стара 63
године, не само да треба да опстане, него да
се подигне на још виши ниво.

Организатор је припремио пригодно послужење, у девастираном Хотелу Срб, како
би се након исцрпљујућих борби сви такмичари бар мало окријепили. Уз храну и понеко пиће, разговарало се о протеклим борбама, запјевала се и пјесма, личка. Наздравило се и пожељело да на наредном 12. по реду
Личком вишебоју буде још више учесника.

ГОСТИ ИЗ ИРСКЕ

У односу на број учесника на вишебоју је
присуствовао и велики број посјетилаца, неки
до њих дошли су из околних мјеста, неки су
стигли из Србије, а најдаљи пут превалила је
породица Лабус, они тренутно живе у Ирској.
– Прошле године такмичио се за Грачац син Лазар, ове године мој нећак Дане
и супруг Миодраг. Планирали смо годишњи одмор да будемо овдје на вишебоју,
али и да код супругових у Великој Попини 2. августа прославимо Илиндан – прича нам Биљана Лабус.
На крају, најјачи утисак, а и нешто што
заиста радује, представља то што се на овоме 11. Личком вишебоју појавио велики број
младих такмичара и посјетилаца. Они гарантују да ова спортска манифестација има перспективу и да треба бити подржана на још
вишем нивоу. 
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

