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Корак ка истини 
о Гаравицама

Ветерани Црвене Звезде и Борца увеличали 
хуманитарну акцију "Дјеца нам се рађала"
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УВОДНИК
 » Пише: Трифко Ћоровић

МИНИСТАРСТВО ПРАВОСУЂА ХРВАТСКЕ ОДБИЛО ЗАХТЈЕВ ЛИНТЕ ДА ПОСЈЕТИ КАПЕТАНА ДРАГАНА У ЛЕПОГЛАВИ

Загреб крши основна људска 
права капетана Драгана
Предсједник Одбора за ди-

јаспору и Србе у регио-
ну Скупштине Србије Мио-
драг Линта, најоштрије осу-
ђује антиевропску одлуку хр-
ватског Министарства пра-
восуђа којом му је одбијен 
званичан захтјев да посјети 
Драгана Васиљковића у за-
твору у Лепоглави.  

Наведеном одлуком Ми-
нистарство правосуђа Хрват-
ске крши људско право Дра-
гана Васиљковића, познати-
јег као Капетан Драган, да 
га у затвору посјети народ-
ни посланик Скупштине Ср-

бије.  Линта захтјева од  Ми-
нистарства правосуђа Хрват-
ске да преиспита своју ан-
тиевропску одлуку и одобри 
му да посјети Капетана Дра-

гана у затвору у Лепоглави. 
Он подсјећа да је 25. марта 
2016. године посјетио гене-
рала Борислава Ђукића и Ка-
петана Драгана у сплитском 
затвору Билице и да је тада-
шња посјета протекла у нај-
бољем реду.

Линта најоштрије осуђује 
данашњу скандалозну одлу-
ку Жупанијског суда у Вара-
ждину којим је одбио захтјев 
Капетана Драгана за услов-
но пуштање на слободу. Суд 
по други пут одбија да уважи 
оправдане аргументе Капе-
тана Драгана да га пусте из 

затвора. Апсолутно је јасно 
из мноштва примјера да хр-
ватско правосуђе није неза-
висно и професионално пра-
восуђе и да је Капетан Драган 
жртва тог правосуђа. Линта 
подсјећа да је Капетан Дра-
ган неправедно осуђен у мон-
тираном судском процесу без 
икаквих материјалних доказа 
да је починио ратни злочин. 
Капетан Драган је осуђен са-
мо из разлога јер је био један 
од симбола отпора усташком 
режиму Фрање Туђмана чији 
циљ је био стварање етнички 
чисте Велике Хрватске.

СТВАРАЈУ СЕ УСЛОВИ ЗА ПОЧЕТАК НАСТАВЕ У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ 

Састанак у Гроцкој због проблема у Калуђерици

На иницијативу народног послани-
ка Миодрага Линте 26. септембра 

2019. године је одржан састанак код 
предсједнице општине Гроцка Жива-
динке Аврамовић везано за рјешавање  
дугогодишњег проблема које има 29 по-
родица (са преко 25-оро малољетне дје-
це), а тиче се спајања улица Вишњиће-
ве (Крушедолске) и Мајевичке у насељу 
Калуђерица. Састанку су, поред пред-
сједнице општине и Миодрага Линте, 
присуствовали члан општинског вијећа 
Влада Радовановић, начелник Одјељења 
за комунално-стамбене и грађевинске 
послове Биљана Губеринић, начелник 
Одјељења за општу управу и имовин-
ско-правне послове Јованка Љуштина 
и представници 29 оштећених породи-
ца, Софија Ћеранић Глумац, Данијела 
Здравковић и Младенка Берић.

Наведених 29 породица затражили 

су подршку народног посланика Мио-
драга Линте да се коначно споји ули-
ца Мајевичка са улицом Вишњићева 
(сада Крушедолска). Наведене поро-
дице, као и њихова дјеца, приморани 
су да свакодневно пролазе преко њиве 
и кроз туђе двориште јер је то најкра-
ћи пут до аутобуског стајалишта, од-
носно школе, вртића, Дома здравља и 
других институција. Тај дио пута је не-
освјетљен, зарастао у траву, а поготово 
је проблематично по мраку и када па-
да киша. Од 2001. године до данас ни-
је ријешен проблем спајања наведене 
двије улице. Сва досадашња обраћања 
ових породица остала су без рјешења, 
док су њихови проблеми свакодневни. 
Линта је већ послао допис замјенику 
градоначелника Града Београда Гора-
ну Весићу у вези са овим проблемом, 
али до сада није добио одговор.

Линта је замолио предсједницу оп-
штине Живадинку Аврамовић да се у 
буџету за 2020. годину обезбиједе сред-
ства за израду Урбанистичког пројекта 
или Плана детаљне регулације. Догово-
рено је да ће у кратком временском ро-
ку члан општинског вијећа Влада Радо-
вановић да посјети породице и да се са 
општинском управом дефинишу кон-
кретне мјере и активности у правцу рје-
шавања проблема. Након што се изради 
Урбанистички пројекат општина Гроц-
ка ће уз Линту затражити од Дирекци-
је за грађевинско земљиште и изградњу 
Града Београда средства  за експропри-
јацију земљишта. На тај начин би овај 
велики проблем био коначно ријешен.

Након завршеног састанка Линта је 
обишао локацију гдје живи 29 породица 
у насељу Калуђерица  и лично се упо-
знао са наведеним проблемом. 

НА СПАЈАЊЕ ДВИЈЕ УЛИЦЕ 29 ИЗБЈЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА ЧЕКА ОД ПОЧЕТКА ВИЈЕКА

 » Данијела Здравковић, Јованка Љуштина, Владо Радовановић, Живадинка Аврамовић, Биљана Губеринић, Миодраг Линта, Младенка Берић и Софија Ћеранић  

Мајке доприносе завршетку школе у Бусијама
На позив проте Миће дио 

мајки из насеља Бусије 
почео је у недјељу 22. сеп-
тембра са акцијом чишћења 
будуће школе с циљем да се 
створе услови за наставак за-
вршних радова. 

У акцији је учествовало 
15-так мајки (Зорица Ма-
нојловић, Драгана Комазец, 
Сњежана Чанак, Биљана Бо-
бера, Весна Раилић, Љуби-
ца Раилић, Виолета Мио-
чиновић, Весна Радојчић, 
Данијела Остојић, Биља-
на  Веселиновић, Светла-
на Миљановић, Ивана Тин-
тор, Милена Љубичић,  Ми-
љана Ашћерић, Радојка Ку-
буровић,  Милена Половина 
и Станислава Грубјешић) и 
10-так дјевојчица и дјеча-
ка (Милица Бобера, Душан 
Бобера, Теодора Грубје-
шић, Никола Остојић, Не-
вена Остојић,  Ања Осто-

јић, Младен Мартиновић, 
Драган Мартиновић, Дра-
ган Комазец, Милица Ко-
мазец и Мирјана Комазец). 
Све похвале присутним мa-
jкама које су показале на 
дјелу како се боре за боље и 
љепше дјетињство своје дје-
це и послале јасну поруку да 
је крајње вријеме да Бусије 
коначно имају школу. 

Присутне мајке је по-

сјетио народни посланик и 
предсједник Одбора за дија-
спору и Србе у региону Скуп-
штине Србије. 

Линта је у разговору са 
протом Мићом и Станисла-
вом Грубјешић поновио да 
је почетком августа одржао 
састанак са шефом кабине-
та предсједника Вучића Иви-
цом Којићем. 

Он је истакао да је Који-

ћу, између осталог, рекао да 
су грађани Бусија огорчени 
због лажних обећања да ће 
школа почети са радом прво 
1. септембра 2018. године, па 
1. септембра ове године, као 
и да се питају каква је то бор-
ба државе против бијеле ку-
ге када насеље са преко 500 
дјеце нема још увијек школу. 

На основу Линтиног раз-
говора са Којићем предсјед-
ник Вучић је дао пуну подр-
шку иницијативи да шко-
ла што прије почне са ра-
дом. Влада Србије је дони-
јела одлуку да се уплате по-
требна средства Епархији 
сремској за завршетак за-
почете школе, као и да се 
ријеше имовинско-правна 
питања на нивоу Града Бео-
града. Школа треба да почне 
са радом почетком 2020. го-
дине, односно од другог по-
лугодишта.

 » Станислава Грубјешић, свештеник Мића Ристић и Миодраг Линта

Дуг Владимирове дјеце
Дан уочи празника Благе Марије, на Кордуну, у Горњем 
Будачком код Карловца 1854. године рођен је Владимир 
Матијевић један од највећих добротвора у историји Срба. 
Син крајишког официра рано је закључио да његовом 
прагматичном духу не пристаје да буде војник. Одла-
зи у Беч и школује се у Високој трговачкој школи, а на 
његово духовно сазријевање велики утицај има његов 
вјероучитељ, чувени прота Никола Беговић, чији је уче-
ник био и славни Никола Тесла. Мада је избјегао зва-
ње официра, Матијевић по избијању српско-турског ра-
та 1876. године  без размишљања одлази као доброво-
љац у Србију. Касније га животни пут као трговца води 
у Лику, потом у Барању. Његов трговачки таленат пре-
познаје Коншак, власник тада највеће трговачке радње 
у Загребу и са навршених 27 година Матијевић поста-
је његов партнер. Годину дана касније оженио се Па-
улином, ћерком Ђоке Лађевића, трговца из Карловца. 
Матијевић  успијева немогуће и уједињује Србе. Најпри-
је са пријатељима 1895. године оснива Српску банку у 
Загребу која има велики капитал и постаје први српски 
новчани завод у Аустроугарској. Годину дана касније ус-
пио је да удружи 450 српских земљо-
радничких задруга у Аустроугарској у 
Савез српских земљорадничких за-
друга. Идеја је била да, поред едука-
ције о пољопривредним пословима, 
окупља српске сељаке, подстиче их 
на штедњу и уз помоћ Српске банке 
омогућава повољне кредите. 
Своје дјеце није имао, али се бри-
нуо о српској омладини. Још као тр-
говачки путник Матијевић би након 
добро обављеног посла успут поми-
њао партнерима с којима је пословао свог тобожњег 
„рођака са села” стасалог за шегрта. Његове понуде 
најчешће су прихватане. Матијевић је тако почео да се 
обраћа сеоским учитељима и свештеницима са захтје-
вом да му пошаљу пробрану дјецу, које би он упутио на 
изучавање заната. Тако је убрзо на разне занате упу-
тио око 250 ученика. 
Матијевић је оснивањем Привредника у Загребу 1897. 
године институционализовао своју животну мисију. Лич-
но би прегледао и темељно разматрао сваку приспје-
лу молбу. Да би ојачао рад Привредника уочи Првог 
свјетског рата Матијевић је поклонио око 250.000 злат-
них круна, да би након смрти даровао и своју цјелокуп-
ну имовину која је процијењена на више од 7 милиона 
ондашњих динара. 
Комунисти су 1947. године угасили Привредник који је 
до тада одшколовао више од 30.000 сиромашних, а да-
ровитих српских дјечака и дјевојчица, стварајући нову 
елиту нашег народа. 
У настојању да настави мисију овог визионара у Загребу 
је обновљен рад Привредника у чијем саставу је и Фонд 
који носи име свога оснивача.   
Готово непримјетно, у августу се навршило 165 година 
од његовог рођења, а у септембру 90 година од смрти 
Владимира Матијевића који почива на парцели 5. бео-
градског Новог гробља. Уз запаљену воштаницу сви 
Срби, а посебно потомци „Владимирове дјеце” дужни 
су да поштују његов завјет који се своди на јасну пору-
ку – нема националног препорода без солидарности.
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Предсједник Републике 
Србије Александар Ву-
чић je поводом обиље-

жавања Дана сјећања, поме-
на на све страдале Србе у два-
десетом вијеку боравиo у  Др-
вару, гдје је обишао и Пред-
школску установу Мајка хра-
брост у Дрвару. За Дрвар је 
из Србије пребачено мили-
он евра за улагање у најва-
жније пројекте од интереса 
за грађане, укључујући во-
довод, као и за измиривање 
дуговања која општина није 
могла да покрије, речено је 
приликом посјете предсјед-
ника Вучића.

ОСТАНИТЕ НА СВОЈИМ 
ОГЊИШТИМА

– Веома сам срећан што 
сам овдје. Неко ми је рекао 
да од Берлинског конгреса 
свакако, а можда и од прије, 
ниједан од српских кнезова, 
краљева, па онда предсјед-
ника, премијера, никад није 
дошао у Дрвар. Срећан сам 
што сам овдје и што смо не-
што мало могли да помогне-
мо – изјавио је предсједник 
Вучић и додао да ће дио од 
милион евра, које је Србија 
донирала Дрвару, бити из-
двојено за неплаћене обаве-
зе породиљама и  мајкама са 
троје и више дјеце.

Предсједник Вучић је 

обишао Предшколску уста-
нову Мајка храброст у Др-
вару.

– Дошао сам да вас бо-
дрим да останете на својим 
огњиштима. Хоћемо да се 
развијате јер данас можемо 
да помогнемо, имамо здра-
ву државу и финансијске мо-
гућности. Оно што данас сла-
вимо јесте живот. Осjећаће-
те још већу помоћ Србије, то 
радимо за вас и вашу дjецу. 
Овај вртић мораће да буде 
још љепши. Морамо да пока-
жемо снагу развоја, снагу на-
ше економије и снагу будућ-
ности у коју вјерујемо. Срби-
ја ће бити уз вас много више 
него што је била раније – по-
ручио је предсједник Вучић 
становницима Дрвара и на-
гласио да то није крај подр-
шке Србије и да ће се доније-
ти одлука о давању посебних 
субвенција за пословне људе 
из Србије, који желе да ула-
жу новац у четири општине 
– Петровац, Дрвар, Грахово 
и Гламоч.

Српски члан Предсјед-
ништва Босне и Херцегови-
не Милорад Додик, домаћин 
посјете предсједника Репу-
блике Србије, истакао је да 
је предсједник Вучић безгра-
нично помогао српски на-
род, у четири општине у Фе-
дерацији, као и 63 општине у 

Републици Српској, те да се 
захваљујући њему спроводе 
пројекти и граде објекти који 
ће обиљежити присуство Ср-
бије у тим општинама.

– Читав народ Вам је за-
хвалан. Вјерујем да Ви ни са-
ми не знате колико поштова-
ња уживате у народу и коли-
ко се цијени Ваша подршка. 
Важно нам је да је Србија 
овдје, да показује да је овдје 
са нама, да заједно рjешава-
мо питања – рекао је српски 
члан Предсjедништва БиХ.

БЕЗ ЈЕДИНСТВА 
НЕМА ОПСТАНКА

Предсjедник Вучић се, у 
Радничком дому, састао са 
начелницима општина, по-
сланицима у Парламенту 
БиХ и делегатима у Дому на-
рода Парламента федераци-
је БиХ и истакао да Србија и 
Република Српска имају до-
бре односе, али и апеловао 
на грађане да буду што је-
динственији, јер само тако 
можемо да опстанемо.

– Мало нас је, нећемо оп-
стати ако не будемо сложни-
ји, јединственији, ако не бу-
демо имали визију не само 
за себе, него и за свој народ 
у наредних десет, педесет го-
дина. Покушајте да се на ло-
калном и свим другим ниво-
има што боље разумијете и да 

се сагласите што више. На-
шу помоћ ћете увијек има-
ти и, ако је потребно, биће и 
већа – нагласио је предсјед-
ник Вучић.

Предсједник Вучић је 
присуствовао академији Кра-
јино моја, посвећеној страда-
њу и прогону Срба из запад-
нокрајишких општина.

– Поносан сам и срећан 
што сам са вама, што вече-
рас, овдје,  могу да предста-
вљам Србију, и Београд, и Ле-
сковац и Ниш, и Крагујевац, 
и Нови Сад, јер знам колико 
волите све те градове, знам да 
ваша срца куцају за Србију. И 
наша срца куцају за вас, за Ба-
њалуку и за Дрвар, за сва мје-
ста у којима наш народ живи. 
Увијек ћемо бити уз вас и за-
једно са вама – рекао је пред-
сједник Вучић и подсјетио на 
страдање нашег народа. 

–  Желимо да живимо у 
миру и то је једина будућ-
ност за коју се залажемо, али 
не дамо никоме да изврће 
историју и да од жртве прави 
џелата. Морамо да промије-
нимо наше понашање, да бу-
демо јединствени, да чувамо 
једни друге, да се разумије-
мо и да будемо једни уз дру-
ге. Морамо да научимо исто-
ријску лекцију. Не смијемо 
да прећуткујемо своје сла-
бости и своју кривицу, да би-
смо у будућности знали да се 
понашамо другачије, да би-
смо знали да се понашамо 
одговорно. Дајемо почаст и 
животу, боримо се за живо-
те нашег народа и других на-
рода. Имамо право да се по-
носимо што припадамо срп-
ском роду, да бринемо једни 
о другима и да будемо свjе-
сни да само радом и енер-
гијом можемо да опстане-
мо и постигнемо нешто. Жи-
вио Дрвар! Живјела Крајина! 
Живјела Република Српска! 
Живјела Србија! – поручио је 
предсједник Вучић на акаде-
мији поводом Дана сјећања, 
посвећеног страдању Срба у 
двадесетом вијеку.

ИСТОРИЈСКА ПОСЈЕТА ПРЕДСЈЕДНИКА СРБИЈЕ СУНАРОДНИЦИМА У ЗАПАДНОЈ КРАЈИНИ 
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ДОДИК И ВУЧИЋ ПОСЈЕТИЛИ  
РОДНУ КУЋУ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА

Предсједник Србије Александар Вучић и српски члан 
Предсједништва БиХ Милорад Додик посјетили су родну 
кућу Гаврила Принципа у селу Обљај у Босанском Гра-
хову. Том приликом су поручили и истакли да ће у на-
редном периоду бити пронађен начин за њено додатно 
уређење, као и побољшање прилаза.
Вучић, који се током посјете кући Гаврила Принципа 
уписао у књигу сјећања, навео је да ће Србија увијек 
помагати народу Грахова и овог краја. „Увјерен сам да 
српски народ никада неће заборавити јуначко дјело Га-
врила Принципа”, написао је Вучић. 
Додика, Вучића, генералног секретара предсједника 
Србије Николу Селаковића, министра финансија Србије 
Синишу Малог, те замјеника предсједавајућег Дома на-
рода Парламентарне скупштине БиХ Николу Шпирића 
током посјете је дочекао делегат из реда српског наро-
да у Дому народа Парламента ФБих Душко Радун. У ку-
ћи Гаврила Принципа одржан је и историјски час. Један 
од потомака Гаврило Миле Принцип је током обиласка 
Вучићу и Додику показао и филџан који је поново вра-
ћен у кућу Гаврила Принципа. Предсједник Србије по-
сјетио је и трочлану породицу Принцип, која живи по-
ред куће Гаврила Принципа, а даривао је дјецу из по-
родице Чеко из села Обљај.
Обновљена родна кућа Гаврила Принципа свечано је 
отворена 28. јуна 2014. године, поводом стотину годи-
на од почетка Првог свјетског рата. Одбор за обнову ку-
ће Гаврила Принципа изразио је захвалност тадашњем 
предсједнику Републике Српске Милораду Додику, Удру-
жењу Принцип Српски из Новог Сада и Заједници Ср-
ба из Милвокија, који су материјално помогли обнову.

НИКАД НЕ ЗАБОРАВИТИ СТРАДАЊЕ 
СРПСКОГ НАРОДА У ЗАПАДНОЈ КРАЈИНИ

У Дрвару је отворена изложба под називом Опомена, у 
оквиру Дана сјећања на све српске жртве у ратовима 
током 20. вијека који су ове године посвећени страда-
њу Срба у западнокрајишким општинама 1995. године.
Милорад Којић, директор Републичког центра за истра-
живање рата, ратних злочина и тражења несталих лица 
– организатора изложбе, рекао је да се деведесетих годи-
на прошлог вијека у западној Крајини догодило класич-
но етничко чишћење у којем је протјерано 120.000 Срба.
– Морамо стално да истичемо истину о ономе шта се Ср-
бима дешавало овдје. Ово је био рат у којем је, према 
званичном попису Републичког центра, убијено 29.786 
Срба – навео је Којић.
Начелник општине Дрвар Душица Рунић рекла је да је 
ова изложба опомена да никада не смије бити забора-
вљено страдање српског народа на подручју западно-
крајишких општина.
– Број Срба у Федерацији БиХ је на нивоу статистичке 
грешке. Морамо бити јединствени да бисмо опстали и 
остали на овим просторима – поручила је Рунићева.
Један од аутора изложбе Предраг Лозо изјавио је да су 
када је ријеч о страдању Срба из западнокрајишких оп-
штина највећи злочини почињени у Босанском Петровцу.
– Жељели смо да прикажемо обим и карактеристику 
злочина над Србима у западнокрајишким општинама, 
трудећи се да сачувамо што више имена, да не бјежи-
мо у статистичко посматрање, него да сачувамо сјећа-
ње на жртве. То смо дужни – рекао је Лозо.
Професор Универзитета у Бањалуци Горан Латиновић 
одржао је историјски час, говорећи о чињеницама и до-
гађајима о страдању Срба са подручја западне Крајине.
Изложби у Радничком дому присуствовао је велики број 
посјетилаца међу којима су били, делегати из реда Срба 
у Дому народа Парламента ФБиХ Драгана Дамјановић и 
Горан Броћета, начелник општине Источни Дрвар Мил-
ка Иванковић, министри у Ливањском кантону Василија 
Броћета и Милош Баук, директори основних и средњих 
школа у Дрвару, ученици школа из Босанског Грахова и 
Дрвара, директори јавних установа из Дрвара. СРНА
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У ДРВАРУ ОБИЉЕЖЕН ДАН 
СЈЕЋАЊА НА СВЕ СТРАДАЛЕ 
СРБЕ У ДВАДЕСЕТОМ ВИЈЕКУ
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ПИШЕ: ВЛАДИМИР БУРСАЋ

Гаравице су простор за-
падно и сјеверно-запад-
но од центра Бихаћа, 

удаљен свега 3–4 километра 
од центра града. Тамо су се до 
априла 1941. године налази-
ли природни канали и јаруге 
рjечице Клокот, лијеве при-
токе Уне, ливаде и шумарци. 

Тај предио је био у власни-
штву породица добровољаца 
из Првог свјетског рата, али 
је одлукама НДХ, одузет без 
права накнаде и испражњен 
од житеља. 

ХАЈКА НА СОЛУНЦЕ
Први убијени Срби у Биха-

ћу су били Солунски добро-
вољци (Бојић Петар из Гори-
јевца, са кућом на доброво-
љачкој земљи у Луговима код 
Бихаћа је са двојицом комши-
ја убијен између 27. априла и 
01. маја 1941. од стране Хим-
зе Бишчевића из Заваља, и сва 
тројица су затрпани на ђубри-
шту војне касарне у Жегару). 

На лијевој обали рjечице 
Клокота се налази Камени-
ца (некада Карађорђево село) 
или Гаравице.  На десној оба-
ли Клокота се налазе Уљевите 
или Муљевите баре и омање 
брдо Главица на којем је да-
нас комплекс споменичких 
скулптура. Још мало на исток, 
јужно од пута за Бихаћ, бли-
зу некадашњих кућа Бубала 
су Церавци. То су стратишта 
на којима су затрпани убије-
ни Срби.

ПРИЈЕКИ СУД БЕЗ МИЛОСТИ
Мјесто за извршење смрт-

не казне коју је изрицао При-
јеки суд за Велику жупу Кр-
бава и Псат са сједиштем у 
Бихаћу. Овај суд је именован 
17. јуна 1941. године и одмах 
ту ноћ је прва  група виђених 
бихаћких Срба (око 20 људи, 
ту су били предсједник Окру-
жног суда, директор гимнази-
је, љекари, инжењери, тргов-
ци) који су ухапшени почет-
ком јуна мјесеца и држани у 
Бихаћкој кули, одвезена ка-
мионом на ликвидацију. Ови 
људи су убијени у Рисовач-
кој јами/пећини/греди, по-
крај села Рисовца, сјеверно 
од Крњеуше. Наредне и сље-
дећих ноћи, камиони са за-
твореним Србима из Бихаћ-

ке куле су отпремани за Ри-
совац, оближња мјеста или 
чак и Јадовно. Овај Пријеки 
суд представља само једну од 
институција власти НДХ на 
подручју Бихаћа. Ову власт 
су предводили велики жупан 
Љубомир Кватерник, стожер-
ник за Босанску крајину Вик-
тор Гутић, усташки логорник 
Бихаћа Петар Шимић, котар-
ски предстојник (срески на-
челник) Бихаћа Јаков Џал, ко-
мандири усташке сатније ко-
ја је почетком јуна дошла из 
Херцеговине Енвер Капета-
новић и Иво Херенчић. 

СВАКОДНЕВНО 
УБИЈАНО 300 СРБА

Пријеки суд у Бихаћу 14. 
јула 1941. године добија но-
ви састав у којем главну ри-
јеч воде истакнути чланови 
усташке организације (Фер-
до Јенгић, Звездан Чулић, Пе-
тар Дујмовић, Петар Шимић). 
Тек од тога тренутка, почињу 
извршавања смртне казне на 
Гаравицама. Свакога дана у 
Бихаћку кулу се доводе стоти-
не Срба из околних села (свје-
док Мирко Турић[2] говори о 
300–400 Срба довођених сва-

кога дана), који након страхо-
витог мучења, понижавања и 
батина, камионима ноћу би-
вају одвезени на Гаравице и 
тамо убијени. Већина жртава 
је довођена у Капетанову ку-
лу и зграду Бригаде у Бихаћу 
(званично затвори Судбеног 
стола Бихаћ), на превару уз 
објашњење да ће ићи на рад 
у Њемачку, или да треба да 
учествују у јавним радовима 
поправке путева. Или да тре-
ба да се упишу за нешто, па 
ће све бити у реду, као моји 
Никола и Милан. Пријеки су-
дови су судили по одредбама 
Законских одредби НДХ, су-
ђења су била правна лакрди-
ја, а једина казна коју су мо-
гли да досуде је била смртна 
казна стрељањем. Стрељања 
на Гаравицама су почела сре-
дином јула од 14–19.07, број 
стрељаних се свакодневно по-
већавао до времена устанка 
27/28.07, а „Велики покољ” 
је трајао до 04. или 05. авгу-
ста. Жртве су довођене из Би-
хаћке куле и других помоћ-
них затвора (црква у Притоци 
на примјер), али и директно 
из насељених мјеста као Иза-
чић, Клокот, Вркашић, Бијело 
Брдо, Бугар, Грабеж, Грмуша, 
Клишевић, Притока, Дољани, 
Дубовско, Липа, Лохово, Вр-
ста, Јанковац, Теочак и друга.

Рад Пријеког суда и извр-
шења смртних казни су на-
стављена током августа све 
до почетка септембра када 
је велики жупан Љубомир 
Кватерник смијењен са по-
ложаја, 11.09. смртна казна 
је морала да се изврши стре-
љањем. Свједоци који су по-
бјегли са стрељања (Раде Бу-
бало из Личког Петровог Се-
ла,  Мирко Влаисављевић/Ла-
кић из Жељаве), усташе ко-
је су учествовале у убијању 
(Јусуф Пашагић, Миркец Го-
лубовић), као и житељи се-
ла Краље и Бакшаиш који су 
учествовали у копању и затр-
павању ровова (Ћурић Жив-
ко[3],  Томо Јанковић) свје-
доче о стрељањима пушком 
или митраљезима. Људи су 
довођени из камиона везани 
жицом, у групама од по 10, 
постављани на ивицу ископа-
них ровова или природних ка-

нала, лицем окренути ка њи-
ма. Али свједоци  свједоче и 
о убијању ножем, крампом, 
маљем, чекићем и затрпава-
њу полуживих људи земљом.

КАРИТАС ОДВОДИО ДЈЕЦУ
Србе на Гаравицама није 

убијала нека група лудака, у 
крв огрезле усташе, нека гру-
пица „дивљих усташа”, рели-
гиозних фанатика. То нису 
била убиства на мах, у афек-
ту, из јарости, нека творевина 
лудачког ума коју није могуће 
појмити и разумјети. Србе је 
убијао државни апарат НДХ, 
институције те државе, слу-
жбена лица цивилних орга-
на власти, тужилаштва, суд-
ских органа,  полицијских и 
војних јединица. 

Тај злочин је дуго плани-
ран, веома добро организо-
ван, извођен хладно, прора-
чунато, систематично, не-
ким инферналним (пакле-
ним) слиједом и био је ши-
роко прихваћен од стране 
лојалног хрватског и мусли-
манског становништва. Циљ 
је био да се прво уклоне сви 
мушкарци који могу да носе 
оружје и пружају отпор, ста-
рости од 15 до 70 година. На-
кон тога је слиједило уклања-
ње жена, стараца и старица, 
дјевојака и младића. 

На крају би са малољет-
ном дјецом могли радити шта 
хоће. Могли су да их убију, 
или још боље да их предају 
Каритасу, који би их попи-
сао, обукао, нахранио, сликао 
у малим усташким унифор-
мама, удомио у религиозне 

хрватске породице гдје им је 
промијењен идентитет, а кар-
тотека са њиховим подацима 
је као случајно изгубљена. То 
је био план. То не смијемо ни-
када заборавити.

КОМУНИСТИЧКО 
ЗАТАШКАВАЊЕ ИСТИНЕ 

Истина је да је Моша Пија-
де у току Бихаћке републике 
1942. године, основао коми-
сију која је добила задатак да 
прикупи доказе о злочинима 
над Србима у овом крају. На-
кон суђења, одређен број на-
редбодаваца и извршилаца 
убистава је осуђен и стрељан. 
Помиње се чак око стотину 
људи (Хусеин Ибрахимпашић 
градоначелник Бихаћа, Петар 
Дујмовић члан Пријеког су-
да, Мехмед Алтић замјеник 
Мире Матијевића, Јусуф Па-
шагић извршилац убистава и 
многи други).

Скоро ништа се не зна о 
суђењу и стрељању усташких 
злочинаца које су извршиле 
италијанске снаге након вра-
ћања у Бихаћ (у склопу по-
вратка у своју Трећу окупа-
циону зону) крајем септембра 
и током октобра 1941. Оно 
што је сакривено од истори-
је је да су многи учесници у 
овим догађајима наставили 
нормалан живот и радили у 
комунистичким органима 
током Бихаћке републике и 
након завршетка рата. При-
мјера је много: Смаил Де-
лић (од 28.08.1941. замјеник 
предсједника Пријеког суда 
у Бихаћу, дочекао партиза-
не у Бихаћу 04.11.1942, пр-

ви предсједник НОО/цивил-
ни орган комунистичких вла-
сти КПЈ у Бихаћу за вријеме 
Бихаћке републике), Садик 
Ћехајић (правник из Бихаћа, 
замјеник члана Пријеког су-
да у Бихаћу од 28.08.1941, на-
кон рата био судија, умро као 
пензионер у Бањалуци), Ми-
ралем Омер Куленовић Шу-
њић (мог прадједу Милана 
Бурсаћа везаног за руке водио 
путем ка Уни „да се упише”, 
преживио рат и живио у Са-
рајеву као обичан грађанин). 

ЗАПИСИ ДРУГА ДЕДИЈЕРА
Резултати рада Земаљске 

комисије за испитивање зло-
чина окупатора и њихових 
помагача за Босну и Херцего-
вину (основана почетком ју-
ла 1944. године, почела са ра-
дом новембра 1944, престала 
са радом 01.11.1947. године)  
и њене подређене окружне 
комисије за Бихаћ (секретар 
или предсједник Алија Бу-
заљко) и градске комисије 
за Бихаћ, никада у цијело-
сти нису објављени. Дошле су 
године братства и јединства, 
потом сукоба са Информби-
роом, раскида са Совјетским 
Савезом, јачања федералних 
јединица у оквиру Југослави-
је и њихових партијских оли-
гархија које су имале веома 
различите циљеве. Дедијер је 
тек 1990. године признао да 
су забрану испитивања ло-
гора у Јасеновцу успостави-
ли још Хебранг и Крајачић, 
а преузео је Бакарић. Слич-
но је било и у Босанској Кра-
јини. Из тог периода потиче 
први скромни споменик на 
Гаравицама, постављен 27. 
јула 1949. године (на годи-
шњицу устанка), десно од пу-
та (локација Гаравице/Каме-
ница) који је дјелимично об-
јашњавао шта се ту догодило: 
„Народ среза и града Бихаћа 
подиже овај споменик, као 
трајну успомену на 12.000 
невиних, звјерски убијених 
Срба од усташких злочинаца 
у времену јуна 1941. до сеп-
тембра 1941. године. Нека је 
слава и трајна успомена па-
лим жртвама”. Каже се да је 
12.000 Срба звјерски убијено 
од усташких злочинаца. Шта 

КОРАК КА ИСТИНИ  
О ГАРАВИЦАМА 

УНИЈАТСКИ ПОП ДОВОДИО УСТАШЕ У СЕЛО

На Гаравицама су ми убијена двојица прадједова, Никола 
Дивјак стар 53 године и Милан Бурсаћ стар 38 година. Тамо 
је страдало укупно 7 мушких глава из шире породице. За 
вријеме цијелог рата 13 мушкараца из шире породице је 
изгубило живот, само један као борац и са пушком у руци. 
Давно сам схватио, да би се и мени исто догодило, да сам јула 
1941. године живио у Дољанима. У суботу 26. јула 1941. године 
чланови усташког роја из села Ћукови (Анте из Жегара, 
Хилмић, Војић, Миралем Куленовић звани Шуњић) су у 
засеоку Луке, села Босански Дољани сакупили 18 мушкараца. 
Рекли су им да оду до жељезничарске куће на Штрбачком буку 
да се упишу и да ће све бити добро. Сеоски поп, украјински 
унијат (претходни парох у селу био је Илија Тинтор чије је 
мучење и страдање у Бихаћкој кули забиљежено) је ове 
усташе данима доводио у село, водио их на црквени торањ 
који је служио као осматрачница и никога из села није 
упозорио. Чак је људе упућивао да иду да се упишу. Једини 
члан КПЈ у том тренутку у селу је био Адолф Челик, Словенац, 
минер, који је такође сваки пут дочекивао усташе и са њима 
се нешто договарао. Ни он никога није упозорио. Ухваћени 
људи су ноћ провели у жељезничарској кући, која је имала 
телефонску везу са Бихаћем. У недјељу 27. јула ујутру, возом 
је одведено 17 људи за Бихаћ. Једини од њих се вратио Павле 
Пава Машановић, будући политички комесар Прве бихаћке 
чете и Треће крајишке бригаде Николе Карановића. Враћен 
из Бихаћа, кажу људи. А Никола, Милан и њихови рођаци и 
комшије се никада нису вратили из Бихаћа. 

ЗАБОРАВЉЕНИХ 20 СТРАТИШТА ОКО БИХАЋА
Претходно је речено да су први Срби из Бихаћа на убијање 
вођени до Рисовца. На ширем подручју Бихаћа постоји 
преко 20 других стратишта: Делића јама у Заваљу (више од 
800 жртава), Перанића драга код Заваља, шума Дебељача 
код Скочаја (68), Горјевац (само 29. августа 72 особе), јама 
Јасиковача код Боричевца (преко 900), њиве око Хргара 
(око 150), Калати код Кулен Вакуфа (220), Кулен Вакуф 
(950), Забаре и Чаире код Рипча (преко 90), Сплавак код 
Великог Скочаја (137), шума Осој код Врсте (850), Црно 
језеро код Крупе (2000?) и др. Има свједочења која тврде 
да су међу првим Србима убијеним  на Гаравицама били 
житељи Личког Петровог Села и околине Плитвица. Они су 
довођени у околину Бихаћа, држани затворени у такозваним 
Микуљановим шталама и потом убијани на Гаравицама.

КАКО ЈЕ ВИШЕ ОД 12.000 СРБА У ОКОЛИНИ БИХАЋА ПЛАНСКИ УБИЈАНО ОД СТРАНЕ ДРЖАВНОГ АПАРАТА НДХ

 » Споменик подигнут 1986. године заташкава чињеницу да је ријеч о српским жртвама  (ФОТО: Julian Nyča/commons.wikimedia.org)
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међутим, не ваља код овог 
споменика? Он је био толи-
ко скроман, да су поједини 
сеоски споменици тога типа, 
са десетак имена страдалих 
бораца или цивила били ве-
ћи од њега. Као да су се они 
који су га подизали стидје-
ли што то раде, па су прави-
ли што мањи споменик, или 
није било дозвољено да се на-
прави већи споменик. Потпу-
но је несразмјеран ономе на 
шта подсјећа. Даље, поста-
вљен је поред само једне од 
три групе стратишта око ри-
јеке Клокота. Остала страти-
шта нису обиљежена и пола-
ко су тонула у заборав. Даље, 
на њему нема ниједног име-
на, већ само бројка од 12.000. 
Друг Дедијер је тако написао 
у свом Дневнику. Даље, ка-
же се да су убијање вршили 
усташки злочинци. Као да је 
циљ био да се пажња и сјећа-
ње за све страдале у околи-
ни Бихаћа веже  само за ово 
једно стратиште – Гаравице, 
затим да се број жртава ума-
њи што је више могуће и да 
се пажња скрене само на не-
ке безимене усташке злочин-
це, као да су они на своју ру-
ку убијали. Ово изгледа као 
први корак у релативизовању 
жртава, њиховог броја, иден-
титета и разлога смрти, обе-
смишљава све оно што се до-
годило и нашу историју дово-
ди  до непрепознатљивости.

МАНИПУЛАЦИЈЕ 
СА СПОМЕН КОМПЛЕКСОМ 

Породица Поздерац је на-
кон Цазинске буне 1950. го-
дине потпуно преузела власт 
и утицај у овом дијелу Босне, 
а Бранко Микулић као актив-
ни припадник Домобранства 
НДХ  до 1943. године је ути-
цао да се у Босни и Херцего-
вини не спроводе, па чак и за-
брањују испитивања о броју 
жртава као и да се уклањају и 
уништавају документи о зло-
чинима НДХ. Рушење гроба-
ља, плоча и натписа о злочи-
нима НДХ се догађа по Бо-
сни, па се у то вријеме (кра-
јем 60-их година 20. вијека) 
дешава да се и овако мали и 
скроман споменик, супрот-
но здравом разуму, склања и 

одлаже у двориште Капета-
нове куле у Бихаћу. Више од 
деценије не постоји никакво 
обиљежје ових стратишта. Од  
1966. године општина Бихаћ 
планира да на 22 хектара по-
дигне спомен- парк жртвама 
фашистичког окупатора. Ово 
је сљедећи корак у манипу-
лацији стратиштима, јер се 
пажња сада помјера са не-
именованих усташа на неке 
фашисте односно италијан-
ске окупаторе.  Као да су љу-
де ту убијали Италијани или 
неки окупатори. Понављам 
да су Италијани, по повратку 
у Бихаћ због устанка, осуди-
ли и стрељали неке организа-
торе и извршиоце убистава, 
да би умирили устанак Срба 
у Крајини. 

Рјешење спомен парка 
је реализовао проф. Богдан 
Богдановић, а комплекс је 
отворен 1981. године. Про-
грамски и идејни манифест 
аутора, поруке „живот је ја-
чи од смрти, правда јача од 
злочина, љубав од мржње” и 

чињеница да нису истакнута 
никаква национална или со-
цијална обиљежја, овај спо-
мен-комплекс чине општим, 
без назнака шта се ту дого-
дило, ко је ту страдао, ко је 
наредио и спроводио уби-
јање, колико људи је ту за-
вршило свој живот и гдје се 
налазе њихови земни оста-
ци. Петнаест камених гро-
мада је направљено од ка-
мена бихацита, истог мате-
ријала од којег је направље-
на Капетанова кула у Биха-
ћу. Овакав комплекс је даљи 
корак у манипулацији, јер се 
у заборав даље гурају све три 
групе стратишта, а пажња је 
на брдашцу Главица, које се 
налази са супротне стране 
рјечице Клокот од Гарави-
ца. На овом брду није било 
стратишта, већ се један њи-
хов дио налази испод тог бр-
дашца. Ово брдашце је слу-
жило или као мјесто за пу-
шкомитраљезе за стрељање 
или као бедем према коме је 
пуцано, да меци и рикошети 

не би завршавали по кућама 
у Бихаћу и предграђима, што 
се дешавало.

ПОЗДЕРАЦ ЈЕ СРПСКЕ 
ЖРТВЕ ПРЕИМЕНОВАО
 У РОДОЉУБЕ

Позната је анегдота са са-
станка Хакије Поздерца са 
новинарима пред отварање 
Спомен комплекса, како би 
се договорили шта да извје-
штавају. Поздерац је новина-
рима сугерисао да напишу ка-
ко су „у Гаравицама уморени 
Срби, Хрвати и Муслимани”. 
Када је новинар Радија Вели-
ке Кладуше приговорио да су 
ту убијани само Срби, Позде-
рац је променио формулаци-
ју и настало је компромисно 
рјешење по коме је „у Гара-
вицама убијено дванаест хи-
љада родољуба”.

Коначно,  1986. године је 
постављен камени споменич-
ни блок, рад хрватског ваја-
ра Владимира Херљевића, са 
текстом: „На подручју спомен 
парка Гаравице, лежи двана-
ест хиљада жртава са подручја 
Босанског Петровца, Цазина, 
Слуња, Босанске Крупе, Вели-
ке Кладуше, Титове Корени-
це, Доњег Лапца и Бихаћа ко-
је су на овом мјесту звjерски 
побиле усташе од јуна 1941. 
до новембра 1941. Споменик 
подижу збратимљени наро-
ди Лике, Кордуна и Босан-
ске Крајине 1986. године”.  
Опет скретање пажње на по-
грешну страну и манипула-
ција са стратиштима. Само 
5 година након тога је почео 
нови грађански рат.

Године 2011. Културни 
пејзаж – Спомен парк жрта-
ва фашистичког терора Га-
равице, је претворен у На-
ционални споменик Босне и 
Херцеговине.  Споменички 
комплекс због небриге про-
пада и зараста у шибље, на 
мјесту страдања Каменица/
Гаравице је подигнута бен-
зинска пумпа, а оближњи мје-
штани почињу да саде поврће 
усред комплекса. Капетанова 
кула у Бихаћу је од 2007. го-
дине проглашена Национал-
ним спомеником БиХ, и тре-
нутно је у току њена дјели-
мична обнова.

Помен на мјесту на коме 
лежи град под земљом
Почетком Другог свјетског 

рата 1941. године усташе 
су у селу Гаравице код Биха-
ћа починиле масовни покољ 
српског цивилног становни-
штва у којем је убијено нај-
мање 12.000 људи, међу који-
ма и велики број дjеце. Према 
енглеским обавjештајним по-
дацима, на Гаравицама је уби-
јено од 14.000 до 14.500 људи. 
Убијени становници Бихаћа 
и околине били су скоро ис-
кључиво Срби и у мањем бро-
ју Јевреји.

Ово стратиште је запоста-
вљено након Другог свjетског 
рата јер су чињенице о злочи-
ну и покољу цивила у Бихаћу, 
који је спровела НДХ, држа-
не далеко од очију јавности у 
бившој Југославији.

Ипак, Република Српска 
чува од заборава велико стра-
дање Срба. Тако је у Гарави-
цама уз присуство политич-
ког врха РС, као и представ-
ника невладиних организаци-
ја, служен парастос жртвама.

Српски члан Предсjедни-
штва БиХ Милорад Додик по-
ручио је да су Гаравице код 
Бихаћа страшно мjесто срп-
ског страдања у Другом свjет-
ском рату, које никада не сми-
је бити заборављено.

Обраћајући се присутни-
ма на обиљежавању 78 годи-
на од усташког злочина над 
Србима, Додик је рекао да је 
ово тужно мјесто не само због 
догађаја 1941. године, већ због 
историјске и опште запуште-
ности овог простора на којем 
је убијен велики број људи.

– По различитим извори-
ма, у Гаравицама је убијено 
најмање 12.000 Срба, а неки 
подаци говоре да је ријеч и о 
17.000. То се дешавало на по-
четку Другог свјетског рата, 
што показује да је био план 
да се покупе и побију Срби – 
рекао је Додик.

Он је истакао да је српски 
народ у Првом и Другом свјет-

ском рату ослобађајући друге 
народе жртвовао своју слобо-
ду за Југославију, наивно вје-
рујући да комшије неће по-
ново над њима починити ис-
ти злочин.

Навео је и да је српски на-
род у прошлом вијеку попула-
ционо преполовљен, истичући 
да је овај вијек – вијек уједи-
њења и опоравка српског на-
рода у сваком смислу ријечи.

Додик је поручио да исто-
рија, а ни судови, не треба да 
поштеде никога ко је злочине 
починио, био то Србин, Бо-
шњак или Хрват, и без обзи-
ра на то када је те злочине по-
чинио.

– Одричем се сваког Ср-
бина који је у име било какве 
идеје починио злочин према 
другима и другачијем од нас 
– истакао је Додик и нагласио 
да никада није чуо да је неко 
с друге стране признао зло-
чин који се догодио на овом 
мјесту.

Епископ бихаћко-петро-
вачки Сергије предводио је 
чин парастоса. Саслуживали 
су протопрезвитери-ставро-
фори Здравко Богојевић, Да-
либор Ненић и Саша Црљић, 
протопрезвитери Стојко Стри-
ка и Слободан Аничић, прото-
намјесници Никола Аркула и 
Милош Црепуља, презвитер 
Немања Росић и ђакон Не-
мања Рељић.

– Поздрављам вас на овом 
голготском мјесту непребола, 
страдања и распећа, на мјесту 
гдје лежи један град под зе-
мљом, Бихаћ невидљиви ис-
под Бихаћа видљивог, на мје-
сту које је наш крајишки крајеу-
гаони камен, свједок нашег по-
стојања, наше жртве, али и без-
умности оних који овај град са-
градише од костију наших пре-
дака – бесједио је Владика који 
је, између осталог, поручио да 
усрдно моли Господа да се ни-
коме на свијету такав злочин 
више никада не понови. АГ/СПЦ

ШТА НАМ ЈЕ ЧИНИТИ?

• Не смије се дозволити да страдање Срба у ширем подручју 
Бихаћа падне у заборав.
• Саставити списак жртава по именима и презименима, 
за свако стратиште и за свако насељено мјесто на ширем 
подручју Бихаћа.
• На сваком таквом мјесту подићи видно обиљежје у виду 
табле, крста, плоче са именима страдалих.
• Јасно именовати организаторе и извршиоце убистава.
• Заштитити земне остатке настрадалих од природне ерозије 
(поплаве, бујице, клизишта). Спријечити грађевинске радове 
на мјестима гдје су стратишта и подизања привремених и 
сталних привредних и стамбених објеката.
• Извршити судско-антрополошка и судско-медицинска 
истраживања масовних гробница, у циљу узимања узорака, 
и њиховог повезивања са живим потомцима страдалих.
• Не дозволити  било какве даље злоупотребе са бројем 
жртава и идентитетом страдалих, јер их је до сада било 
и превише. Не дозволити употребу оваквих стратишта за 
дневно- политичке потребе, потребе изборних кампања и 
даље заоштравање односа између два ентитета Босне и 
Херцеговине и између комшија различите националности. 
Гаравице су се догодиле српском народу,  али ми морамо 
учинити све Да се никад ником Гаравице више не догоде.
• На том великом послу, који је још увијек испред нас, 
морају се ујединити све институције нашег народа: 
Српска православна црква са својим епархијама бихаћко-
петровачком и горњо-карловачком, Музеј геноцида из 
Београда, научна заједница, органи власти и службе 
Републике Српске и Републике Србије, бројна удружења 
поштовалаца жртава, ентузијасти и аматери који се баве 
овим темама. 

ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ НАВОДЕ РАЗЛИЧИТЕ БРОЈЕВЕ СТРАДАЛИХ

ТЕШКО УТВРДИТИ ТАЧАН БРОЈ ЖРТАВА
Жртве никада нису пребројане. Прва са-
знања о томе шта се дешава су потицала 
од људи који су побјегли са стратишта. 
Чак и тим људима, када би се вратили 
у своја села, многи нису вјеровали. Из 
Бихаћа су 24. јуна протјерани сви Срби 
(преко 1.000) и Јевреји (било их је око 
165).  У 24 италијанска камиона је потр-
пано људи колико је могло стати, оста-
ли су кренули пјешице ка Кулен Вакуфу 
и Петровцу.  То значи да током јула 1941. 
године у Бихаћу није било Срба, осим за-
твореника у Кули.  
У Бихаћу је све вријеме владао поли-
цијски час, па оно што је муслимански 
и хрватски живаљ који није учествовао 
у припреми терена, убијању или сахра-
њивању, могао чути су била ноћна ми-
траљирања са лијеве обале Уне. 
Оно што су свакога дана виђали у гра-
ду, су камиони пуни везаних људи који 
су стизали у Бихаћку кулу, и сваке но-
ћи одвожени ван града. Мушкарци су 
сакупљани на превару, па су укућани и 
родбина дуго вјеровали да су они живи. 
Многи су постали свјесни истине тек 
у новембру 1942. године када је Бихаћ 
ослобођен, а своје тамо нису пронашли. 
Све бројке које се помињу од тада, које су 

писале на споменицима или помињане 
у књигама (12.000, 12–15.000, 14.500) су 
произвољне, одређене отприлике и по-
тичу из три извора. 
У Дневнику Владимира Дедијера наводи 
се податак да је „у срезу бихаћком поби-
јено око 12.000 Срба, једном од највећих 
губилишта нашег народа…”
У извјештају Косте Нађа команданта Опе-
ративног штаба за Б. Крајину Врхов-
ном штабу НОВЈ и ПОЈ од 4. новембра 
1942. године (објављен у Зборнику Вој-
но-историјског института у Београду, том 
4. Књига 8.): ”…
Документ пронађен код једног заробље-
ног Хрвата, помиње 12–15.000 ликвиди-
раних грко-источњака (ово је службени 
назив НДХ за Србе) у бихаћком срезу. 
Пронађен је и налог логорника Биха-
ћа усташком ројнику Рами Мелкочу, да 
се по налогу великог жупана побију сви 
Власи и Влахиње од 16–100 година …”
Независни британски извор помиње 
бројку од 500 убијених цивила у околи-
ни Бихаћа.
У нашој историографији нису узимани 
за озбиљно њемачки извори (Извјештај 
њемачког обавјештајног центра Загорје 
о злочинима усташа 1941. и 1942. годи-

не, Злочини НДХ 1018.стр), који помињу 
да је у Западној Босни од успоставе НДХ 
до почетка октобра 1941. године процје-
њени број жртава око 55.000 људи, жена 
и дјеце (Бихаћ око 8.000 само на Церав-
цима, Крупа 3.950 без Црног језера и се-
ла, Нови на Уни 4.300, Приједор 1.500 без 
села, Петровац 700, Кулен Вакуф 4.500).
Такође, нико озбиљно не помиње про-
цјене стручњака Музеја АВНОЈ-а (управ-
ник Бранко Бокан[4]) из Бихаћа да је на 
Гаравицама убијено до 10.000 људи, од 
којих само 3.000 из среза Бихаћ, а оста-
ли из Лике, Кладуше, Цазина, Крупе, Пе-
тровца, Кулен Вакуфа.
На Гаравицама су убијани само радно и 
војно способни мушкарци, међутим, спи-
скови објављени у магистарском раду 
Саиме Лолић који је одбрањен на Фило-
зофском факултету у Сарајеву 2018. го-
дине свједоче о убијању дјечака и мла-
дића од 12, 13 или 16 година старости, 
затим стараца од 65, 84 или 90 година, 
па чак и једне жене из Злопољца ста-
ре 55 година. 
Изгледа да како је вријеме одмицало, а 
лудило постајало све веће, нису се би-
рале жртве, већ су на ликвидацију слати 
сви затечени житељи по селима.

ГРАДЊА СПОМЕН-ЦРКВЕ

– Намjеравамо да подржимо приједлог владике бихаћко-
петровачког Сергија да буде изграђена спомен-црква у 
Гаравицама. На нама је да се заједно окупимо око те идеје 
и обезбиjедимо средства и да за то затражимо дозволу од 
власти у Бихаћу – рекао је Милорад Додик.

 » МИЛОРАД ДОДИК: Гаравице не смијемо заборавити! 

 » ВЛАДИКА СЕРГИЈЕ: Мјесто голготе
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МИОДРАГ ЛИНТА ГОВОРИО НА ТРИБИНИ У СОМБОРУ О СРБИМА У РЕГИОНУ

Срби у региону једно од најважнијих државних питања 

ПИСМО ПРЕДСЈЕДНИКУ ВУЧИЋУ

У име породица инвалида и палих бораца ја-
вила се Јадранка Шуица, коју је интересовало 
питање рјешавања статуса 20 породица па-
лих бораца и РВИ који живе у становима чију 
је изградњу финансирала јапанска организа-
ција Јен. Они нису добили рјешење да су вла-
сници станова, а  плаћају порез.
У 17 општина и градова међу којима је и Сом-
бор саграђено је 318 станова који су подије-
љени породицама палих бораца и породица-
ма ратних војних инвалида. Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања донијело је одлуку да откуп станова пре-
пусти локалним самоуправама. 
Линта је рекао да је недавно био на састан-
ку код шефа кабинета предсједника Србије 
Ивице Којића. У договору са шефом кабине-
та Линта је 27. септембра 2019. године упутио 
писмо предсједнику Александру Вучићу у ко-
ме је тражио да више од 2.000 избјегличких 
и других породица у 56 локалних самоуправа 
добије право откупа  својих станова под по-
вољним условима. 
Линта је рекао да је писмо упутио и градона-
челници Сомбора Душанки Голубовић са мол-
бом за састанак. 
 

КЊИГЕ ЗА УЧЕНИКЕ   
ТРЕБА  ДА ШТАМПА  
САМО ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Линта се осврнуо на проблем штампања уџ-
беника. 
– Да би млади људи стекли адекватно обра-
зовање и да би се код њих јачао национални 
и културни идентитет, морају да се образују из 
таквих уџбеника. Некада је постојао само  За-
вод за уџбенике који је штампао све уџбени-
ке за дјецу основних и средњих школа. Сада 
имамо још три издавача. Два издавача воде 
два Хрвата, један од њих је Анте Жужул, при-
јатељ Фрање Туђмана,  други је хрватски би-
знисмен Данијел Ждерић, трећи Словенац 
Роко Кватерник. 
 
 
СРАМОТНО ПОНАШАЊЕ 
ТУЖИЛАШТВА  ЗА  
РАТНЕ  ЗЛОЧИНЕ СРБИЈЕ

Линта се дотакао и Тужилаштва за ратне зло-
чине у Србији које је од оснивања 2003. до да-
нас подигло преко 180 оптужница и то 161 про-
тив Срба, двије против Хрвата, двије против 
Муслимана и око15 против Албанаца.
– Невјероватан је податак да је наше Тужила-
штво за ратне злочине Србије подигло пре-
ко 80 посто оптужница против Срба. Неколи-
ко пута сам био и код садашњег тужиоца за 
ратне злочине Снежане Станојковић и бив-
шег Владимира Вукчевића са захтјевом да 
се активно започне процесуирање злочина 
против нашег народа. Срамна је чињеница да 
наше Тужилаштво није учинило готово ништа 
на процесуирању злочина над српским циви-

лима и ратним заробљеницима  на простору 
бивше Југославије – рекао је Линта. 
Он је подсјетио на неке од великих злочина 
над Србима: више хиљада недужних цивила  
у Сарајеву, злочини Петог корпуса тзв. Армије 
БиХ у 13 западнокрајишких општина, Босанској 
Посавини, Средњем Подрињу, Возући и Озре-
ну, злочини у  Тузланској колони, Добровољач-
кој улици у Сарајеву, Западној Херцеговини, 
злочини током и након хрватских злочиначких 
акција, као и у десетинама хрватских градова.
 

ХВАЛА БРАТСКОЈ  
РУСИЈИ НА ПОДРШЦИ

Линта је оцијенио да је наша јавност песими-
стична у вези са борбом за истину. 
- Уврежен је став да је свијет неправедан и да 
неће бити много користи од борбе за истину. 
Међутим, постоје снаге и организације у сви-
јету којима треба да шаљемо извјештаје са 
конкретним  чињеницама и информацијама 
шта се стварно дешавало на просторима бив-
ше Југославије - рекао је Линта. 
Он је подсјетио да никад не смијемо да забора-
вимо чињеницу да је Русија 2015. године ста-
вила вето на сједници Савјета безбједности 
када је Велика Британија предложила Резо-
луцију којом је српски народ и Србија треба-
ло да буду проглашени геноцидним.

 
ГДЈЕ ЈЕ УЛИЦА  
ЈАСЕНОВАЧКИХ ЖРТАВА

Линта је рекао да је крајње вријеме да Народ-
на скупштина Републике Србије усвоји Декла-
рацију о осуди геноцида над Србима, Роми-
ма и Јеврејима у НДХ, као и да се оснује Ме-
моријални центар српских жртава геноцида 
у Београду. Меморијални центар би садржао 
музеј,  архив страдања, научно-истраживачки 
институт, споменике и мјесто гдје би се при-
казивали аудио-визуелни садржаји. 
– Нажалост, у Србији  још немамо улицу по-
свећену јасеновачким жртвама. С друге стра-
не, Хрватска свим силама и средствима по-
кушава да Јасеновац прикаже радним лого-
ром, а усташки концентрациони логор Сисак, 
кроз који је прошло преко 7.000 српске дјеце, 
дјечјим прихватилиштем – рекао је Линта, уз 
оцјену да је комунистички режим у име брат-
ства и јединства заташкавао геноцид над срп-
ским народом.
 
 
ПОШТУЈМО УСТАВ  
И РЕЗОЛУЦИЈУ 1244 

Линта је питање Космета оцијенио као вео-
ма болно. 
- Као држава треба да инсистирамо на пошто-
вању Устава и Резолуције 1244. Веома је ва-
жно издржати овај период. Добро је што наше 
Министарство спољних послова ради на томе 
да се смањи број држава које су признале ла-
жну државу Косову – рекао је Линта.

Завичајно удружење Ко-
ријени традиционално 
је по 11. пут организо-

вало манифестацију Мати-
ца – дијаспора од 4. до 6. ок-
тобра у Сомбору.

У склопу манифестације 
одржана је јавна трибина у 
свечаној сали Града Сомбо-
ра под називом Перспекти-
ве Срба у региону. Модератор 
трибине била је предсједни-
ца КУД-а Вук Караџић из Чо-
нопље Милка Боснић, која се 
запитала шта ћемо оставити 
нашој дјеци, да знају ко су 
им преци.

– Свако помјерање је 
уништавање нашег корије-
на. Шта значи за трећу ге-
нерацију рођених у Војво-
дини бити Кордунаш, Лича-
нин, Банијац или постати Ба-
чванин, Сремац, Банаћанин. 
Нема контакта расељених са 
родним крајем. Наши преци 
прихватише идентитет Кра-
јишника, а модерним одије-
вањем и утицајем панонске 
и алпске зоне губимо највје-
родостојнији идентитет, на-
родну ношњу, обичаје и је-
зик – рекла је у свом излага-
њу Милка Боснић.
 
ПРОТЈЕРАНО  
1,2 МИЛИОНА СРБА

Предсједник Одбора за 
дијаспору и Србе у регио-
ну Скупштине Србије Мио-
драг Линта истакао је да пи-
тање положаја Срба у реги-
ону треба да буде дефиниса-
но као једно од најважнијих 
државних и националних те-
ма. У осам држава (Словени-
ја, Хрватска, БиХ, Црна Гора, 
Македонија, Мађарска, Ру-
мунија и Албанија) региона 
живи близу 2.000.000 Срба, 
од тога милион у Републи-
ци Српској.

– Наш народ доживио је 
током деведесетих година ка-
тастрофу библијских размје-
ра. Са подручја бивше Југо-
славије протјерано је преко 
1.200.000 Срба. Више од  по-
ла милиона са подручја дана-
шње Хрватске, више од  по-
ла милиона са подручја да-
нашње Федерације БиХ, и 
преко 200.000 Срба и дру-
гих неалбанаца са подручја 
Космета. Једини позитиван 
резултат у тим трагичним 
догађајима је стварање Ре-
публике Српске. Први пут у 
својој историји Срби западно 
од Дрине и Дунава су стекли 

крвљу и борбом своју државу 
– рекао је Линта који се по-
том осврнуо на све изражај-
није усташтво у Хрватској. 

ШЕСТ ИДОЛА У ХРВАТСКОЈ
Он је навео шест лично-

сти из времена НДХ и деве-
десетих година прошлог ви-
јека који су идоли у Хрват-
ској:  поглавник Анте Паве-
лић, усташки викар надби-
скуп Алојзије Степинац,  ко-
мандант злогласне Црне ле-
гије Јуре Францетић, Фрањо 
Туђман, генерал Анте Гото-
вина и пјевач Марко Перко-
вић Томпсон.

- Посљедњи концерт Мар-
ка Перковића Томпсона ко-
ји је био у Сплиту, поводом 
обиљежавања злочиначке 
акције Олуја, хрватска др-
жава је платила око 60.000 
евра. Он  је омиљени пје-
вач предсједнице Колинде 
Грабар Китаровић - рекао 
је Линта и додао да није до-
бро да Србија ћути и мирно 
посматра:

РЕДОВНО ИЗВЈЕШТАВАТИ  
МЕЂУНАРОДНУ ЗАЈЕДНИЦУ

– Предлагао сам да наше 
Министарство спољњих по-
слова свака три мјесеца пра-
ви свеобухватне извјештаје 
о стању националних и људ-
ских права преосталих Ср-
ба у Хрватској, Федерацији 
БиХ, у Црној Гори, и другим 
државама региона. Да те из-
вјештаје преводи на енгле-
ски, француски, њемачки и 
да их пошаљемо сваком по-
сланику у Европском пар-
ламенту, а има их 751. Си-
гуран сам да ћемо наћи бар 
неколико десетина послани-
ка који ће говорити за нас, 
у наше име и свједочити о 
истини шта је данашња Хр-
ватска – нагласио је Линта 
и додао да се ти извјешта-
ји требају слати и у Уједи-
њене нације, Савјет Европе, 
ОСЦЕ, угледним свјетским 
интелектуалцима, медији-
ма, владама европских др-
жава и др.

ОСНОВАТИ МИНИСТАРСТВО 
ЗА СРБЕ У РЕГИОНУ

Линта се посебно заложио 
да се оснује Министарство за 
Србе у региону. 

– Данашња Влада и пред-
сједник Вучић учинили су 
важан искорак, и пружају 
конкретну помоћ нашем на-
роду у Хрватској, Федера-
цији БиХ,  Републици Срп-
ској, Црној Гори... Сматрам 
да је неопходно формирање 
ресорног  министарства са 
озбиљним буџетом који би 
се свакодневно систематски 
бавили пружањем помоћи 
Србима у региону. Важно је 
да учинимо све као држа-
ва да наш народ не неста-
не са тих подручја – рекао 
је Линта. 

ОСНОВАТИ РЕСОР  
У МСП ЗА ДИЈАСПОРУ

Он сматра да су два ми-
лиона Срба који живе у ди-
јаспори велики потенцијал, 
али да су везе матице и ди-
јаспоре слабе.

– Мислим да би требало 
основати сектор при Мини-
старству спољних послова 
који би се уз активну улогу  
амбасада и конзулата бавио 
јачањем тих веза - рекао је 
Линта који се потом осврнуо 
и на најболније српско пита-
ње - јединство. 

– Веома је важно да об-
је српске државе, и Србија 
и Република Српска, пре-
дузму низ мјера и актив-
ности за јачање јединства 
нашег народа. Треба да се 
угледамо на наше претке и 
афирмишемо солидарност. 
Ако је свима око нас добро 
биће и нама као поједин-
цу и породици – поручио 
је Линта.

СРПСКО СЕЛО ИЗУМИРЕ
Статистике показују да 

Срби као народ нестају.
– Сваке године се рађа 

30.000 Срба мање. Поразан 
податак је да у Србији има 
4.700 села од којих је 1.200 
потпуно празно. Имамо бес-
кућнике, а око 150.000 ку-
ћа по српским селима зврји  
празно. Требало би да држа-
ва још озбиљније размишља 
о оживљавању села - рекао 
је Линта који сматра да би 
се брачним паровима од 25 
до 50 година требала дати 
земља, да им се обезбије-
ди механизација и почетни 
капитал. 

Оно што би, по њему, мо-
тивисало људе да се врате и 
живе на селу јесте да им се 
трајно гарантује откупна ци-
јена пољопривредних про-
извода.

– Да буду сигурни да ће 
ове, и за три, пет година,  
имати гарантовану цијену за 
своје пољопривредне прои-
зводе, воће и поврће - рекао 
је Линта.  ДРАГАНА БОКУН

БОРБА ЗА ПРАВА КРАЈИШКИХ БОРАЦА
Ветеране је занимало питање статуса бораца бивше РСК. 
– Седам пута сам у Скупштини говорио на ту тему и водим 
борбу са министром за рад и запошљавање, борачка 
и социјална питања Зораном Ђорђевићем да се свим 
крајишким борцима призна ратни стаж за читаво вријеме 
рата у двоструком трајању - поручио је Линта.

 » Миле Шапић, Душан Секулић, Миодраг Линта, Милка Боснић и Бора Аврамовић

НИЈЕ БИЛО ГЕНОЦИДА И СРЕБРЕНИЦИ

Линта је навео да нема дана у коме хрватски и бошњачки 
политичари не понављају безочну лаж како су Србија и Срби 
агресори, а Хрвати и Бошњаци жртве. 
– Ми не реагујемо на такве тешке лажи, јер знамо шта је 
истина. Грешка! Потребно је да се константно боримо за 
истину о карактеру рата и да упознајемо међународну јавност о 
узроцима рата. Узрок рата у Хрватској је усташки режим Фрање 
Туђмана који је хтио да створи етнички чисту Велику Хрватску. 
Узрок рата у Босни и Херцеговини је била идеологија Алије 
Изетбеговића која је формулисана у Исламској декларацији, а 
циљ је био формирање унитарне БиХ која би била заснована 
на шериатском праву гдје би Срби били грађани петог реда 
- рекао је Линта.  Он је нагласио да би требало да се оснује 
Центар за истраживање рата и ратних злочина који би се 
бавио тим стварима. 
- У Сребреници се није десио геноцид већ један у низу ратних 
злочина каквих је било широм бивше Југославије. Ако постоји 
догађај који је најближи дефиницији геноцида онда је то 
злочиначка акција Олуја – рекао је Линта и додао да је важан и 
повратак српске имовине на Косову и Метохији.
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ПОРОДИЧНА 
ПЕНЗИЈА И 
ИНВАЛИДНИНА
zzРјешењем Хрватског завода за мировинско оси-
гурање од 1.2.2016. године, признато ми је право 
на обитељску (породичну) мировину (пензију) иза 
смрти мога покојног оца, који ме издржавао као 
инвалидну особу с потпуним губитком радне спо-
собности. Рјешењем тог истог Завода од 12.9.2019. 
укинуто је моје право на ту мировину (пензију) уз 
образложење да ја примам инвалидску пензију од 
Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Репу-
блике Србије, која је већа од износа од 66% од нај-
ниже пензије у Републици Хрватској, те да ми се из 
тог разлога обуставља право на даљу исплату по-
родичне пензије у Републици Хрватској. Да ли је 
такво рјешење правилно и ако није, да ли требам 
уложити жалбу на то рјешење?
– У члану 23. Закона о мировинском осигурању Ре-

публике Хрватске, прописано је: „1. ако је члан оби-
тељи живио с њиме у заједничком кућанству и нема 
властитих прихода довољних за уздржавање, јер не-
ма доходак од пољопривреде и шумарства или ако му 
други стални приход у тренутку смрти осигураника 
или корисника мировине није био већи од 66% своте 
најниже мировине одређене за петнаест година миро-
винског стажа према овоме Закону„ или „2. ако члан 
обитељи није живио с њим у заједничком кућанству 
и нема властитих прихода довољних за уздржавање 
према тачки 1. овога ставка, а умрли осигураник од-
носно корисник мировине редовито му је осигуравао 
средства за уздржавање у просјечној своти од најмање 
80% своте најниже мировине одређене за петнаест го-
дина мировинског стажа према овоме Закону. Право 
на мировину према тачки 1. овога става престаје када 
приходи корисника мировине премаше своту из став-
ка 1. овога чланка”. 

С обзиром на чињеницу да је наведеним рјешењем 
Хрватског завода за мировинско осигурање утврђе-
но да је ваша инвалидска пензија, коју остварујете у 
Републици Србији, већа од износа од 66% од најни-
же пензије у Републици Хрватској за петнаест година 
пензионог стажа, вама, на основу напријед цитиране 
одредбе Закона о мировинском осигурању Републи-
ке Хрватске, не припада право на исплату породичне 
пензије коју сте примали до тренутка када сте оства-
рили право на инвалидску пензију у Републици Срби-
ји, чији износ прелази висину од 66% најниже пензије 
у Републици Хрватској.

Стога вам је мој савјет да не улажете жалбу на на-
ведено рјешење, јер мимо јасног законског прописа, 
према којем Вам то право више не припада, не може-
те остварити право на даљу исплату Ваше породичне 
пензије код Хрватског завода за мировинско осигурање.

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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Ко је надлежан за  проблеме 
станара  насеља Камендин?
У насељу Камендин (Земун поље) 

20. јуна ове године усељено је у 
станове 270 избјегличких поро-

дица из Хрватске и Босне и Херцего-
вине у оквиру петог потпројекта Реги-
оналног стамбеног програма. Одмах 
након усељења породице су се суочиле 
са мноштвом  проблема. Незадовољне 
избјегличке породице тог насеља за по-
моћ су се обратиле народном послани-
ку Миодрагу Линти.

На њихов захтјев Линта је договорио 
састанак у Секретаријату за имовинске 
и правне послове са начелником Одје-
љења за становање Гораном Благојеви-
ћем. Састанак је одржан у понедјељак 
7. октобра у просторијама Секретари-
јата. Поред народног посланика Мио-
драга Линте састанку су у име Секре-
таријата присуствовали Горан Благоје-
вић и Јелена Ћупурдија и представници 
избјегличког насеља Камендин: Никола 
Крећа, Дарко Боротић,  Дејан Владими-
ров, Миле Ђумић и Жељко Анђелковић.

На одржаном састанку у просторијама 
Секретаријата за имовинско правне по-
слове – Одјељење за становање, присут-
ни представници су указали писмено и 
усмено на многе проблеме у насељу ко-
ји се односе на пропусте и недостатке у 
квалитету извођења грађевинских радо-
ва, како стамбене зграде, тако и околиша 
на предвиђеној грађевинској локацији.  
Представници станара безуспјешно су се 
писменим путем обраћали надлежнима, 
наводећи пропусте и недостатке, а који 
се дијелом односе на сљедеће:

Од дана усељења у зграду до данас у 
погон нису пуштени лифтови, нема ва-
трогасних апарата и хидрантских цри-
јева што угрожава противпожарну за-
штиту и безбједност станара, нису до-

ступни кључеви сигурносних врата , за-
једничких просторија, улаза, нису пове-
зане громобранске инсталације са вер-
тикалама олука, из истих цури вода по 
фасадама. Нису завршени грађевински 
радови предвиђени пројектом  као нпр. 
постављање предвиђених ограда око 
зграде, као ни поплочавање вањских 
тераса и насипа. Присутно је цурење 
воде у гаражни простор и прокишњава-
ње крова на мјестима кровних прозора. 
У току падавина излива се вода у обли-
жњим шахтовима, постоје пропусти у 
електроинсталацијама, почело је пуца-
ње зидова, отпадање керамике и фаса-
да. Поред тога, не функционише  улич-
на расвјета и нема освјетљења зграде. 
Приступне саобраћајнице нису осигу-
ране лежећим полицајцима, а паркинг 
простори нису уређени, као и низ дру-
гих потешкоћа. За станаре је веома ва-
жно и питање откупа станова. Станари 

по уговору о закупу  након шест мјесе-
ци стичу право откупа.

Закључак састанка је да се представ-
ници насеља обрате и другим институ-
цијама које су надлежне да рјешавају 
њихова егзистенцијална  питања.  Линта 
је обећао да ће, колико год буде могао, 
да помогне станарима да рјешавају своје 
нагомилане проблеме. Он је рекао да ће 
заказати састанке и са другим институ-
цијама на државном и градском нивоу.

Горан Благојевић је истакао да све 
наведено нису само проблеми Секре-
таријата  за имовинске и правне по-
слове. Он сматра да се у рјешење на-
ведених проблема морају  укључити, 
Комесаријат за избјеглице и миграци-
је, Јединица за управљање пројектима 
(ЈУП),  надзорни орган и извођачи ра-
дова. У досадашњој пракси познато је 
да се лоше и неквалитетно граде избје-
гличка насеља.
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ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ОТКУПУ СТАНОВА 
У НАСЕЉУ ОВЧА ПОЧИЊЕ У НОВЕМБРУ 
На захтјев представника избјегличког 

насеља Овча из Београда народни 
посланик Миодраг Линта  организовао 
је у петак  4. октобра састанак са начел-
ником Одјељења за становање Гораном 
Благојевићем у Секретаријату за имо-
винске и правне послове.  Састанку су, 
поред Благојевића, присуствовали Лин-
та и представници избјегличког насеља 
Овча Маријана Стојаковић, Вукосава 
Мрђен, Вукашин Тишма, Адам Нише-
вић и Ђуро Јањатовић.

Представници избјегличког насеља 
Овча тражили су поново од господина 
Горана Благојевића  да помогне у рје-
шавању бројних проблема:  Град још ни-
је припремио уговоре за откуп станова 
иако је рок био почетак јесени;  шест 
лифтова не ради више мјесеци, а фир-
ма Космај не отклања кварове; покра-

дени апарати за гашење пожара; ЈКП 
Београдске електране су преузеле грија-
ње, али нема конкретних информација 
везано за цијену; питање санације и по-
правке кровова, изградња дјечјег игра-
лишта, чишћење зграда  и др.

Горан Благојевић је рекао да би пот-
писивање уговора о откупу требало 
коначно да почне послије 1. новем-
бра, као и да ће се уговори овјеравати 
код нотара и то највише четири у току 
једног дана. Трошкове овјере уговора 
и преноса ће сносити сами станари. 
Што се тиче лифтова Линта је тражио 
да се дневно овјерава већи број угово-
ра  код нотара. Што се тиче лифтова 
Благојевић је рекао да су мајстори из 
фирме Космај дан раније излазили на 
терен да попишу кварове и наруче ди-
јелове. Лифтови би ускоро требало да 

буду поправљени и да раде. Што се ти-
че гријања Благојевић је рекао да нема 
информације везано за висину цијене. 
Такође, он је рекао да ће Град да обез-
биједи покрадене апарате за гашење 
пожара, али није рекао рок куповине. 
Што се тиче чишћења зграда Благоје-
вић је оставио да се станари сами до-
говоре који је начин за њих најбољи. 
Поред тога, он је истакао да није на-
длежан за изградњу дјечјег игралишта, 
као и за санацију крова и за покривање 
отвора на зградама 4, 4А и 4В.

Линта је од Благојевића још једном 
тражио да Град Београд дозволи да из-
бјегличке породице у насељу Овча и на 
другим локацијама добију двоструки 
попуст везано за откуп станова тј. да по-
ред попуста од 50 посто који је предви-
ђен Законом о избјеглицама и сам Град 
Београд омогући још један попуст од 
50 посто. Такође, он је тражио да се у 
откупну цијену рачуна плаћена кирија 
након истека уговора о закупу од шест 
мјесеци. Нажалост, оба Линтина при-
једлога Благојевић је одбио.

На крају састанка Горан Благојевић 
је затражио да представници станара 
из свих шест улаза поново упуте Секре-
таријату за имовинске и правне посло-
ве  дописе са списком проблема у сва-
кој згради и улазу. Важно је нагласити 
да Секретаријат за имовинске и прав-
не послове и друге градске институци-
је, од састанка који је одржан још 21. 
фебруара  ове  године и неколико дру-
гих састанака који су одржани касније, 
нису ријешили или помогли да се рије-
ше бројни проблеми станара избјеглич-
ког насеља Овча.

 » Никола Крећа, Дарко Боротић, Миле Ђумић, Миодраг Линта, Жељко Анђелковић и Дејан Владимиров 

 » Адам Нишевић, Вукашин Тишма, Миодраг Линта, Ђуро Јањатовић, Вукосава Мрђен и Маријана Стојаковић



ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА САБОРОВАЊЕ  9СРПСКО КОЛО СЕПТЕМБАР 2019. 8  САБОРОВАЊЕ

ЗАЈЕДНО У РАЗЛИЧИТОСТИ
Свечаном академијом 

у Великој вијећници 
Градске куће 3. сеп-

тембра 2019. године почели 
су шести Завичајни дани које 
по традицији организује Са-
вез српских удружења Сје-
вернобачког округа.

Како је Суботица мул-
тиетнички град, ове године 
манифестација је  била под 
слоганом Заједно у различи-
тости.

ГРАД ОТВОРЕНИХ ЉУДИ 
Да је значајно за град има-

ти једну манифестацију ко-
ја његује традицију, народ-
но стваралаштво и културну 
баштину Срба, рекао је при-
ликом отварања Завичајних 
дана, градоначелник Богдан 
Лабан.

–  Завичајни дани су фе-
стивал који из године у годи-
ну веома успјешно реализу-
је основну концепцију, а то 
је да успомене, прошлост и 
обиљежја завичаја отргне од 
заборава и сачува културни 
идентитет и традицију ста-
рог краја.

Богдан Лабан је напоме-
нуо да је сваке године бога-
тији садржај ове манифеста-
ције, која има и хуманитарни 
карактер, а локална самоу-
права ће и даље подржавати 
ову манифестацију.

Отварању фестивала је 
присуствовао и Душко Ћути-
ло, директор Фонда за пружа-
ње помоћи избјеглим, про-

гнаним и расељеним лици-
ма АПВ, подсјетивши да у 
Војводини има 70 завичај-
них удружења.

– Сви они његују културу, 
традицију и обичаје српског 
народа. Фонд пружа подр-
шку свим удружењима ко-
ја организују манифестаци-
је које чувају и афирмишу 
богато културно-историјско 
насљеђе нашег народа – по-
ручио је Ћутило.

У културно-умјетничком 
дијелу програма, наступили 
су хор Мироносице, из Субо-
тице, који је химном Боже 
правде отворио програм, хор 
Свети Серафим Саровски из 
Зрењанина, Селена Педић 
и Јована Мировић глумице 
СКЦ Вук Стефановић Кара-
џић из Бачке Тополе.

ПРИЗНАЊЕ ПЈЕСНИКИЊИ 
МИЛИЦИ БАКРАЧ 

Предсједник Савеза Бори-
воје Вукајловић је уручио по-
вељу пјесникињи Милици Ба-
крач за допринос у очувању 
српске културе и традиције.

–  Завичајне дане би тре-
бао да има сваки град у Ср-
бији, Црној Гори и Републи-
ци Српској јер је завичај мје-
сто одакле потичемо и ода-
кле носимо нашу културу, ду-
ховност и светосавље – пору-
чила је пјесникиња, прено-
сећи поздраве из Његошеве 
Црне Горе.

Боривоје Вукајловић је 
нагласио да је циљ Савеза да 

остану вјерни чувари свето-
савља и православног завјета 
и у складу са тим је пјесни-
кињи Милици Бакрач уручио 
традиционалну Повељу Саве-
за српских удружења СБО.

– Пуним срцем сам на За-
вичајним данима које би тре-
бао да има сваки град у Срби-
ји, Црној Гори и Републици 
Српској, јер је завичај мјесто 
одакле потичемо и одакле 
носимо нашу културу, духов-
ност, светосавље, Видовдан 
– рекла је Милица Бакрач.

Одржана је и хуманитар-
на манифестација Крв жи-
вот значи, а 14 Суботичана 
се одазвало и дало крв.

У склопу Завичајних да-
на одржан је богат културно-
-умјетнички програм.

Наступали су СКД Про-
свјета пододбор Вуковар, 
КУД Младост из Суботице, 
КУД Александрово Суботица, 

Братство Суботица, ХКЦ Бу-
њевачко коло, КУД Вук Ка-
раџић Чонопља, МПГ Бани-
ја Суботица и КУД Бард Ср-
бобран.

Након наступа фолклор-
них ансамбала и пјевачких 
група услиједио је концерт 
Коктел бенда из Београда.

Завршног дана манифе-
стације у Градској библио-
теци одржан Сусрет завичај-
них писаца. Претходно је об-
јављен конкурс, те је присти-
гло неколико стотина пјеса-
ма завичајне поезије. Жири у 
саставу Ратко Рале Белић, Ја-
смин Адемовић, Марјан Виг 
и Илија Сански Клепић имао 
је пуне руке посла. Одлучили 
су да прва награда припад-
не Марици Ћировић, другу 
награду су подијелили Рад-
мила Шандор и Невена Ми-
лосављевић, а трећа награ-
да је припала Нађи Бран-
ков, Александру Јованови-
ћу и Момчилу Тубићу.

Похвале су уручене Сла-
вици Агић, Катарини Бран-
ковић Гајић, Дијани Ухерек 
Стевановић, Павки Марти-
новић, Александру Павлови-
ћу, Милану Чораку, Сенахи-
ду Незировићу и Владимиру 
Арацком. Пјесме су се нашле 
у Зборнику Грумен земље.

Посебна похвала за дјеч-
ју поезију припала је Маји 
Мухић и Тијани Нашпалић.

Након књижевног дру-
жења у Градској библиоте-
ци услиједио је наступ фол-

клорних ансамбала и пјевач-
ких група на Тргу под слога-
ном Игра коло и у колу.

ВЕЛИКИ БРОЈ ИЗВОЂАЧА
Многобројна публика мо-

гла је да види наступе гусла-
ра Миљана Вујовића (пред-
сједник КУД-а гуслара Вук 
Мандушић), Прела из Чуру-
га, КУД-а Љешће из Љешћа, 
КУД-а Александрово, насту-
пали су још ЖПГ Цар Душан 
Силни из Фекетића, КУД Мар-
ко Орешковић из Бачког Гра-
чаца, МПГ Банија из Београ-
да, Ђурђевак из Кљајићева и 
СКЦ Стеван Сремац из Сенте.

Завичајне дане је затворио 
директор Фонда за пружа-
ње помоћи избјеглим, про-
гнаним и расељеним лици-
ма Душко Ћутило.

Пред сам крај наступа по-
чела је да пада киша, али пу-
блика се није у потпуности 
разишла, нашли су скровишта 
од кише, или су понијели ки-
шобран и испратили наступе 
кудова до краја. Међутим, због 
непогодних временских при-
лика концерт Жељка Шашића 
је ипак отказан.

Организатори не крију за-
довољство, Суботичани и њи-
хови гости могли су да ужи-
вају у концертима, наступи-
ма КУД-ова свих народности, 
књижевним сусретима. Било 
је ту и спортских активности, 
забава за најмлађе, па чак 
су и бебе имале своју кон-
ференцију.

Циљ Савеза српских удру-
жења је очување културног, 
духовног и националног 
идентитета српског народа 
на простору Сјевернобачког 
округа, али су Завичајни да-
ни такође и допринос мул-
тикултуралности Суботице. 
Како је рекао предсједник 
Савеза Боривоје Вукајловић 
Суботица је град који је уви-
јек био отворен за различи-
те културе .

– Наш град је увијек био 
толерантан и овдје је суживот 
начин живота, не један поред 
другог, него један са другим 
– рекао је Боривоје Вукајло-
вић и додао да су ствараоци, 
умјетници, гости и учесници 
програма град учинили још 
љепшим и већим.

– Зато постоји наша ма-
нифестација, која је у ових 6 
година прерасла у традицију. 
На крају ове манифестације 
можемо слободно рећи да су 
Завичајни дани у потпуности 
успјели. Вукајловић се захва-
лио Градској управи Суботи-
це и свим добронамјерним 
пријатељима који су  подр-
жали манифестацију.

Велики допринос да при-
редба успије у потпуности 
дао је познати новосадски 
новинар и књижевник Ми-
ливоје Бештић, поријеклом 
Невесињац из Херцеговине у 
РС са јаким осјећајем за за-
вичај своје породице у срп-
ској Херцеговини.

ДРАГАНА БОКУН

 » Коктел бенд одушевио младе  » На Тргу приказане бројне фолклорне игре  » Гуслар Миљан Вујовић

У СУБОТИЦИ ПОЧЕТКОМ СЕПТЕМБРА ОДРЖАНИ  6. ЗАВИЧАЈНИ ДАНИ

 » ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ГРАЂАНА: Градоначелник Суботице Богдан Лабан (слика десно) истакао важност манифестације која је ове године била изузетно посјећена

 » ПОЗДРАВ ДОМАЋИНА:  
Боривоје Вукајловић
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 » Гуслар Миљан Вујовић

OБИЉЕЖЕНА СЛАВА СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ – МАЛА ГОСПОЈИНА

Владика Василије: Обнова храма је најбољи 
примјер како да сачувамо културно благо
У Сремској Каменици, 

поред Новог Сада, Све-
том архијерејском ли-

тургијом и резањем колача, 
обиљежена је 21. септембра 
слава Рођења Пресвете Бо-
городице. Један од највећих 
хришћанских празника који 
се у народу још назива и Ма-
ла Госпојина.

Свечану литургију, у при-
суству великог броја вјерног 
народа и гостију, предводио 
је епископ сремски Васили-
је уз саслужење великог броја 
свештеника Епархије срем-
ске. Кум овогодишње славе 
био је Игор Мировић, пред-
сједник покрајинске Владе, 
a Мирко Цвијић је прихва-
тио обавезу да то буде наред-
не године.

БОЖЈИ СИМБОЛ ЉУБАВИ
Ректор Средње богослов-

ске школе Свети Арсеније 
Сремац у Сремским Карлов-
цима протојереј Јован Мила-
новић је поручио да је свако 
рођење знак љубави Божје.

– Родитељи Пресвете мај-
ке Дјеве, Јоаким и Ана, иако 
стари бивајући у немоћи ка-
да је у питању њено рођење, 
били су благословени и доби-
ли дјетенце које су посветили 

Богу на службу. Та дјевојчи-
ца постала је знак пред Богом 
не само њених родитеља, не-
го цијелог човјечанства – ре-
као је отац Јован Милановић.

Владика Василије је ре-
као да је рођење Пресвете 
Богородице отворило нову 
историју људскога рода. Он 
се осврнуо и на стремљења 
да се црква обнови.

– Ова црква ће бити ље-
потица у Епархији сремској, 
и узор како треба спасавати 
културно благо православ-
ног народа.

Протојереј-стврофор Га-
вро Милановић старјешина 
Храма Рођења Пресвете Бо-
городице у Сремској Каме-
ници се захвалио куму Иго-
ру Мировићу на великој љу-
бави коју је указао не само 
у протеклој години када је 
кум храма, већ много раније.

– Сигуран сам да ће та 
вриједност и љубав којом је 
ревновао до сада, остати и у 
срцу његовом да ревнује и у 
будућем времену. Ослушку-
јући дух наших парохијана 
Црквено-општински управ-
ни одбор је донио одлуку да 
дамо признања за залагање 
како у духовном смислу, та-
ко и у обнови наше цркве 

– рекао је отац Гавро Ми-
лановић.

Jереј Жељко Кусић је чи-
тао имена заслужних, а вла-
дика Василије је уручивао до-
стојанства ктитора и грамате 
захвалности.

ЗАХВАЛНИЦЕ ЕПАРХИЈЕ
Достојанство ктитора овог 

светог Храма додијељено је 
предсједнику Покрајинске 
владе АП Војводине Игору 
Мировићу и Милошу Вуче-
вићу градоначелнику Новог 
Сада.

Грамате захвалности су 
додијељене Владимиру Стој-
ковићу члану Градског вијећа 
за комуналне послове Града 
Новог Сада, Дејану Мандићу 
начелнику Градске управе за 
грађевинско земљиште и ин-
вестиције Новог Сада, Ната-
ши Пришић координатору за 
унутрашњу контролу Елек-
тропривреде Србије – Бео-
град, Далибору Рожићу чла-
ну Градског вијећа за култу-
ру Града Новог Сада, Срђану 
Кружевићу замјенику градо-
начелника Новог Сада, Дра-
гани Милошевић покрајин-
ском секретару за културу, 
Љубомиру Ласица предсјед-
нику Савјета МЗ Сремска Ка-
меница, Синиши Јокићу ди-
ректору Градског завода за 
заштиту споменика културе, 
Одреду жандармерије у Но-
вом Саду, полицијском пу-
ковнику Желимиру Мрдаљу 
начелнику Центра за основну 
полицијску обуку у Сремској 
Каменици, Јовици Будимиру 
директору Јавног предузећа 
ГАС Нови Сад, Зорану Вапа 
директору Завода за зашти-
ту споменика културе и Вла-
димиру Батезу покрајинском 
секретару за спорт и омлади-
ну. ДРАГАНА БОКУН

Мировић: Да будемо достојни онога 
што смо од предака наслиједили
Игор Мировић није крио 

задовољство достојан-
ством ктитора, за Српско ко-
ло је испричао колико му овај 
храм значи чији је парохијан.

– Био сам у прилици да 
помогнем обнову храма, чи-
нио сам то и на другим мје-
стима, али овдје сам имао до-
датну енергију, с обзиром да 
живим у Сремској Камени-
ци. Заједно са управом храма 
на челу са протојерејем Га-
вром Милановићем и јерејем 
Жељком Кусићем и уз бла-
гослов владике, а уз помоћ 
Градске управе Новог Сада, 
Завода за заштиту спомени-
ка учинили смо све да у овој 
првој фази завршимо радове 
на унутрашњој обнови хра-
ма. Очекује нас и посао об-

нове иконостаса који ће ра-
дити наши најстручнији љу-
ди који су били ангажовани 
на обнови наше светиње ма-
настира Хиландара. Ако Бог 

да, када то завршимо присту-
пићемо обнови парохијског 
дома и старе српске школе, 
а у будућности новог музеја, 
практично подунавског на-
мјесништва – рекао је Ми-
ровић и оцијенио да ће овај 
подухват трајати годинама. 

– Чини ми се да смо ску-
пили много снаге и јединства 
и уз вјеру коју имамо да ће-
мо успјети то да обавимо. За 
мене је то била више дужност 
него обавеза, али сам се ра-
довао са својим сарадницима 
свакој новој вијести из Хра-
ма – рекао је Мировић и до-
дао да је Храм стар 300 годи-
на и да сматра да су успјели 
да буду достојни макар ди-
јела онога што су им преци 
оставили. » Владика Василије и свештеници Жељко Кусић и Гавро Милановић

НА МАЛУ ГОСПОЈИНУ ВЛАДИКА ХЕРЦЕГОВАЧКИ ДИМИТРИЈЕ СЛУЖИО СЛАВСКУ ЛИТУРГИЈУ 

Прилозима земљака из Србије купљен комби за љубињску омладину
На празник Рођења Пре-

свете Богородице у Љу-
бињу је било радосно и све-
чано. Прослављена је слава 
храма и града.

Св. архијерејску литургију 
служио је Епископ ЗХиП Ди-
митрије уз саслуживање про-
тојереја Младена Жуловића, 
јеромонаха Марка, јереја Са-
ше Којовића и ђакона Павла 
Ратковића.

Послије литургије крену-
ла је литија, а пред општином 
је преломљен славски колач, 
након чега је литија настави-
ла до Храма Рођења Пресве-
те Богородице.

Начелник општине Љуби-
ње Дарко Крунић је у прису-
ству владике Захумско-хер-
цеговачког и приморског Ди-
митрија са свештенством, те 
бројних Љубињаца и гостију 
захвалио земљацима из Ср-
бије на „помоћи коју пружа-
ју свом Љубињу”.

Он је уручио Захвалницу 
Удружењу Љубињаца у Бео-
граду, а непосредан повод био 
је вриједан поклон Удружења 

Љубињаца из Србије – комби 
за потребе љубињске омла-
дине.

Захваљујући се на пажњи 
предсједник Удружења акаде-
мик Милован Р. Пецељ обра-
тио се скупу.

– Дошли смо са скромним 
даром да Вам кажемо – ни-
сте сами. То ми у расејању 
сматрамо нашом братском 
обавезом, јер је под каменом 
херцеговачким засејан пепео 
наших предака, чију мудрост 
ми и данас црпимо. Наша ло-
за никла је на том камену, 

ту се вјековима развијала и 
расула на све четири стране 
свијета. Зато нас је данас ви-
ше у расијању него у Љубињу. 
Сама помисао на Љубиње и 
Херцеговину сваком од нас, 
ма гдје се налазили, изазове 
снажне емоције, разгали ср-
це и огрије душу. Ту је наш 
завичај и наша постојбина, 
ту су наши коријени. Жели-
мо да се наши спортисти ви-
тешки боре, ђаци такмиче у 
знању и заједно шире братску 
љубав и проносе лијепе гла-
сове о нашем Љубињу. Ми у 

расијању и ви овдје смо јед-
но братство и исти род. Зато 
се Љубиње мора вољети – по-
ручио је Пецељ.

У делегацији Удружења 
Љубињаца у Београду били 
су Милован Р. Пецељ и Че-
до Брборић.

Начелник општине Дар-
ко Крунић честитао је сла-
ву становницима Љубиња и 
наговијестио нове пројекте. 
Он је истакао да становни-
штво Љубиња углавном жи-
ви од пољопривреде и да је 
то грана у коју треба улагати.

– Наводњавање Горњег по-
ља један је од великих про-
јеката јер је доста становни-
штва ишло у Попово поље да 
ради земљу – рекао је Крунић 
и додао да ће нови систем за 
наводњавање проширити по-
љопривредну производњу у 
овој општини.

Крунић је навео да су 
аплицирали за бројне про-
јекте подршке пољопривред-
ним произвођачима.

– Ми смо мала и неразви-
јена општина, наш буџет је 
мали, а кроз неке уштеде тру-

дићемо се да помогнемо про-
извођачима – рекао је Кру-
нић и најавио долазак кине-
ске компаније, која се бави 
прерадом коже, али и про-
изводњом заштитних врата, 
која ће запослити неколико 
Љубињаца.

Крунић је истакао да је 
најзначајнији пројекат за 
будућност изградња соларне 
електране, а подсјетио је да је 
захваљујући помоћи из Срби-
је почело уређење насеља Ви-
ногради. Ријеч је о инвести-
цији вриједној 650.000 КМ.

Својим присуством славу 
је увеличао конзул Србије у 
Требињу Небојша Божић, као 
и начелник општине Берко-
вићи Ненад Абрановић.

Између осталих, на слави 
у Љубињу била је и делегаци-
ја из Бачке Паланке предвође-
на Младеном Лучићем. Нову 
Гајдобру је представљао Вла-
димир Савчић,  а гости славе 
су били и предсједници херце-
говачких удружења Божидар 
Миловић (Нови Сад) и Милан 
Бели Бјелогрлић (Зрењанин.)

 » Милован Пецељ симболично уручује кључеве комбија Дарку Крунићу 

 » Љубомир Ласица, ктитор Храма Игор Мировић и владика Василије 
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ПАРАСТОС ЖРТВАМА ЗЛОЧИНАЧКЕ ХРВАТСКЕ АКЦИЈЕ НА МЕДАЧКИ ЏЕП

ЛИНТА: ДА РЕАГУЈЕ СРПСКО ТУЖИЛАШТВО

Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону 
Скупштине Србије Миодраг Линта истакао је у саопштењу за 
јавност да је Хрватска војска током удруженог злочиначког 
подухвата под називом Медачки џеп извршила монструозне 
злочине над Србима у три српска подвелебитска села 
(Дивосело, Читлук и Почитељ) која су била под заштитом 
Уједињених нација. Током удруженог злочиначког подухвата 
припадници хрватске војске су заробљене Србе убијали 
крамповима, мацолама, гађали ножевима, клали их и др. 
Укупно је убијено 88 српских војника и цивила, а наведена 
три српска села су систематски опљачкана и сравњена са 
земљом.
Линта наглашава да једини осуђени за овај брутални 
и непојмљиви ратни злочин је генерал и познати 
убица госпићких Срба Мирко Норац. Хрватски суд га је 
правоснажно осудио на мизерних и увредљивих шест 
година. Један у низу доказа да се Хрватска није суочила 
са својом усташком и злочиначком прошлошћу јесте 
чињеница да је ратни злочинац Мирко Норац проглашен за 
почасног грађанина Сплитско-далматинске жупаније и још 
десетак хрватских градова и општина. Такође, многи други 
учесници наведеног удруженог злочиначког подухвата нису 
процесуирани и кажњени већ се славе као хероји.
Линта позива српско Тужилаштво за ратне злочине да 
коначно покрене истрагу и подигне оптужнице против 
припадника хрватске војске и полиције за свирепа и 
монструозна убојства 88 Срба током удруженог злочиначког 
подухвата који Хрватска назива Медачки џеп. Добро је 
познато да ратни злочин не застарјева и да убице српских 
цивила и ратних заробљеника тога морају да буду свјесни. 
Србија не смије да одустане од прогона ратних злочинаца 
и мора да учини све што је у њеној моћи да правда буде 
задовољена у што већој мјери

ПОРАЖЕНИ СУ ОНИ КОЈИ  
СУ ЧИНИЛИ ЗЛОЧИН
У Цркви Светог Марка у 

Београду поводом 26. 
годишњице агресије хр-

ватске војске на Медачки џеп, 
одржан je парастос зa 88 уби-
јених Срба. Помен настрада-
лима организовало је Удруже-
ње породица несталих и поги-
нулих лица Суза, а парастос је 
служио свештеник Алексан-
дар Лучић уз саслужење ђа-
кона Славка Аничића. 

У препознатљивој коло-
ни чланови породица жрта-
ва, представници удружења, 
владиних и невладиних ор-
ганизација, упутили су се ка 
Ташмајданском парку, гдје им 
се, испред споменика, обра-
тио Драган Пјевач, предсјед-
ник УО Координације српских 
удружења породица несталих, 
убијених и погинулих лица са 
простора бивше Југославије. 
Он је подсјетио да је у рано ју-
тро 9. септембра 1993. године, 
преко пет хиљада припадни-
ка хрватске војске и полици-
је, напало три села Почитељ, 
Читлук и Дивосело, која су се 
налазила под заштитом УН-
ПРОФОР-а.

–  У тој акцији, на најсвире-
пији начин убијено је 88 љу-
ди. Међу страдалима је, пре-
ма документацији Веритаса, 
било 46 војника, 6 милицио-
нера и 36 цивила, од којих 26 
старијих од 60 година, а тре-
ба истаћи, да се међу њима 
нашло и 17 жена. Заробљени 
војници и цивили су мучени 
и убијени на најмонструозни-
ји начин виђен у протеклим 
ратовима на овим подручји-
ма – рекао је, Драган Пјевач, 
додајући да су жртве клане у 
подрумима, паљене у кућама, 
вјешане по дрвећу, развлаче-
не колима…

Пјевач је истакао да је про-
шле године, на 25 година од 
ове злочиначке акције, Хрват-
ска службено у Госпићу, оби-
љежавала тај дан, славећи ве-
личанствену побједу.

– У првом реду сједили су 
министар одбране Дамир Кр-
стичевић, генерали Готовина 
и Маркач, сједио је и Мирко 
Норац. Човјек који је водио ту 
акцију у Хрватској јe осуђен 
на 5 година затвора, а зна се 
да је поред командне одговор-
ности, између осталог, лично 
убио пиштољем жену у главу. 
У Хрватској је такав један зли-
ковац проглашен почасним 

грађанином у једној жупани-
ји и осам градова. Наравно да 
је послије говора добио најве-
ћи аплауз – истакао је Пјевач, 
додајући да је свима познато и 
како ових дана хрватска пред-
сједница прије подне изигра-
ва антифашисту, а поподне 
подржава усташтво.

– Достојанствено испраћа-
мо наше најмилије са тугом 
и болом, али нисмо пораже-
ни. Поражени су они који су 
чинили злочин. Поражени су 
они који оправдавају злочин, 
поражени су они који ћуте о 

злочину и окрећу главе – за-
кључио је Драган Пјевач.

Међу онима који су се да-
нас окупили да одају почаст 
жртвама били су и Петар Бје-
говић и проф. Миле Рајчевић 
из Дивосела.

– Паљењем свијећа, пара-
стосом и полагањем вијена-
ца и цвијећа одајемо дужно 
поштовање као незаборав на 
наше најмилије, родитеље, 
браћу и сестре, наше сабор-
це, који ће остати трајно у на-
шим срцима –прича нам, не-
када угледни директор основ-

не школе у Госпићу и рођени 
Дивосељанин.

– Данас у овим селима не-
ма народа, све је пусто и за-
расло у коров. Једино споме-
ници у гробљима свједоче о 
српском народу који је жи-
вио на овим просторима ви-
ше стотина година и понеки 
писани траг у књигама ста-
роставним. Нема више коли-
јевке ни дјечјег плача, не чује 
се школско звоно, ни пјесма 
орача и жетелица… Овдје је 
мрачна страна људске исто-
рије исписала своје најстра-
шније странице. Када човјек 
дође у овај крај, има осјећај 
да је дошао у простор у коме 
је вријеме већ одавно стало. 
Све помало личи на музеј ге-
ноцида на отвореном – са сје-
том у гласу прича проф. Рај-
чевић, таксативно набраја-
јући да је у овој злочиначкој 
акцији убијено 30 мјештана 
Дивосела, (23 мушкарца и 7 
жена, 2 тијела нису пронађе-
на), 12 мјештана из Читлука 
(9 жена и 3 мушкарца, једно 
тијело није пронађено), а да 
је у Дивоселу заробљено 7 ци-
вила и 2 војника, а у Читлуку 
6 цивила.

Парастосу су поред поро-
дица присуствовали Миодраг 
Линта, предсједник Одбора за 
дијаспору и Србе у региону 
Скупштине Србије, Милојко 
Будимир, генерални секретар 
Удружења Срба из Хрватске, 
Саво Штрбац, директор Доку-
ментационо-информационог 
центра Веритас, представни-
ци Комисије Владе Републике 
Србије за нестала лица, Црве-
ног крста Србије, избјеглич-
ких Удружења, Координације 
српских удружења породица 
и појединци који саосјећају са 
српским жртвама.

  ЖЕЉКО ЂЕКИЋ
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ВИШЕ ОД 600 УЧЕСНИКА МАРША СТАЗАМА ЕГЗОДУСА 2019

ВОЗУЋА – СИМБОЛ  
СРПСКОГ СТРАДАЊА
Више од 600 учесника мар-

ша Стазама егзодуса 2019 
препјешачило је пут дуг 22 
километра од села Tумаре на 
Озрену до насеља Стог код Во-
зуће у општини Завидовићи 
поводом обиљежавања 24 го-
дине од прогона Срба са по-
дручја Возуће, долине ријеке 
Криваје и јужног Озрена.

Маршу Стазама егзодуса су 
се одазвали учесници из Ба-
њалуке, Бијељине, Лакташа, 
Српца, Прњавора, Вукосавља, 
Модриче, Дервенте, Петрова 
и Добоја.

У колони су били начелни-
ци општина Вукосавље Бори-
слав Ракић и Петрово Озрен 
Петковић, припадници Тре-
ћег пјешадијског Република 
Српска пука Оружаних сна-
га БиХ, као и некадашњи рат-
ни командант Граничног пу-
ка Војске Србије на Кошара-
ма пуковник Душко Шљиван-
чанин, те ветеран са Кошара 
Ненад Станић.

Учесници су препјешачи-
ли пут од Горње Бријеснице, 
преко Кврга, Малчића, Боров-
ца, Лозне до Стога којим су се 
Срби из Возуће и долине Кри-
ваје повлачили од припадника 
такозване Армије БиХ и пла-
ћеника из исламских земаља 
који су протјерали комплетно 
српско становништво са ових 
простора.

У Цркви Светог Ђорђа у 
Стогу служена је Света литур-
гија и парастос за погинуле на 
возућком фронту, а након тога 
прислужене су свијеће и поло-
жени вијенци на спомен-оби-
љежја погинулим и несталим 
припадницима јединица Вој-
ске Републике Српске из Во-
зуће и са других простора које 
су учествовале у одбрани срп-
ског народа на овом подручју.

Aрхијерејски намјесник 

добојски Мирко Николић 
поручио је да је Возућа сим-
бол страдања српског наро-
да у протеклом одбрамбено-
-отаџбинском рату и захва-
лио свима који чувају успо-
мену на њих.

– Хвала свима вама који и 
даље чувате сјећање на њих 
– поручио је Николић након 
што је у порти Цркве Светог 
Ђорђа у мјесту Стог у феде-
ралној општини Завидовићи 
освештао Спомен-крст Срби-
ма страдалим 1995. године на 
овом подручју.

Предсједник Борачке ор-
ганизације Републике Српске 
Миломир Савчић истакао је 
да је неопходно да надлежни 
процесуирају починиоце зло-
чина у Возући, у име правде, 
помирења и будућег суживота 
на овим просторима.

Он је рекао да је важно по-
клонити се сјенама погинулих 
сабораца, с обзиром на то да је 
Возућа била једно од најтежих 
ратишта у протеклом одбрам-
бено-отаџбинском рату и ис-
такао да су српски борци издр-
жали на бранику отаџбине све 
до интервенције НАТО-а, који 
је био на страни непријатеља.

Предсједник Завичајног 
удружења Завидовићана Зоран 
Благојевић је позвао надлежне 
институције да одговоре гдје су 
64 жива заробљена Србина из 
Возуће које је 1995. године при-
вела Друга чета Петог батаљона 
328. бригаде којом је командо-
вао Фуад Зилкић, потчињен ко-
манданту Трећег корпуса Саки-
бу Махмуљину.

– Страдање Срба мора би-
ти уврштено у календар дату-
ма од републичког значаја за 
Српску – рекао је Благојевић, 
који је био начелник Штаба 
Четврте озренске лаке пјеша-
дијске бригаде.

СПАЉЕНО 30 СРПСКИХ СЕЛА
Срби из Возуће протјерани су са вјековних огњишта у 
офанзиви такозване Армије БиХ под називом Ураган и 
Фарз. Масовно страдање Возућана догодило се од 10. до 24. 
септембра 1995. године када је на њих кренула офанзива 
23.000 муслиманских војника Другог и Tрећег корпуса 
такозване Армије БиХ и одреда Ел муџахедин, уз подршку 
НАTО авијације и снага за брза дејства. Tада је спаљено 30 
српских села, протјерано 1.920 српских породица са 7.680 
чланова, убијено 459 бораца Војске Републике Српске и 
цивила, док се за 129 још трага. Према ратној архивској 
документацији такозване Армије БиХ, 30. августа 1995. 
године у мјесту Каменица, некадашње српско село Гостовић, 
одржан је састанак старјешина Трећег корпуса такозване 
Армије БиХ, који су учествовали у офанзиви на Возућу. Тада су 
командири и команданти јединица упознати о ставки да ће „из 
стимулативног фонда /такозване Армије БиХ/ од 300.000 КМ 
током „чишћења” терена бити награђени најбољи појединци, и 
то за заробљеног „четника” 3.000 марака, мртвог 1.000 марака, 
за освојени тенк до 20.000 марака, те пушку 200 марака”. 
Падом Возуће довршено је етничко чишћење више од 40.000 
Срба са подручја Зенице, Жепча, Бановића и Завидовића, које 
се спроводило у етапама, немилосрдно, сурово и уз подршку 
тадашње политике међународне заједнице.
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У ФОЧИ ОБИЉЕЖЕН ДАН РАТНИХ ВОЈНИХ 
ИНВАЛИДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У Фочи је обиљежен Дан ратних војних инвалида Репу-
блике Српске, а тим поводом служен је парастос и поло-
жено цвијеће на централни споменик погинулим бор-
цима и цивилима из посљедњег рата.
У рату од 1992. до 1995. године, 460 бораца Војске Репу-
блике Српске из Фоче остали су инвалиди.
Предсједник Удружења ратних војних инвалида Фоча 
Драган Милановић подсјетио је да је 10. септембра 1993. 
године Народна скупштина Републике Српске усвојила 
закон о ратним војним инвалидима, па су тај дан одре-
дили као свој. Он сматра да је потребно да Влада Срп-
ске и остале институције посвете више пажње прави-
ма ове категорије бораца.
Према његовим ријечима, инвалиднина одавно није по-
већана, а Савез ратних војних инвалида тражио је ове 
године да постотак повећања основице породичне и 
личне инвалиднине буде 10 одсто. 
Цвијеће на централни споменик у Фочи положили су и 
свијеће прислужили начелник општине Радисав Ма-
шић, те делегације Удружења ратних војних инвалида, 
Борачке и Организације породица погинулих бораца.
 СРНА

СОКОЛАЦ: ОБИЉЕЖЕН ДАН ПОГИНУЛИХ И 
ЗАРОБЉЕНИХ БОРАЦА И ЦИВИЛА СРПСКЕ

На Сокоцу је обиљежен Дан погинулих и заробљених 
бораца и несталих цивила Републике Српске. Тим по-
водом код спомен-крста на Војничком гробљу Мали Зеј-
тинлик положени су вијенци, док је у Манастиру Светог 
Георгија на Равној Романији служен парастос.
Предсједник Организације породица заробљених и по-
гинулих бораца и несталих цивила општине Трново Го-
ран Тимотија рекао је да је процес тражења лица српске 
националности заустављен протеклих година, што по-
тврђује и податак да се у Српској трага за још 1.662 ли-
ца и да се тај број не мијења већ двије године.
Он је рекао новинарима на Сокоцу да је ситуација та-
ква због проблема са Институтом за нестала лица БиХ 
са којим немају сарадњу и са скоро цијелим правосуд-
ним системом БиХ.
Замјеник градоначелника Града Источно Сарајево Дан-
ко Вучетић каже да супротна страна на све начине оп-
струише процес тражења лица српске националности, 
почевши од „Добровољачке” и осталих случајева.
Oн додаје да се и данас на подручју Сарајева налазе по-
смртни остаци војника и цивила српске националности, 
те да је на надлежним институцијама Српске да учине 
све да те локације буду утврђене.
Tања Бјељанић из Горажда, која сада живи у Рогатици 
и тражи родитеље страдале у селу Вражалице 6. сеп-
тембра 1992. године, каже да је са њима погинуо и њен 
осамнаестогодишњи брат, чије су посмртне остатке 
1996. успјели пренијети на гробље Лужница у Рогатицу.
– Родитеље тражим већ 27 година и до данас немам 
никаквих информација ни сазнања како да дођем до 
њихових посмртних остатака и достојно их сахраним 
– истакла је она.
Бјељанићева је подсјетила да је такозвана Армија БиХ 
рано ујутро 6. септембра 1992. напала село Вражалице у 
коме су живјели њени родитељи и брат и мучки их убили.
На Војничком спомен-гробљу Мали Зејтинлик на Сокоцу 
сахрањено је 985 бораца погинулих на подручју општи-
на у околини Сарајева, које су до потписивања Дејтона 
биле под контролом Војске Републике Српске.
На унутрашњим зидовима манастира на Равној Рома-
нији уписана су имена 4.000 српских бораца, углавном 
погинулих припадника Сарајевско-романијског корпу-
са Војске Републике Српске.

У СТАРОМ БРОДУ КОД ВИШЕГРАДА OДРЖАН ПОМЕН ЗА 6.000 УБИЈЕНИХ СРБА

Kомунисти крили усташко 
звјерство над Србима
У Старом Броду код Ви-

шеграда обиљежено је 
77 година од страдања 

више од 6.000 Срба Сарајев-
ско-романијске регије, које 
су 1942. године побиле уста-
ше Јуре Францетића у Ста-
ром Броду и Милошевићима.

Страдање 6.150 Срба Са-
рајевско-романијске регије 
и Подриња, марта 1942. на 
обалама Дрине, двоструки је 
злочин, јер је њихова судби-
на деценијама прећуткивана. 

Најзаслужнијима за чу-
вање сјећања на жртве Ста-
рог Брода и Милошевића – 
свештенику Драгану Вукоти-
ћу, ктиторима музеја Спасоју 
Албијанићу, Миодрагу Дави-
довићу и архитекти Новици 
Мотики, предсједница Репу-
блике Жељка Цвијановић до-
дијелила је Медаљу заслуга 
за народ.

Крвави дан, 22. март 1942, 
православни празник Мла-
денци. Збјегови српског на-
рода и нејачи на обалама не-
премостиве Дрине, у раљама 
мржње и монструозног уста-
шког злочина.

Само се владика Николај 
Велимировић усудио да их 
оплаче, али је и поема Ђер-
дан од мерџана био забра-
њени крик.

До прије 12 година, када је 
почела градња спомен – ком-
плекса у Старом Броду, тек је 
понеко начуо језиву причу о 
стародринском стратишту…

ПОКРЕЋЕ СЕ ПРОЦЕС 
КАНОНИЗАЦИЈЕ

Митрополит дабробосан-
ски Хризостом истакао је да 
се страдању српског народа 
на ријецу Дрини у Старом 
Броду ћутало 77 година и да 
ће ове године бити покрену-
та процедура канонизације 
да би били проглашени све-
тим мученицима.

– О њима се није смјело 
јавно говорити. Данас смо са-
брани у име невиних наших 
страдалника и великомуче-
ника, овдје поред нас, у дуби-
нама ове хладне Дрине лежи 
гробље невиних. Леже наши 
преци – рекао је митрополит.

Дрина жубори, ал не гово-
ри, јер када би проговорила 
душама 6.150 старобродских 
новомученика језиво би било 
слушати о крвавим ранама, 
застидио би се људски род 
монструозности усташких 
џелата.

Бјежећи од каме и муче-
ња, више од три стотине дје-
војака изабрало је хладне та-
ласе Дрине да у неизбјежну 
смрт не би отишле обешча-
шћене…

СПОМЕНИК 
ВАСКРСАВА ЖРТВЕ

Спасоје Албијанић, ко-
ји је финансирао изградњу 
Спомен-музеја староброд-
ским жртвама, рекао је да 
овај споменик васкрсава ви-
ше од 6.000 српских жртава 
да се не би заборавиле.

– Пред вама се налази 
Спомен-музеј страдалима у 
Старом Броду и Милошеви-
ћима. Овај споменик носи 
симболику страдања дјеце и 
њихових породица – рекао је 
Албијанић. Он је истакао да 
су потресна казивања прежи-

вјелих, те навео примјер Си-
ма Радовића коме су страда-
ле четири кћерке, које су ско-
чиле у ријеку Дрину.

Операција „трио” под ко-
мандом усташе Јуре Франце-
тића, а уз учешће и њемач-
ких и италијанских фашиста, 
остављала је згаришта, пу-
стош и смрт сарајевско – ро-
манијским предјелима, По-
дрињем.

Више од шест хиљада по-
морених у Старом Броду са-
мо је крај крвавог пира запо-
четог у фебруару 1942.

– Највећи и најмасовни-

ји покољ над Србима усташе 
су починиле на православни 
празник Младенце у Старом 
Броду – подсјетио је преми-
јер Српске Радован Вишко-
вић и обраћању на данашњем 
обиљежавању.

– Небројени су примјери 
дјевојака и жена са дјецом 
које су, не желећи да заврше 
у рукама усташа, скакале са 
стијена у Дрину. Хроничари 
су забиљежили да се у једном 
дану саможртвовало 326 дје-
војака, заједнички скочивши 
у Дрину. Овакав примјер са-
можртвовања ријетко је заби-
љежен у историји – нагласио 
је Вишковић.

Предсједница Републике 
Српске Жељка Цвијановић 
изјавила је да ово мјесто за-
служује пажњу и да је оба-
веза да свако мјесто српског 
страдања буде обиљежено на 
адекватан начин, да се тако 
нешто не би поновило.

– Многи одговори леже у 
ријеци Дрини – рекла је Цви-
јановићева и захвалила дона-
торима Миодрагу Давидови-
ћу, Спасоју Албијанићу, ар-
хитекти Новици Мотики и 
протојереју свештенику Дра-
гану Вукотићу, које је одли-
ковала Медаљом заслуга за 
народ.

Цвијановићева је додала 
да нема планирања будућно-
сти и живљења садашњости 
ако нисмо свјесни прошло-
сти и свих изазова које је та 
прошлост доносила.

– Жртве нису безиме-
не нити заборављене. Вла-
да Српске преузеће бригу да 
врата спомен – музеја буду 
отворена сваком путнику на-
мјернику, који жели да се по-
клони сјенима страдалника 
– поручила је предсједница 
Цвијановић. 

Подвижнике васкрсава-
ња истине о страшном ста-
робродском страдању Срба, 
свештеника Драгана Вуко-
тића, ктиторе музеја Спасоја 
Албијанића и Миодрага Да-
видовића и архитекту Нови-
цу Мотику више од заслуже-
не медаље заслуга за народ 
радоваће ако Стари Брод бу-
де мјесто ходочашћа и срп-
ске саборности.  СРНА

ДОДИК: ДРИНА НАС НЕ СМИЈЕ ДИЈЕЛИТИ
Српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик изјавио 
је да је ово мјесто, гдје су усташе убиле више од 6.000 Срба, 
дупло мјесто страдања, јер га је крио комунистички режим. 
Додик је рекао да је Тито у то вријеме био у Фочи и да није 
хтио да помогне српском збјегу да страда од усташа.
Он је истакао да се у Старом Броду догодио стравичан пир, 
стравичан по томе што је било забрањено да се о њему 
говори.
– Убијање Срба била је званична политика НДХ. Срби који 
су дошли овдје, очигледно им је било намијењено да буду 
побијени – рекао је Додик. Он је додао да није Републике 
Српске данас не би било ни овога у Старом Броду, те истакао 
како је оправдана била борба за Српску и да нас Дрина не 
смије дијелити.

ДОСТА ЈЕ БИЛО ЛАЖНЕ ИСТОРИЈЕ

Прота Драган Вукотић, зачетник идеје о изградњи спомен 
комплекса Стари Брод, каже да му није јасно што се ћутало, 
али наводи да му је и драго што се тако дуго чекало на овај 
музеј, јер да су некадашње власти то обиљежиле вјероватно 
би то била спомен-плоча са петокраком, на којој би било 
написано да су то жртве фашистичког, а не усташког 
злочина.
– Доста смо учили о лажним истинама, лажној историји, 
лажним херојима. Ево данас, стојимо пред нашим херојима, 
то су ове скулптуре – истакао је свештеник Вукотић.

 » МИЛОРАД ДОДИК: Да није РС не би било помена у Старом Броду 

 » Спасоје Албијанић
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САМО ЈЕДИНСТВО МОЖЕ САЧУВАТИ СРПСКУ
У великој сали Медија центра, 24.9. одр-

жана је промоција књиге српског чла-
на Предсједништва БиХ Милорада Доди-
ка Борба за Републику. О књизи су говори-
ли Млађен Цицовић, шеф Представни-
штва Републике Српске, Франц Сошња, 
рецензент, и Милан Љепојевић, прире-
ђивач ове књиге. Српска глумица Јова-
на Стевић је, као модератор промоције, 
читала одломке из Додикове књиге Бор-
ба за Републику и сваки пут je испраћена 
громогласним аплаузом.

Млађен Цицовић аутора ове књиге 
Милорада Додика, види као незаобила-
зан политички фактор, најдосљеднији и 
најуспјешнији у сталном настојању очу-
вања Републике Српске.

– Ова посљедња књига Милорада До-
дика обухвата кампању за изборе 2018, и 
најбоље осликава његову политичку до-
сљедност. Љепојевић је издвојио неколи-
ко доминантних порука предсједника До-
дика, током изборне кампање 2018. Из-
двојио је залагање за суверена дејтонска 
права, став за досљедну примјену Анекса 
4 Дејтонског споразума, да је Републи-
ка Српска наша, да је ми доживљавамо 
као државу и да то сви морају да схвате 
и на трећем мјесту је издвојио његово 
потенцирање политике чистих рачуна, 
а не „тук на утук”, како многи покуша-
вају да му припишу – навео је Цицовић.

Цицовић је рекао да би он томе додао 
још једно:  Додиково залагање за једин-
ство српског народа!

– Никад потреба за српским једин-
ством није била важнија него сада кад 
је СДА усвојила програмску деклара-

цију чији је примарни и дугорочни циљ 
усвајање устава којим би Босна и Херце-
говина била дефинисана као демократ-
ска, регионализована, правна и социјал-
на држава под називом Република Бо-
сна и Херцеговина, са три нивоа власти: 
државним, регионалним и локалним, са 
градом Сарајевом који је политички, ад-
министративни, културни и економски 
центар Босне и Херцеговине. То значи 
да им је дугорочни циљ стварање уни-
тарне Босне и Херцеговине у којој не 
би било Републике Српске. Од оваквих 
насртаја на можемо се сачувати само 
српским јединством, јединством срп-
ских политичких партија власти и опо-
зиције и заједничким приступом да се 
одбаци било каква могућност насртаја 
на Републику Српску и Дејтонски ми-
ровни споразум – закључио је Цицовић.

Рецензент Франц Сошња је навео 
да су у Републици Српској свјесни да 
су мали и да су генерација која је осу-
ђена, али и предодређена за констант-
ну борбу.

– Не смијемо стати и предати се јер 
то би значило пораз. Милорад Додик је 

свјестан да без Републике Српске нема 
слободе, а без слободе не би било ни нас. 

Приређивач Милан Љубојевић по-
здравио је свог и Додиковог професора 
др Милимира Мучибабића, посланика 
Собрања Републике Сјеверне Македони-
је Ивана Стоилковића, Аљошу Вучића из 
Словеније и Дарка Младића.

– Искрена порука књиге јесте да ће 
снага нашег увјерења бити одлучујућа 
да ли ће Република Српска бити држава 
или неће, а не неки међународни адми-
нистратори или спекуланти – рекао је 
Љепојевић и додао да књига указује да 
је будућност Републике Српске у једин-
ству српског народа, али „да бисте не-
што остварили, морате то да тражите”.

Љепојевић је подсјетио и да су грађа-
ни своје мишљење о овој визији и ана-
лизи развоја рекли прошле године када 
је Додик добио рекордан број гласова.

Борба за Републику je четврта књига 
Милорада Додика, коју је као и претход-
не три приредио Милан Љепојевић. Об-
јављена је у издању Независних новина 
и почетком јула представљена у Бањалу-
ци. ДРАГАНА БОКУН

ПРЕМИНУО ИЛИЈА ИВАНОВИЋ,  ЈЕДАН  
ОД УЧЕСНИКА ПРОБОЈА ИЗ ЈАСЕНОВЦА

Илија Ивановић из Горњих Подградаца 
код (Босанске) Градишке у БиХ, један од 
посљедњих преживјелих учесникa пробоја 
из усташког логора смрти Јасеновац, умро 
је 17. септембра у 91. години. Илија је 
након усташке офанзиве на Козару у јуну 
1942, са 14 година, одведен у Јасеновац 
из свог родног села заједно с другим бројним цивилима 
из поткозарског краја. У Јасеновцу, гдје је страдало 
27 чланова његове породице, провео је три године до 
пробоја 22. априла 1945. године. Од око 600 мушкараца 
из логора Циглана, пробој је преживјело њих стотињак. 
Усташе су побиле оне који су остали у логору и нису 
учествовали у пробоју. Исти дан почео је и пробој 
логораша из Кожаре; од њих 167 спасило се само 11.
О звјерствима у логору и учешћу у пробоју дао је изјаве 
бројним медијима, а све је описао и у својој књизи Свjедок 
јасеновачког пакла која је преведена и на друге језике.

ВЈЕЧНИ МИР ЗА ДР ОЛГУ ДРАШКО: ОДЛАЗАК 
СВЈЕДОКА УЖАСА ЛОГОРА ДРЕТЕЉ

Преминула је др Олга Драшко – жртва рата 
и свједок ужаса који су се догађали на про-
стору Херцеговине деведесетих година када 
је у БиХ вођен крвави рат. Она је одведена 
у мају 1992. године са радног мјеста у Дому 
здравља Чапљина, а потом спроведена до 
концентрационог логора за Србе – Дретељ 
1, који су основале и контролисале јединице ХОС-а одане 
Блажу Краљевићу,  а који је признавао само власти Алије 
Изетбеговића, ушавши у сукоб са ХВО. Ту је провела три 
мјесеца и преживјела стравичну у тортуру од својих мучи-
теља који су над њом извршили силовање стотине пута. У 
својим свједочењима, Олга Драшко причала је да су зло-
чинци радили све оно што човјек не може ни да замисли 
да једно људско биће може да уради другом. Казивала је 
да су их злочинци тукли чиме су стизали, што су имали 
при руци…летвама, чизмама, ножевима. 

БОРБА ЗА РЕПУБЛИКУ У МЕДИЈА ЦЕНТРУ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА МИЛОРАДА ДОДИКА 

У ЗЕМУНУ ОДРЖАН ПОМЕН ЗА ПОГИНУЛЕ ПРИПАДНИКЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОДБРАНЕ КОРДУНА 1991. ГОДИНЕ

ЈОШ СЕ У НОЋИ ЧУЈУ ЈАУЦИ СА КОРАНСКОГ МОСТА...  
Oд злочина на Коранском 

мосту у Карловцу гдје 
је убијено  13 припадника  
територијалне одбране  од 
стране хрватских паравој-
них формација, 21.септем-
бра прошло је 28 година, а 
тим поводом одржан је по-
мен код споменика борци-
ма и жртвама рата у парку 
код Градске општине Земун. 
Организатори скупа били 
су  градски одбор СУБНОР-
-а Београд, Удружење  Лого-
риште, Завичајни клуб Кор-
дунаша и Удружење бораца 
Кордуна и потомака 8. Кор-
дунашке НОУ дивизије, бо-
раца ратова ’90- тих.

Чланови породица и оста-
ли присутни минутом ћута-
ња  одали су почаст  жртва-
ма, а затим су положени ви-
јеци на споменик. Након тога 
окупљенима се обратио рат-
ни командант касарне Лого-
риште у то вријеме Бора Ер-

цеговац, а данас предсједник 
градског одбора СУБНОР- а 
Београд.

Он је подсјетио на чиње-
нице и дао детаљније подат-
ке о овом немилом догађају.

 -У септембру 1991. годи-
не Карловац је имао 24 војна 
објекта, а пред овај догађај у 
Карловцу је само Логориште 
пружало отпор. Ту се затекло 
96 људи, 17 официра ЈНА, 23 
млада војника на одслужењу 
војног рока и 56 добровоља-
ца, односно резервиста ка-
ко смо их тада звали. Према 
војним параметрима, толи-
ку касарну је било потребно 
да брани минумум 600 људи 
уз логистичку подршку. Нас 
96 није имало ни логистич-
ку подршку, остали смо сами 
и  бранили  читаву касарну, 
а опсада је трајала 130 дана. 
Све везе су биле пресјечене. 
Хљеба нисмо имали преко 
40 дана, пили смо кишни-

цу, били смо без љекара, без 
болничара. .. Имена злочина-
ца са Коранског моста треба 
да се знају, а то су Михајло 
Храстов, Звонко Крајачић, 
Игор Брозовић, Драго Јурко-
вић, Андрија Горшић,  Здрав-
ко Хркман, Бранимир Судец, 
Велимир Хрвојевић, Ивослав 
Циндрић и један Србин Пе-
ро Мандић “, навео је Ерце-
говац. Он је истакао јунаштво 
страдалих бораца.

- Данас смо овде да се под-
сјетимо на тих 13 јунака који 
су своју породицу оставили 
и кренули у одбрану Карлов-
ца, касарне и српства -  иста-
као је Ерцеговац који је про-
читао овом приликом поему 
коју је написао и посветио 
коранским јунацима.

Ерцеговац је у свом обра-
ћању поручио да ради на то-
ме да прича о овом трагич-
ном догађају добије филмску 
пројекцију  , уз  обећање по-

родицама да ће учинити све 
да жртве Коранског моста до-
бију свој споменик.

Да подсјетимо, припад-
ници Министарства унутра-
шњих послова и Збора народ-
не гарде Републике Хрватске 
зауставили су 21. септембра 
1991. године, испред моста 
на ријеци Корани у Карлов-
цу, два војна камиона у који-
ма су се, из касарне „Мекуш-
је“ у касарну „Логориште“, 
превозили припадници ак-
тивног и резервног састава 
ЈНА, који су, након прегово-
ра и обећања хрватске стране 
да ће бити пуштени, одложи-
ли оружје. Одмах по преда-
ји, једна група заробљеника, 
углавном активних припад-
ника ЈНА, одвежена је у про-
сторије полиције, а друга гру-
па од 17 војника српске наци-
оналности, углавном резер-
виста из кордунашког села 
Крњак, спровођена је пјеши-

це преко Коранског моста. 
Чим су ступили на мост, по-
јавила су се униформисана 
лица са фантомкама на гла-
вама и почели “крвави пир” 
над њима. Тринаесторица су 
убијени и масакрирани, док 
су четворица тешко рањени.

У оквиру програма оби-
љежавања годишњице стра-
дања бораца на Коранском 
мосту, мјешовита пјевачка 
група Завичајног клуба Кор-
дунаша „Звуци Кордуна“ ре-
цитовала је пјесму посвеће-
ну овом догађају: „Још се у 
ноћи са моста јауци чују, до 
неба лете са анђелима путу-
ју. Кад злочинцима неће нико 
да суди, има Божији суд из-
над људи, и тамо се све види, 
јер Бог гледа па Божија прав-
да крене са неба. Путује спо-
ро, полако, полако, ал’ на зе-
мљу кад дође удара јако, ја-
ко, веома јако!“

ВЕСНА ПЕШИЋ

 » Франц Сошња, Милан Љепојевић и Млађен Цицовић

ЛИНТА: ТУЖИЛАШТВО 
ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ ДА 
ПРОЦЕСУИРА  УБИЦЕ

Предсједник Одбора за дија-
спору и Србе у региону Скуп-
штине Србије Миодраг Лин-
та оцјењује да монструозно 
убиство 13 крајишких Срба на 
Коранском мосту у Карловцу  
јесте један од бројних доказа 
усташког карактера режима 
Фрање Туђмана. Хрватска по-
лиција и паравојне формације 
су 21. септембра 1991. године 
на Коранском мосту убили 13 
а тешко ранили четири при-
падника резервног састава 
ЈНА углавном из мјеста Кр-
њак. Овим свирепим злочи-
ном послана је јасна порука 
српском народу на Кордуну 
и шире да им нема живота у 
Туђмановој Хрватској. 
Линта истиче да је хрватско 
правосуђе за овај злочин, осу-
дило, тек 2014. године, Михајла 
Храстова на свега четири годи-
не затвора што представља ду-
боко понижавање и вријеђање 
убијених Срба и њихових по-
родица. Апсолутно је јасно да 
је у питању била 23-трогоди-
шња фарса од суђења и један 
од многих примјера да хрват-
ско правосуђе није независно и 
професионално већ у функцији 
оправдања злочиначке поли-
тике режима Фрање Туђмана. 
Хрватско тужилаштво и суд су 
за овај злочин оптужили само 
Храстова иако су судско-ме-
дицински налази јасно пока-
зивали да је у овом бруталном 
злочину учестовало више љу-
ди. Поред тога, није утврђено 
ко су били налогодавци овог 
злочина. Линта поново тражи 
од Тужилаштва за ратне злочи-
не да покрене истрагу за зло-
чин на Коранском мосту с ци-
љем да налогодавци и остали 
извршиоци убиства 13 краји-
шких Срба буду процесуирани.
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УСТАШЕ ГА УБИЛЕ У ДРУГОМ ПОКУШАЈУ

У Шибенској болници 
умро је под неразја-
шњеним околностима 

капетан фрегате Бошко Три-
фуновић, командант касарне 
Анте Јонић. Бранио је касар-
ну са својим војницима, не 
прихватајући никакве усло-
ве за предају.

Несрећом, залутало зрно 
је погодило команданта ка-
сарне у његовој канцеларији, 
вјероватно са оближњег Мор-
наричко-техничког ремонт-
ног завода. Рањеног коман-
данта нису одмах могли пре-
бацити у болницу, јер то ни-
су дозвољавали припадници 
Министарства унутрашњих 
послова и Збора народне гар-
де, па је то учињено тек дан 
касније. На челу оних који су 
спријечили његов одлазак у 
болницу налазио се његов на-
сљедник на дужности коман-
данта у Мјешовитом дивизи-
ону минополагача капетан 
бојног брода Анте Будимир.

МИСТЕРИОЗНА СМРТ
Данима се из болнице о 

рањеном Трифуновићу ри-
јеч није могла чути, док ни-
је стигао глас да је, наводно, 
умро, „јер му срце није мо-
гло издржати”. Сахрањен је 
у заједничој гробници, са још 
18 људи, а да о томе породи-
ца није обавјештена. Сазнали 
су о сахрани тек касније, али 
им је мјесто сахране дуго би-
ло непознато.

Занимљиво је да је Сло-
бодна Далмација вијест о по-
гибији храброг команданта 
касарне Анте Јонић објави-
ла прије него што је званич-
но потврђен датум његове 
смрти  – по изводу из њего-
ве смрти било је то 21. сеп-
тембра. Остала је још мисте-
рија – човјек је умро од ране 
од које се не умире, о смрти 
је дато објашњење које ни-
је прихватљиво, није се зна-
ло ни гдје је сахрањен. Нема 
ли то неке везе са тврдњом 
да Хрватска узима органе од 
мртвих и рањених и прода-
је их у иностранству, прику-
пљајући тако новац за своје 
наоружање?

У 20.00 часова 22. септем-
бра 1991. године савезни се-
кретар за народну одбрану 
упутио је писмо предсједни-
ку Републике Хрватске. Из-
међу осталог у њему пише:

(4) У 15.45 часова запаље-
на је шума око Команде Вој-
нопоморског сектора Шибе-
ник; (5) У 15.55 часова бачен 
је сузавац на Команду Вој-
нопоморског сектора Шибе-
ник; (6) У 16.55 часова поче-
ло је постављање минобацача 
и противавионских топова на 
Ражинској петљи и прегрупи-
савање снага за општи напад 
на војне објекте у Шибенику; 
(7) У 16.20 војници и старје-
шине у касарни Ражине по-
звани су на предају, а затим 
је отпочео напад на касарну; 
(9) У 18.50 отворена је ватра 
на објекте ЈНА у Шибенику. 
Пред касарном Анте Јонић 
доведена је командантова су-
пруга са дјецом, с циљем при-

сиљавања на предају; (11) У 
19.03 часова отпочео је ми-
нобацачки напад на Команду 
ВПС и касарну Анте Јонић у 
Шибенику, а од 19.45 изводи 
се општи напад на све објекте 
ЈНА у том гарнизону.

МАЈКУ МУ УБИЛЕ УСТАШЕ
Тако је мистеризоно не-

стао Бошко Трифуновић, 
човјек кога су убиле усташе, 
насљедници оних који су му 
убили мајку када је имао дви-
је године. Њега је спасла ро-
ђака, да би га метак усташких 
злочинаца стигао готово 50 
година касније.

У цијелом овом злочину 
најжалосније је то што су на-
падачи на његову касарну и 
директни узрочници њего-
ве смрти били и неки њего-
ви бивши „другови”, којима 
је био учитељ на бродови-
ма. Гдје је био капетан фре-
гате Дервишевић Хасан, ње-
гов класић из 16. класе Вој-
нопоморске академије? Није 
му помогао, а био је у Збору 
народне гарде некакав ин-
структор. А Бошко Труфуно-
вић, тај родољуб из Гламоча, 
могао их је учити само љу-
бави према отаџбини. Ме-
ђутим, они су се приклони-
ли другој страни, доказујући 
тако да никада и нису били 
другови Бошку Трифунови-
ћу, ни дорасли његовој људ-
скости и храбрости.

Бошко Трифуновић је ро-
ђен 1940. године у Гламочу. 
Рат је разорио његову поро-
дицу. Усташе су му у једном 
од многобројних покоља Срба 
у том крају убиле мајку. Ње-
гова мајка Мара се налазила у 
групи коју су усташе зароби-
ле и нагониле у запаљену ку-
ћу. Мара је држала у наручју 
малог Бошка и пркосно одби-
ла да извршава њихова наре-
ђења. Рафал је прекинуо жи-
вот младе жене, син Бошко је 
пао из мајчиног наручја, при-
хватила га је рођака и спасла 
му живот.

Отац Божо је учесник 
НОР-а од 1942. године.

Био је то април 1943. го-
дине. Тог дана страдало је 14 
Трифуновића. Живот посли-
је рата настављен је у Младе-
нову код Бачке Паланке. Бо-
шко је растао, дубоко у њему 
остао је пркос који је мајка 
пружила пред смрт. Једном 
истргнут из својих крајишких 
коријена, кренуо је 1961. го-

дине у Војнопоморску акаде-
мију и завршио је 1964. годи-
не. Постао је поморски офи-
цир. Учен од мајчине успо-
мене, породичне традиције 
и личног поштења, нашао се 
на бродовима Ратне морна-
рице и увијек извршавао све 
повјерене задатке. Готово сав 
свој вијек провео је у Шибе-
нику, ту је засновао своју по-
родицу. Са супругом Срећом, 
родом из Заблаћа код Ши-
беника, и сином Алексан-
дром, који представља сли-
ку свог оца, планирао је жи-
вот у овом крају.

ХВАЛИЛИ ГА КАД ЈЕ ГАСИО 
ПОЖАРЕ ПО ОСТРВИМА...

Какав је био човјек Бо-
шко Трифуновић, 1969. го-
дине су дали одговор они ко-
ји су га нешто више послије 
тога убили. Слободна Далма-
ција је 1969. године писала: 
„Какав је човјек тај Трифу-
новић, какав жељезни стисак 
руке. Његов брод стиже први 
да гаси пошар на отоцима… 
Свака част!”

Бошко је ожењен из Забла-
ћа, као и многи припадници 
ЈНА сродио се са женином 
родбином, одлучио је да ту 
остане послије пензиониса-
ња, а онда је услиједила мр-
жња како никада није могао 
ни замислити. У Заблаћу су 
му одмах послије погибије 
потопили чамац, а он је том 
крају посветио цијелог себе, 
чувао је њихово море, спрjе-
чавао својим граничним бро-
дом да им италијанске риба-
рице краду рибу. Његов ча-
мац, сан сваког поморца, су 
му ти исти људи потопили.

...ДА БИ ГА МРТВОГ 
ПРОТЈЕРАЛИ ...

А онда је дошло још теже 
изненађање за његову поро-
дицу. Зликовци су вjероват-
но под притиском прихва-
тили да изруче тијело хра-
брог команданта. Супруга и 
син су хтјели да га сахране у 
заједничку гробницу коју су 
у Заблаћу изградили. Међу-
тим, мјештани су спријечи-
ли ту сахрану. Колико се са-
мо мржње и зла скупило у 
тим људима и нажалост, она 
је усмјерена против оних ко-
ји су их прихватили као своје.

– Нису они ни заслужили, 
рече један од говорника на 
Бошковој сахрани, да један 
такав јунак лежи међу њима.

ВЈЕЧНА ПЛОВИДБА 
У МЛАДЕНОВУ

Бошко је сахрањен 22. фе-
бруара у бачком селу Младе-
ново, у присуству родбине, 
мјештана Младенова и при-
падника ЈНА. Мјештани су с 
поштовањем дочекали и ис-
пратили свог комшију Бошка, 
тужни и поносни што је њи-
хов Крајишник остао такав 
какви су они увијек били. Се-
ло је у ставу мирно, као у рат-
но вријеме у Крајини, испра-
тило свог хероја.

„Провео си читав један 
вијек”, рекао сам као пред-
ставник Ратне морнарице на 
сахрани, „у нашим редови-
ма, уложио си своју младост 
у изградњу Ратне морнари-
це, васпитавао млађе на сво-
јим идеалима, сродио си се с 
људима који су у ту Морна-
рицу дошли из разних краје-
ва Југославије. Другачије ни-
си ни могао, јер си имао ши-
роко људско срце, срце дје-
чака из Гламоча, срце у ко-
ме је било мјеста за све људе 
без обзира на нацију, вјерску 
припадност и социјално по-
ријекло. Био си свима друг, 
али нажалост, ни ти ни ми, 
нисмо знали да се у нашим 
редовима налазе издајници, 
нисмо знали да су наши бив-
ши другови са бродских па-
луба и из бродских кантина 
издајници, да могу пуцати у 
нас. Нажалост, пуцали су! Ти 
си пао као жртва издајника.

Данас се завршава твоја 
пловидба. Желио си да твој 
крај буде на обали мора кога 
си тако волио, али нажалост 
нељуди то нису дозволили. 
Вратио си се тамо одакле 
си и кренуо на свој живот-
ни пут. Отишао си као мла-
дић, вратио си се као јунак. 
Пред нама се налази твоје 
тијело коме ни мртвом зло-
чинци нису дали мира, али 
тиме ти постајеш већи у на-
шим мислима, својим јуна-
штвом си стао раме уз раме 
с јунацима из наше помор-
ске историје – Спасићем, 
Машером, Берићем… Тво-
је име и твоје дјело даваће 
млађим генерацијама узор 
како треба живјети, вољети 
и умирати…

… Почивај мирно у земљи 
бачкој поред свог ратног дру-
га Зорана Голубовића.”

А одмах ту, поред Бошковог 
гроба, је гроб другог јунака из 
Шибеника – поручника бојног 
брода Зорана Голубовића, ко-
га су исти ови Младеновчани 
и житељи родног Карађорђе-
ва испратили након погибије у 
Шибенику. Снајперски метак 
је однио живот младог офици-
ра који је бранио касарну Ку-
лине, удаљену само неколико 
стотина метара од Бошкове ка-
сарне. Он је имао само 32 го-
дине, обожавао је Бошка и он 
му је био узор.

Тако је зла коб састави-
ла два јунака, два хероја ко-
јим се мјештани Младенова и 
Карађорђева поносе. Њихов 
лик мора бити идеал који би 
морао имати сваки бранилац 
родне груде. БОШКО АНТИЋ

ОСВЕШТАНА СПОМЕН СОБА ПОГИНУЛИМ 
БОРЦИМА ТРЕБИЊСКЕ БРИГАДЕ

Поменом погинулим борцима Требињске бригаде и полага-
њем цвијећа, у Требињу је обиљежено 28 година од почетка 
ратних дејстава. Помен погинулим борцима и освећење но-
воизграђене Спомен собе, у присуству бивших бораца и по-
родица погинулих, служио је епископ захумско-херцеговачки 
и приморски Димитрије.
Помен за 285 бораца служио је владика Димитрије, послије 
чега су положени вијенци и цвијеће на споменик браниоци-
ма. Њихова имена и фотографије, у новоизграђеној Спомен 
соби, опомињу на дане страдања и достојанства.

СЈЕЋАЊЕ НА МАЈОРА МИЛАНА ТЕПИЋА

Хероји никад не умиру!
Навршило се 28 година 

од страдања припадни-
ка ЈНА у касарни у Бјелова-
ру, у Хрватској, и херојског 
подвига мајора Милана Те-
пића, који је себе дигао у ва-
здух, заједно са складиштем 
муниције, како би спријечио 
да оно падне у хрватске руке.

Док је трајала борба за 
касарну на Војновићу, ма-
јор ЈНА Милан Тепић, ко-
мандант складишта борбе-
них средстава Барутана у се-
лу Беденик, недалеко од Бје-
ловара, спријечио је да скла-
диште падне у руке Збору на-
родне гарде (зенге) жртвују-
ћи себе. Магацин је дигао у 
ваздух са 170 тона експло-
зивних средстава.

Том приликом су страда-
ли и он и деветнаестогоди-
шњи војник Стојадин Мир-
ковић, који, упркос Тепиће-
вој наредби, није хтио да се 
преда.

Мирковић је из оклопног 
возила без предаха бранио 
магацин. Живот је изгубио 
тек пошто су Хрвати његов 
БВП погодили „зољом”. Хр-
вати су послије предаје ка-
сарне, стријељали командира 
страже са Бедемика, старијег 
водника Ранка Стевановића.

„Једном људи дају ријеч, 
она остаје или се погази. Ја 
сам дао ријеч да ћу да бра-
ним ову земљу, ако јој буде 
тешко”, у посљедњем писму 
мајор Милан Тепић.

Наоружање и муниција у 
складишту у Беденику код 
Бјеловара било би окрену-
то ка српском народу да 29. 
септембра 1991. за бригу о 
њему, готово случајно, ни-
је био задужен мајор Милан 

Тепић. Овај магацин није био 
његово радно мјесто, већ су 
се официри из Команде смjе-
њивали у њему на сваких де-
сетак дана.

– Лезите у ровове око ма-
гацина и не излазите. То је 
наређење! Ја знам шта ћу да 
урадим – рекао је Тепић пред 
десетак голобрадих војника, 
колико их је бранило мага-
цин. Хрвати су с више стра-
на увелико надирали у круг 
складишта. Било је само пи-
тање минута када ће пасти 
и браниоци и оружје које су 
чували.

Војници су послушали 
свог команданта. Заузели су 
мjеста у шупљинама бедема 
којима је магацин био опа-
сан. За то вриjеме, мајор је 
закорачио у минирано скла-
диште и пришао акумулато-
ру. Који тренутак касније све 
је нестало у диму експлозије.

У магацину је било мно-
го убојних средстава, око 170 
тона противтенковске муни-
ције и мина. Све је било смје-
штено у пет–шест хангара. 
Тепић је у ваздух дигао један 
од њих. Да су сви отишли у 
ваздух, нестало би пола Бје-
ловара.

БОШКО ТРИФУНОВИЋ 
командант који се не предаје

 » Бошко Трифуновић као командант граничног патролног чамца

ПОСТУХМНО ОДЛИКОВАНИ

Предсједништво СФРЈ је крајем 1991. године прогласило 
мајора Милана Тепића народним херојем, посљедњим и 
јединим у протеклом рату. Орденом за заслуге у области 
одбране и безбједности првог степена одликован је 
постхумно војник Стојадин Мирковић. Његово име носе 
улице и касарне у градовима широм Србије и Републике 
Српске, а у његову част Војска Републике Српске је 
установила посебан Орден за заслуге у рату.
За злочине над припадницима ЈНА, у то вријеме једине 
легитимне и регуларне војске у држави СФРЈ, у чијем је 
саставу у то вријеме формално правно била и Хрватска, још 
нико није осуђен.
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У сjеверним крајевима (Банат, Бач-
ка, Срем, Барања, Славонија) у колони-
зационом 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 краје-
ва Краљевине Југославије, српски оп-
танти из Мађарске и дjелимично Срби 
из Баната – безземљаши. Колоније 
су настајале као сасвим нова насеља, 
обично око мајура бивших велепосjе-
да  или на ободима старосjеделачких 

насеља. Колоније су могле бити изра-
зито велике попут Александрова и Ба-
натског Карађорђева које су уочи Дру-
гог свјетског рата имале 4. 500–5. 000 
становника, или сасвим мале попут 
колоније Мали Жам код Вршца која 
се састојала од осам кућа. 

КОЛОНИСТИЧКА  
НАСЕЉА  
(1920-1941)

 » Пише: др Милан Мицић 4. 

Колонију Липовача на вуковарском ве-
лепосjеду Јакоба Елца у општини Бр-
шадин формирали су српски ратни ве-

терани – добровољци из Херцеговине, Босне 
и Лике, мjесни аграрни интресенти из Брша-
дина и српски оптанти из Мађарске, из Ча-
нада. Године 1925. у колонији је било насе-
љено 19 добровољаца, 17 оптаната и 3 мjе-
сна аграрна интресента.

Позицију насељеника у колонији Липо-
вача у првој деценији колонизације, најбоље 
илуструје писмо упућено од стране аграрне 
заједнице Липовача, Министарству пољопри-
вреде 30. новембра 1933. године:

ПИСМО МИНИСТРУ
„Аграрна заједница као задруга у Липова-

чи насељена 1922. године. Све сама сироти-
ња, добровољци, оптанти и мjесни аграрни 
интресенти са свих страна наше проширене 
Краљевине Југославије, дошла је и насели-
ла се у празне властелинске зграде, већином 
без радила и марве. Примила је празну голу 
земљу и није се имало откуда отпочети ра-
дити, били смо присиљени тражити помоћи 
у најближој вароши Вуковару, помоћ за по-
четак, коју су нам као странцима изашли у 
сусрет и дали нам потребне ствари, тако да 
смо могли отпочети радити и ту смо се од-
мах задужили.

Надаље изашао је чиновник аграрног уре-
да из Вуковара и разложио нам да ће власте-
линство, зграде у којима станујемо продати, 
па да се споразумијемо и исте откупимо, јер 
ће властелинство исте продати околним се-
љацима, па ћемо се морати иселити, ако не 
би хтjели они ће вас са жандари истjерати, 
које смо морали откупити како је властелин-
ство проциjенило и то по високој циjени и ту 
смо се опет задужили.

Савез нам је аграрних заједница из Новог 
Сада послао грађу и цријеп, а по налогу више 
власти морали смо отпочети на додијељеним 
плацевима куће подигнути, а остало смо се 
морали код трговаца и занатлија задужити.

Наша колонија нема пашњака довољно, 
само један мали дио од 16 јутара, и то гдје су 
властелинске зграде биле као штале и остале 
зграде, а то се више налази под водом тако да 
немамо од истога користи, а исто нам се ра-
чуна у културу за коју се плаћа порез и намет.

Аграрни уред нам је 1925. године доди-
јелио пашњак на Лудвинци од сто јутара на 
којег смо платили и мјерника и ошанчили 
и увео нас у посјед, након мјесец дана су га 
одузели.

За ово вријеме од када смо насељени на-
страдали смо од елементарних непогода и ле-
да 1925. године и 1927. године, 1931. и 1932. 
године што нас је једно за другом и два пута 
годишње, што је остало од првог то је други 
дотукао, тако да нам није остало ништа, мо-
рали смо пшеницу за сјетву од трговаца ку-
пити за идућу годину, а неки су добили пше-
ницу од  Пољопривреде и сада им се тражи 
наплата, а за исто вријеме имали смо трипут 
и свињску заразу од које смо имали огромну 
штету и тако да смо се морали задужити да 
не можемо даље одговарати ако нам више 

власти не изађу у сусрет да нам пруже по-
моћ јер смо тако осиромашили да смо оста-
ли и голи и боси и без хлеба”.

МАЛЕРОЗНИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ
Лазар Капор ревизора Савеза аграрних 

заједница за Банат, Бачку и Срем 4. новем-
бра 1933. године написао је извештај Савезу 
у којем је између осталог стајало:

„Прошле двије године их је сасвим поту-
као град, а ове године су им поцркале свиње. 
Од 137 комада колико их је колонија имала 
остало је само 7 комада, тако да штета изно-
си преко 100.000 динара. Још прошле годи-
не власти су пописале на колонији све сви-
ње за пелцовање бесплатно, према наређе-
њу Министарства пољопривреде, као што је 
и Савезу познато јер су о томе обавјештене 
колоније са територије Дунавске банови-
не. Одмах чим је цркло прво свињче на ко-
лонији и чим су почеле побољевати и оста-
ле свиње, представник општине на колони-
ји о томе је извијестио општину Бршадину, 
којој ова колонија припада и тражио хитну 
помоћ. Послије извjесног времена одговоре-
но му је да више бесплатног серума нема и 
да пелцовање морају платити по 40 дин. Но 
и то није помогло јер је пелцовање ради не-
хата саме власти дошло доцкан и пелцова-
но је само неколико комада које су посли-
је тога остале у животу. Заједница се јавила 
за помоћ на вријеме и помоћ је дошла када 
је било доцкан, пелцовање су тражили бес-
платно јер им је то и припадало, али су мо-
рали платити иако су околна села као на пр. 
Томпојевци, Миклушевци, Пачетин итд. који 
су много богатији пелцовани бесплатно, и то 

још прије него што се болест уопште појави-
ла. Као што се види за ово је крива директ-
но општина у Бршадину... У наређењу Мини-
старства пољопривреде односно Краљевске 
банске управе изричито је стајало да првен-
ство за бесплатно пелцовање имају колоније. 
Како су ме извијестили на колонији општин-
ски начелник из Бршадина и биљежник ка-
жњени су од Среског начелства из Вуковара 
само са по 200 дин. Слично је било и са сје-
меном кукуруза у прошлој години. Као што 
је познато ову колонију потукао је град баш 
кад сам био у ревизији почетком јуна пр. го-
дине. Видио сам ту несрећу и сам сам видио 
да су потучено жито преоравали и дан и ноћ 
сијали неки кукуруз како би уграбили вре-
мену. Овај кукуруз добијали су као сјеме од 
Среског начелства односно среског еконо-
ма  уз услов да послије бербе врате кило за 
кило. Међутим, послије бербе нису тако по-
ступили, него су тражили да се плати сјеме 
у готову новцу и то по 140 дин, дакле скоро 
два пута више него што је тада била цијена 
кукуруза, а како се заједница у име цијеле 
колоније жалила онда је цијена овог сјеме-
на спуштена 70 дин по м. ц. и тако је сјеме 
исплаћено. Исто тако је слично и са школом. 
Колонија нема школе, него дјеца морају зи-
ми и по најгорем времену да иду неколико 
км до школе у Бршадину. Колонија је сама 
створила неки фонд за школу и већ набавила 
сав потребни материјал, сада би требала са-
мо помоћ за изградњу. Обратила се за помоћ 
Министарству и оно је обећало помоћ, али 
изгледа да је ствар опет заспала...Колонија 
изгледа сада горе него што је икада била... ”

Године 1931. у колонији Липовача било 

је изграђено 50 кућа, а било је још 16 пра-
зних плацева. Артерског бунара колонија 
није имала, школу такође, а од 30 дјеце за 
школу 26 је похађало школу у Бршадину. Го-
дине 1930. колонија је имала 29 крава или 
58% домаћинства у колонији имало је кра-
ву и 25 коња, односно 50% домаћинстава 
имало је коња, а два коња су била основни 
услов за самосталну обраду земљишта. Ко-
лонија је имала у том тренутку и 114 кома-
да свиња. Уопште позиција колониста била 
је незавидна, они су били презадужени ка-
ко према држави, аграрној заједници тако и 
према вуковарским трговцима. Колонисти 
су имали између 2 к.ј. и 8,5 к.ј. надјељеног 
земљишта, имали су „већи број дјеце”, а 22. 
марта 1930. године колонисти су се жалили 
на јефтиноћу својих производа што их већ 
тада спријечавало да уредно враћају дугове. 
Године 1927, 14 колониста за грађу и цри-
јеп аграрној заједници била је дужна 99.505  
динара или у просјеку 7.107 динара по ду-
жнику. За откуп властелинских зграда исте 
године дуг 16 досељеника међу којима и пе-
торице оптаната износио је 112.824 динара 
или у просјеку 7.051 динарa. Године 1927. 
приликом ревизије аграрне реформе свим 
оптантима из Мађарске одузето је у коло-
нији Липовача 2–4 к.ј. земље тако да су они 
остали на 4–5 к.ј.

УОЧИ РАТА ДОБИЛИ ШКОЛУ И ДОМ
Да би побољшали своју економску позици-

ју насељеници у Липовачи тежили су добија-
њу шумског комплекса који је припадао веле-
посједу Елца. У Бршадину 7. фебруара 1934. 
године седмочлана делегација из Липовача 
разговарала је са комисијом коју су чинили 
срески начелник, пољопривредни и шумски 
савјетници из Загреба, шумски савјетник из 
Вуковара Бугаревић и властелински савјет-
ник Франек. Представник велепосједа Елца 
Франек на крају састанка ставио је примјед-
бу да колонисти у Липовачи „имају довољно 
земље”, да „им не треба нужно пашњака и да 
имају прилике огрjева заслужити”. Одлуком 
КБУ Савске бановине од 2. септембра 1935. 
године колонија Липовача добила је 114 к.ј. 
и 428 кв. хв. шуме уз одштету од 38.686 дина-
ра у потезу Велика Липовача.

У другој половини четврте деценије 20. ви-
јека у колонији Липовача изграђена је шко-
ла, а априла 1939. године у колонији је гра-
ђен Дом аграрне заједнице и Велимир Марја-
новић ревизор Савеза аграрних заједница за 
Банат, Бачку и Срем, који је 27. и 28. априла 
1939. године боравио у Липовачи истакао је 
у свом извјештају  да ће „дом заједницу ста-
јати 40.000 динара. Овај дом је нужна потре-
ба колоније. Сем школе и Дома нема више 
ни једне куће у колонији гдје се народ може 
састајати. Школа се не може употребљава-
ти у те сврхе, нарочито у вријеме када дјеца 
похађају школу, јер се то коси са уредношћу 
школе и са хигијенским прописима... У До-
му би се могла отворити читаоница, која је 
добродошла у зимске дане свима људима са 
колоније, а и младежи, гдје би се могли са-
стајати. ”  НАСТАВИЋЕ СЕ...

ЛИПОВАЧА
 » Улица Краља Петра у Вуковару 

 » Елцов дворац у Вуковару  » Зграда Реалне гимназије у Вуковару 



 » Зграда Реалне гимназије у Вуковару 

У Народном позоришту 
у Београду свечано је 
уз интонирање химни 

Републике Српске и Србије, 
по 7. пут српски члан Пред-
сједништва БиХ Милорад До-
дик отворио манифестацију 
Дани Српске у Србији.

Српски члан Предсједни-
штва БиХ Милорад Додик, 
замолио је, отварајући ма-
нифестацију Дани Српске у 
Србији за подршку, за њего-
ву иницијативу да се ова ма-
нифестације убудуће умје-
сто Дани Српске у Србији зо-
ве Дани Српске и Србије, јер 
јединство мора да се његује.

– Дио смо једног народа, 
једне културе, вјере, бли-
скости по којој изгледа да се 
многи познајемо, али ника-
да није довољно да се додатно 
упознамо и сазнамо више о 
нама и то је смисао ових дана 
и нашег доласка из Српске у 
Србију – рекао је Додик и до-
дао да су Срби увијек једно.

ДОДИК: БЕЗ ДРЖАВЕ 
НЕМА СЛОБОДЕ

– Срби су научили да са-
мо борба за слободу подразу-
мијева борбу за државу и та-
мо гдје нисмо имали државу, 
никада нисмо имали ни сло-
боду – поручио је Додик на-
водећи да о томе најбоље го-
вори статус српског народа у 
земљама бивше Југославије 
од Словеније, Хрватске, Фе-
дерације БиХ, у Црној Гори, 
Сјеверној Македонији, Ко-
смету…

– Свуда гдје Срби нису 
успјели да се конституишу 
своје историјске напоре и 
очувају се, угрожена је њи-
хова слобода – рекао је До-

дик и истакао да је Републи-
ка Српска слободна заједни-
ца српског народа и других 
који хоће да у њој живе не-
сметано.

Он је додао да Републи-
ка Српска има територију, 
народ који ту државу хоће, 
има власт коју тај народ би-
ра и све критеријуме који су 
потребни да се међународно 
верификује статус државе, 
осим воље великих.

– Али, та воља може би-
ти промјењива и ми мора-
мо да се наоружавамо стр-
пљењем, жељом за реализа-
цијом оног циља који је не-
сумњиво у душама свих на-
ших људи, а то је јединство 
у сваком смислу са Србијом 
– истакао је Додик.

Он је навео да су у Срп-
ској загледани у Србију, којој 
очигледно добро иде и која 
иде добрим путем под руко-
водством њеног предсједника 
Александра Вучића, којем је 
захвалио за пажњу коју пру-
жа Српској и помоћи коју не-
себично упућује ових дана, 
као и бригом да се очувају 

основне ствари у Републи-
ци Српској.

Напомињући да Србија 
има много отворених потре-
ба широм Србије, Додик је 
навео да је Вучић хтио и ус-
пио заједно са Српском, да 
се у свакој општини у Ре-
публици Српској реализује 
један од пројеката који ће 
бити финансиран из буџе-
та Србије.

– У све једној од 63 општи-
на у Републици Српској и че-
тири српке општине у Феде-
рацији БиХ присутна је из-
градња одређених пројеката 
који треба да се брзо заврше 
– рекао је Додик наглашава-
јући да Српска вјерује да јој 
само јака Србија може сна-
жно помоћи, Србија која се 
гради, и гдје се види динами-
ка на сваком кораку.

– То ме радује јер знам 
да само стабилна и снажна 
Србија јесте гарант слободе 
свих Срба гдје год били. Ова 
манифестација се показала 
као мјесто окупљања, емо-
ција, на којем се сусретне-
мо да бисмо поново закљу-

чили да смо и прошле годи-
не и претходних седам били 
овдје – закључио је Додик.

ЦИЦОВИЋ: СВИЈЕТ ЗНА ДА 
СМО СВЕТОСАВСКИ НАРОД

Најзаслужнији за ову пре-
познатљиву манифестацију 
директор Представништва 
Републике Српске у Србији 
Млађен Цицовић поручио 
је да Република Српска ма-
нифестацијом Дани Српске 
у Србији слави своју слободу 
јер „показујући Српску Ср-
бији – показујемо Републи-
ку Српску и свијету и високо 
дижемо њен глас”.

Цицовић је нагласио да 
српски народ ове године оби-
љежава осам вјекова само-
сталности Српске православ-
не цркве и неодвојиве само-
сталности српске државе, те 
додао да се треба сјетити те 
1219. године.

– Тада је Сава Немањић 
хиротонисан за првог срп-
ског архиепископа, па је по-
том васељенским царским 
вијенцем овјенчао великог 
српског жупана Стефана за 

краља, хиротонисањем ар-
хиепископа и овјенчањем 
краља стекла се над Срби-
ма свјетска симфонија сагла-
сности духовне и свјетовне 
власти – навео је Цицовић.

Он је нагласио да су Срби 
тиме заувијек уведени у ред 
историјских народа.

– И прије тога смо били 
Срби, а од тада знамо да смо 
Срби, свијет зна да јесмо и да 
смо светосавски народ – ре-
као је Цицовић и додао да је 
народ велики онда када даје 
велике људе.

– Један од њих, Вук Сте-
фановић Караџић, рекао је: 
„Нека свако уради што је ка-
дар и неће народ пропасти”. 
Нека то буде завјет овогоди-
шње манифестације Дани 
Српске у Србији. Живјела Ре-
публика Српска! Живјела Ср-
бија! – поручио је Цицовић.

ВЛАДИКА СТЕФАН: 
НА ДОБРОМ СМО ПУТУ

У име патријарха Ири-
неја, кога је Додик посјетио 
на лијечењу на ВМА, на све-
чаности се обратио викарни 
епископ ревизијански Сте-
фан.

– Са правом можемо бити 
поносни на наше духовнике, 
учитеље, државнике, који су 
поставили темељ српске ду-
ховности, културе и држа-
вотворности. Наша је обаве-
за да сачувамо и учврстимо 
тековине њиховог рада. Сна-
жна матица, слободна Репу-
блика Српска и сложна дија-
спора, управо јесу знаци да 
смо на добром путу – пору-
чио је владика Стефан.

У умјетничком дијелу 
програма изведен је музич-

ко-драмски програм Похва-
ла српској земљи, српском на-
роду и српском језику, по сце-
нарију Милована Витезовића 
у режији Драгана Елчића, уз 
учешће глумаца, музичара и 
играча из Републике Српске 
и Србије. Програм је водила 
истакнута драмска умјетни-
ца Биљана Ђуровић.

Манифестацији, чији је 
организатор Представни-
штво Републике Српске у 
Србији, између осталих при-
суствовали су предсједник 
Владе Републике Српске Ра-
дован Вишковић, министар 
унутрашњих послова Дра-
ган Лукач, министар за про-
сторно уређење, грађевинар-
ство и екологију Сребренка 
Голић, министар просвјете 
и културе Наталија Тривић, 
министар за привреду и пре-
дузетништво Вјекослав Пе-
тричевић и директор Поли-
ције Српске Дарко Ћулум, 
министар одбране Србије 
Александар Вулин и мини-
стар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања 
Зоран Ђорђевић, предсједник 
Одбора за дијаспору и Србе 
у региону Миодраг Линта и 
многи други.

У програмима овогоди-
шње манифестације Дани Ре-
публике Српске у Србији то-
ком седам дана, од 4. до 10. 
септембра, Република Срп-
ска представила је научне, 
културне и умјетничке ин-
ституције из свих дијелова 
Републике Српске – од При-
једора и Бањалуке, преко До-
боја и Брчког, до Билеће и 
Требиња – а наступили су и 
самостални умјетници, глум-
ци и књижевници.  РСК

НЕКА СВАКО УРАДИ ШТО ЈЕ 
КАДАР И НЕЋЕ НАРОД ПРОПАСТИ!

 » Милорад Додик  » Млађен Цицовић  » Епископ ревизијански Стефан

 » ДЕТАЉ СА ПРЕДСТАВЕ: Дијалог Филипа Вишњића и Вука Стефановића
Караџића по сценарију Милована Витезовића  » БОЖЕ ПРАВДЕ: Пуна сала Народног позоришта у Београду у тренутку интонирања химне Републике Србије
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САСТАНАК ПРИВРЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И СРБИЈЕ

ВИШКОВИЋ: Учинићемо све да фирме из Србије  
представништва у БиХ отварају искључиво у РС
Другог дана манифестације Дани Ре-

публике Српске у Србији, у Привред-
ној комори Војводине одржани су су-
срети привредника Републике Српске 
и Војводине.

Предсједник Владе Републике Срп-
ске Радован Вишковић предводио је де-
легацију Републике Српске на састан-
ку са делегацијом Аутономне Покра-
јине Војводине, коју је предводио пот-
предсједник Покрајинске владе Ђорђе 
Милићевић.

Делегацију Републике Српске чини-
ли су и привредници, шеф представни-
штва Републике Српске у Србији Мла-
ђен Цицовић, предсједник Привредне 
коморе Републике Српске Борко Ђурић 
и предсједник Подручне привредне ко-
море Бањалука Горан Рачић.

Делегацију Аутономне Покрајине 
Војводине чинили су привредници, 
покрајински секретар за регионал-
ни развој, међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу у Покрајин-
ској влади Огњен Бијелић и предсјед-
ник Привредне коморе Војводине Бо-
шко Вучуревић.

ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУПИ  
НА  САЈМОВИМА

Премијер Вишковић изразио је за-
хвалност представницима Покрајинске 
владе и Привредне коморе Војводине на 
сарадњи и подсјетио на раније састанке 
са представницима Привредне коморе 
и са премијером Мировићем.

–  На свим будућим сајмовима, ка-
ко у регији тако и у иностранству, би-
ло гдје, гдје наступа Привредна комо-
ра Војводине, заједно ће бити са При-
вредном комором Републике Српске и 
привредницима из Републике Српске – 
објаснио је премијер.

Вишковић је рекао да ће Влада РС да 
позове привредне субјекте са просто-
ра Србије, са простора Војводине, који 
имају своја представништва у БиХ, а не 
налазе се на простору Републике Срп-
ске, да у директним разговорима уви-
де шта их спречава да своја представ-
ништва лоцирају у Републици Српској, 
а не у ФБиХ.

ПРИВРЕДНА САРАДЊА  
ОДАВНО УСПОСТАВЉЕНА

Предсједник Владе истакао је да има 
доста простора за сарадњу у областима 
образовања, здравства, туризма, пољо-
привреде и прехрамбене индустрије и 
изразио захвалност предсједнику Ву-
чићу за помоћ коју несебично пружају 
Републици Српској.

Потпредсједник Покрајинске владе 
Ђорђе Милићевић рекао је да је један 

од највише постављених приоритета 
Републике Србије сарадња са Републи-
ком Српском.

Он је нагласио да ће фокус заједнич-
ке сарадње двије владе бити настављен и 
у правцу развоја и интензивирања при-
вредних односа.

– Наше привреде су компатибилне 
и већ сарађују и на тај начин можемо 
наступати на трећим тржиштима, за 
шта вjерујем да има простора – рекао 
је Милићевић.

Након привредних сусрета, делега-
ција Републике Српске на челу са пред-
сједником Владе Републике Српске Ра-
дованом Вишковићем присуствовала 
је великој смотри српских културно-
-умјетничких друштава из Србије и Ре-
публике Српске, под насловом У загр-
љају завичаја, која је одржана на ново-
садском Тргу слободе.

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА И ВРШАЦ:   
ПРЕДСТАВА  ЛАЈФ  ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

У Културном центру у Смедеревској Паланци предста-
вом Лајф, по тексту Тине Коси, у режији и сценографи-
ји Александра Пејаковића, представило се Студентско 
позориште Бањалука. Ова тинејџерска драма, најприје 
је, у термину од 13 сати, одиграна за ученике три сред-
ње школе, и то пред три стотине средњошколаца, а на-
кон њеног завршетка, средњошколци су овацијама по-
здравили глумце: Жељка Kасапа, Раденку Шево, Јелену 
Стојаковић, Рајка Марчету и Драгану Илић.
У вечерњем, званичном термину, иста представа је од-
играна пред скоро пуном салом позоришне публике, 
а представи су присуствовали представници локалне 
самоуправе Смедеревске Паланке. Ова представа од-
играна је и у Вршцу. 
  
 
БЕОГРАД, ВРБАС, АРАНЂЕЛОВАЦ:  
КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ПИСАЦА ИЗ Р. СРПСКЕ

У Београду у Удружењу књижевника Србије одржано 
Књижевно вече писаца из Р. Српске, госте су поздрави-
ли писци Миљурко Вукадиновић и Душко М. Петровић
Представљањем пјесникиња из Републике Српске у 
Удружењу књижевника руководио је пјесник Миљурко 
Вукадиновић, а Тања Симеуновић и Здравка Бабић су 
својом поезијом добро примљене код публике.
У Народној библиотеци Данило Kиш у Врбасу своје лите-
рарно стваралаштво представили су Миланка Благоје-
вић и Берислав Благојевић, књижевници из Бањалуке.
У Народној библиотеци Свети Сава у Аранђеловцу ор-
ганизовано је књижевно вече писаца из Источног Са-
рајева – Жељка Пржуља и Горана Врачара.
Поред аутора, публици се обратио и Предраг Вјештица, 
предсједник Удружења Наша будућност које се у ову ма-
нифестацију укључило још 2014. године. . 

 
ЗРЕЊАНИН И КРАЉЕВО:  
МОНОДРАМА  „О ГЛУМАТАЊУ“

У Народном позоришту Тоша Јовановић у Зрењанину 
драмски умјетник Слободан Ћустић извео је своју мо-
нодраму О глуматању.. Ћустић је кроз нетипичну форму 
монодраме, у којој се директно обраћао публици, испри-
чао причу огромног броја људи којима родитељи упро-
пасте један дио живота из добрих намјера и наведу их 
да заврше школу, која не припада њима, па послије то-
га неко успије да се избави, а неко нажалост пропадне.
Представа је одиграна и у Краљеву. 

 
С.  МИТРОВИЦА :  СРПСКА ВИЛА

Дани Републике Српске обиљежени су и у Сремској Ми-
тровици промоцијом часописа Српска вила и других изда-
ња СПKД Просвјета из Бијељине. О издањима и сарадњи 
говорили су проф. др Јелина Ђурковић, проф. др Цвије-
тин Ристановић, мр Љиљана Лукић, Душанка Новако-
вић, проф. др Слађана Миленковић и Недељко Терзић.

 
КРАГУЈЕВАЦ: ПРЕДСТАВА КАФАНА БЛУЗ    

На сцени Славица Слаја Урошевић у Дому омладине Kра-
гујевац пред одабраном публиком, изведено је кабарет-
ско остварење Kафана Блуз, којим се уз врло аутентич-
ну сценографију и костиме представило Студентско по-
зориште Пале. Радња представе смјештена је у кафани 
која осликава свакодневицу и судбине различитих сло-
јева друштва, те се у представи могу издвојити три чина 
која представљају рат, боемију и љубав. Широк спектар 
карактера које чине гости ове кафане, уз пажљиво ода-
бран аранжман музике и пјесама у извођењу бенда Мај-
сторси допринијели су аутентичној атмосфери комада.

 » Детаљ са састанка привредних делегација Србије и РС

ПРЕДСТАВЉЕНА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У НОВОМ САДУ

Капитални рад који чува српски идентитет  

 » Академици Васкрсија Јањић, Рајко Кузмановић, водитељ програма Весна Живковић и директор Библиотеке Драган Којић

У оквиру традиционалне манифеста-
ције Дани Републике Српске у Срби-

ји у Градској библиотеци у Новом Са-
ду представљен је други том Енцикло-
педије Републике Српске која  предста-
вља најзначајнији пројекат који реали-
зује Академија наука и умјетности Ре-
публике Српске, а чија је реализација 
почела крајем 2007. године. Први том 
Енциклопедије Републике Српске обја-
вљен је 2017. године и њиме су обухва-
ћене одреднице са почетним словима А 
и Б. Други том објављен је 2018. године 
и обухвата одреднице са почетним сло-
вима В и Г. У току је израда трећег то-
ма, а планирано је да има укупно шест.

Овај капитални рад представили су 
предсједник Академије науке и умјет-
ности Републике Српске Рајко Кузма-
новић и њен потпредсједник Васкрси-
ја Јањић.

Предсjедник Академије наука и 

умјетности Републике Српске акаде-
мик Рајко Кузмановић је истакао да је 
прикупљено 11.000 одредница које би 
требало обрадити и претворити их у ен-
циклопедијску јединицу. 

– Свих 2.670 насељених мјеста доби-
ће свој простор са пописом становни-
штва, обичајима, школама, здравстве-
ним установама... Ишло се чак дотле да 
су забиљежена најчешћа презимена и 
славе које се обиљежавају – објаснио је 
Kузмановић.

Потпредсједник Академије наука и 
умјетности Републике Српске акаде-
мик Васкрсија Јањић је истакао да из-
раду Енциклопедије жели да оствари 
свака држава и сваки народ, заједно са 
највишим научним, културним и дру-
гим институцијама и да тамо предста-
ве дио културног и духовног насљеђа 
свога народа. 

– Посебно је то важно данас у врије-

ме када се историјске чињенице криво-
творе са тежњом да се културно и свако 
друго насљеђе на простору Републике 
Српске представе као насљеђе других и 
да се тако фалсификује историја нашег 
народа. Израдом Енциклопедије Репу-
блике Српске избjећи ће се ишчезава-
ње бића народа који живи у Републици 
Српској – рекао је Јањић.

Госте је поздравио директор Градске 
библиотеке Драган Којић који се освр-
нуо на самосталност Срба као нације.

– Надам се да су за нама времена у 
којима су Срби више водили рачуна о 
другима, допустивши им тако да воде 
рачуна о нама. Отуда је ова промоција 
повод да се искажу најтоплије и наји-
скреније честитке што се благовреме-
но, готово у историјској вертикали непо-
средно по оснивању Републике Српске, 
приступило овако важном подухвату – 
закључио је Kојић. ДРАГАНА ШИПОВАЦ



ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА ДАНИ СРПСКЕ У СРБИЈИ  III 

НА ОСМОЈ ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ ХЕРЦЕГОВАЧКЕ ОМЛАДИНЕ ПРИКУПЉЕНО 32 ДОЗЕ КРВИ 

Херцеговци у Новом Саду (не)задовољни акцијом прикупљања крви
Осма акција добровољног давања 

крви коју организују млади из 
Удружења Срба Херцеговаца и при-
јатеља у Србији одржана је 9. сеп-
тембра 2019.  године у Новом Саду 
у просторијама Завода за трансфу-
зију крви Војводине.

Као и све претходне и ова акција 
организована је у сарадњи са Црве-
ним крстом Новог Сада. Овога пута 
прикључили су се и Удружење сту-
дената Републике Српске у Србији, 
а новина је што је ова хуманитарна 
акција први пут реализована у склопу 
манифестације Дани Српске у Србији.

На акцију, која је трајала од 8 до 
13 часова, одазвао се 41 давалац да 
би послије љекарских прегледа крв 
дало њих 32. Многи би били преза-
довољни оваквим резултатом, али 
не и Херцеговци који су у поједи-
ним акцијама самостално знали да 
окупе и више од стотину добровољ-
них давалаца крви.

У име Удружења Срба Херце-
говаца и пријатеља у Србији Бојан 
Миленић је рекао да је ово Удру-
жење било свјесно дозе ризика ко-
је носи овај термин.

– Неки су на годишњим одмори-
ма, а академска година још није по-
чела због чега је велики број младих 
још увијек код својих кућа. Позна-
то је да је даваоцима потребно да 
праве паузу од три мјесеца, а један 
дио наших давалаца учествовао је 
у љетњим акцијама давања крви у 
Херцеговини – навео је Миленић 
неке од објективних разлога сла-
бијег одзива.

Он је објаснио да је ово удру-
жење сплетом околности у задњих 
мјесец и по дана имало и неколико 

непланираних намјенских давања 
крви за пацијенте који се лијече у 
Београду, што је донекле лимитира-
ло већи одзив за ову акцију.

– Свјесни да је највриједнији 
људски живот наши чланови да-
рују крв кад год је то могуће. На 
апел Представништва Републике 
Српске у Београду који су органи-
затори манифестације Дани Српске 
у Србији, наши чланови су се упу-
тили из Новог Сада у Београд да 
дају крв и спасу један људски жи-
вот. Двије седмице уочи ове акције 
имали смо још један позив на ко-
је се наше чланство одазвало. То је 
донекле лимитирало потенцијал – 
каже Миленић и истиче да су Хер-
цеговци у Новом Саду ову акцију, 
која се први пут одржава у склопу 
манифестације Дани Српске у Ср-
бији, потпуно другачије замислили.

– Искрено, упркос свим лими-
тима очекивали смо већи одзив ка-
ко нашег чланства, тако и суорга-
низатора Савеза студената Репу-
блике Српске који броји више од 
1.000 чланова. Нажалост, на ову 
акцију одазвало се тек осморо њи-
хових чланова – истиче Миленић.

Он тврди да су Херцеговци у Но-
вом Саду понудили сарадњу и број-
ним завичајним удружењима, по-
себно имајући у виду величину и 
значај манифестације Дани Репу-
блике Српске у Србији.

– Посебно бих нагласио да би 
учешће на оваквој манифестацији 
требало да буде не само част него 
и обавеза за све људе који су родом 
и поријеклом преко Дрине. Само у 
Новом Саду постоји на десетине за-
вичајних удружења са тог простора. 
Многи од њих тврде да на папиру 

имају бројно чланство. Међутим, у 
пракси то изгледа другачије. Као и 
код претходних акција уредно смо 
обавијестили све завичајне клубове 
са молбом да се придруже, али од-
говора није било. Нажалост, остаје-
мо и даље једино завичајно удруже-
ње, можда и у читавој Србији, које 
се бави овом хуманом активношћу 
и то нас нимало не радује – разоча-
рано констатује Миленић.

Константан труд Херцеговаца, 
ипак, није незапажен. Највише их 
цијене и подржавају институције 
које се свакодневно боре да обезби-
једе потребне дозе крви – Црвени 
Крст Новог Сада и Завод за транс-
фузију крви Војводине.

– Секретар Црвеног крста Новог 
Сада Драган Лазић увијек је ту да нам 
помогне и да нас посавјетује. Размје-
на искустава је веома значајна како 

би унаприједили сваку наредну акци-
ју – истичу млади из Удружења Срба 
Херцеговаца у Новом Саду.

Својим присуством младе је по-
држао Видак Тодоровић члан Извр-
шног одбора Удружења Срба Херце-
говаца и пријатеља у Србији.

Пут од 500 км није била препре-
ка за већ редовног даваоца Милана 
Вуковића који је дошао из Билеће. 
Милан је такође посјетио сједиште 
Удружења и том приликом уруче-
на му је захвалница за више од 20 
давања крви.

Слађана Пауковић, Бојан Сте-
гић и Душан Сајфудинов и овога 
пута потврдили су своју хуманост 
на дјелу, али и пријатељство са чла-
новима Удружења.

Немања Ћурић из Нове Гајдо-
бре и овога пута је потврдио изре-
ку „ко хоће – нађе начин, ко неће 
– нађе изговор”.

Подршку од братског Удружења 
Херцеговина из Суботице донио је 
Трипо Вуковић са којим су догово-
рене неке заједничке активности.

Млади из Удружења Срба Хер-
цеговаца ће и у наредном перио-
ду активно радити на реализацији 
богатог програма Комисије за рад 
са младима.

– Хуманост није исплатива ка-
тегорија, па се вјероватно због то-
га мали број људи и бави тиме, али 
осјећај када помогнеш некоме нема 
цијену. Постоји ли ишта вриједније 
од људског живота  – питају се мла-
ди из Удружења Срба Херцеговаца 
и пријатеља у Србији који најављу-
ју даље активности под већ добро 
познатим слоганом Дјела, а не ри-
јечи. ТРИФКО ЋОРОВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НЕДЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ ПОСЈЕТИО НИШ

Крајишници поштују дјело Нишлије, првог 
врбаског бана Светислава Милосављевића
Делегација Републике Српске 

коју је предводио предсједник 
Народне скупштине Републи-

ке Српске Недељко Чубриловић би-
ла је, у оквиру манифестације Дани 
Српске у Србији, гост града Ниша. У 
делегацији Републике Српске био је 
и шеф Представништва Републике 
Српске у Србији Млађен Цицовић.

Предсједник Народне скупшти-
не Републике Српске Недељко Чу-
бриловић је, обраћајући се публици 
и представницима Града Ниша ис-
такао,  да су Срби у Српској и Срби-
ји један народ који живи у двије др-
жаве и да је природно да се повежу 
и умреже, те да Споразумом о спе-
цијалним паралелним везама никог 
не угрожавају, не дестабилизују при-
лике на простору бивше Југославије, 
већ само учвршћују везе.

ПРИРОДНО ПОВЕЗИВАЊЕ
– Шта је природније и нормал-

није него да се српски народ пове-
же, умрежи, да се то институциона-
лизује и да спровођење споразума 
не зависи од тога која је политичка 
опција на власти, него да траје док 
је нас и наших држава – рекао је Чу-
бриловић, напомињући да је Репу-
блика Српска државотворни ентитет 
у оквиру дејтонске БиХ.

Чубриловић је рекао да су Дани 
Српске у Србији, прије свега, култур-
на манифестација, али и прилика за 
свако друго дружење и повезивање, 
од привреде до науке, спорта, тури-
зма. Предсједник Чубриловић је под-
сјетио на сарадњу Бањалуке и Ниша, 
гиганата машинске и електронске 

индустрије из Ниша и бањалучког 
Чајавца, а посебно на чињеницу да 
је један Нишлија у модерној исто-
рији Бањалуке остао упамћен као 
први велики градитељ и први бан 
Врбаске бановине: Светислав Тиса 
Милосављевић.

– Готово све јавне зграде у центру 
Бањалуке, у којима су данас смјеште-
не неке републичке и градске инсти-
туције, као и установе културе изгра-
ђене су за вријеме мандата бана Ми-
лосављевића, високог официра срп-
ске војске, министра у владама Кра-
љевине Срба, Хрвата и Словенаца и 
личног пријатеља краља Александра 
Карађорђевића. Бан Милосављевић 
је у Бањалуци подигао зграду банске 
управе, Бански двор, зграду банке, 
позоришта и започео изградњу Хра-
ма Христа Спаситеља, а посебно је 
занимљиво да је бан Милосављевић 
прво подигао зграду Народног позо-
ришта, па тек онда бански резиден-
цијални двор. То довољно говори о 
његовом односу према обавезама ко-
је је преузео као бан, о разумијевању 
значаја културе, посебно позоришне 
умјетности, за идентитет једног на-
рода и за тадашњу неразвијену Бо-
санску Крајину.

Чубриловић је навео да су се гра-
ђани Бањалуке одужили свом вели-
ком бану и градитељу подижући му 
величанствени споменик у центру 
града и штампајући неколико ње-
гових књига, као и књига о њему.

Публици се у име града Ниша 
пред позоришну представу прво 
обратила Марина Костић, помоћ-
ник градоначелника Ниша, која је 

подсјетила да је ово четврта година 
сарадње са Представништвом Репу-
блике Српске у Србији које припре-
ма и организује манифестацију Дани 
Српске у Србији и да су увијек има-
ли квалитетан програм, а посебно 
се захваљује Предсједнику Народне 
скупштине Републике Српске госпо-
дину Чубриловићу што је посјетом 
Нишу отворио могућности нове са-
радње Ниша и Бањалуке.

ОБИЛАЗАК КУЛТУРНИХ  
ЗНАМЕНИТОСТИ 

Домаћини су се потрудили да и 
прије књижевног и позоришног про-
грама манифестације Дани Српске у 
Србији гостима из Републике Српске 
припреме заиста садржајан боравак 
у свом граду.

Гости су прво посјетили Војни му-
зеј и Спомен собу у Команди КОВ-а 
гдје им је домаћин био генерал-пот-
пуковник Милисав Симовић, коман-
дант Копнене војске Србије. У Спо-
мен соби има 11.000 фотографија, 
1.350 текстова, 250 застава, грбова, 

амблема и ознака, 290 војних карата 
и 362 комада вoјног наоружања, али 
и имена и презимена 16.186 погину-
лих војника, полицајаца и грађана 
Ниша од балканских ратова до ору-
жаних сукоба у бившој СФРЈ, НАТО 
агресији и Kопненој зони безбједно-
сти. Такође, у Спомен-соби се налазе 
и имена страдалника у Топличком 
устанку, погинулих у згради РТС-а, 
имена отетих и убијених на Kосову 
и Метохији послије доласка KФОР-а. 
Посебно мјесто у Спомен соби имају 
фотографије погинулих војника са 
Kошара и Паштрика.

У Градској кући Ниша јуче је де-
легацију Републике Српске примио 
предсједник Скупштине Града Ни-
ша Раде Рајковић, уз присуство чла-
на Градског вијећа за културу Јеле-
не Митровски и помоћнице градо-
начелника Ниша Марине Костић. 
Пријему делегације Републике Срп-
ске на челу са предсједником На-
родне скупштине Недељком Чубри-
ловићем присуствовао је и глумац 
Александар Стојковић као представ-

ник Народног позоришта Републи-
ке Српски и глумачке екипе из пред-
ставе Кокошка.

Чубриловић и Рајковић размије-
нили су и пригодне поклоне и изра-
зили наду у нове сусрете и добру са-
радњу, како на културно-умјетнич-
ком као данас, тако и у привредном.

Шеф Представништва Републи-
ке Српске у Србији Млађен Цицовић 
је рекао да је привредна сарадња са-
да у прилици да јој се прекомпону-
ју услови и начин дјеловања, те као 
примјер навео да предузећа из Ср-
бије која највише својих производа 
продају у Републици Српској имају 
представништва у Федерацији БиХ, 
а сада се стварају услови да преду-
зећа из Србије своја представништва 
и погоне производње отварају у Ре-
публици Српској, те да за то имају 
услове које добијају страни улага-
чи у Србији.

У холу Градске куће у Нишу одр-
жано је књижевно вече писаца из Р. 
Српске Стевана Р. Стевића и Јове 
Николића, програм је водио књи-
жевник Душко М. Петровић

У холу градске куће у Нишу одр-
жано је књижевно вече писаца из Ре-
публике Српске Стевана Р. Стевића 
и Јове Николића, a присутне је по-
здравио шеф Представништва Репу-
блике Српске у Србији Млађен Ци-
цовић, који се захвалио на дочеку. 

Књижевној вечери у холу Град-
ске куће присуствовали су представ-
ници књижевних клубова у Нишу, а 
као посебни гости ветерани 63. па-
добранске, којој се Цицовић посеб-
но захвалио.

 » Делегација РС у посјети Градској кући у Нишу

 » Марко Никчевић Ивана Шиповац, Милан Пудар, Слађана Пауковић, Бојан Миленић, Немања Ћурић и Милан Вуковић



СРПСКО КОЛО СЕПТЕМБАР 2019. 

КРУШЕВАЦ И НИШ: ОВАЦИЈЕ ЗА КОКОШКУ

У великој сали Крушевачког позоришта, испуњеној до 
посљедњег мjеста, глумци Народног позоришта Репу-
блике Српске играли су Кокошку Николаја Велимирови-
ча Кољаде. Представа Народног позоришта одиграна је 
и у Нишу гдје се публици обратио предсједник Народ-
не скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић.  

ШАБАЦ:  МУЗИЧКО ВЕЧЕ ГРУПЕ ОНЕ ТРИ

Kонцертни наступ групе Оне три је фасцинирао шабач-
ку публику. Директорка Културног центра Шабац Соња 
Петровић Јагић и извођачи изразили су задовољство 
својим учешћем на манифестацији Дани Српске у Срби-
ји и наду да ће и у будућности бити дио овог великог до-
гађаја. Исти концерт одржан је и у Врању.  

ТОПОЛА:  КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ  
РАНКА РИСОЈЕВИЋА

У Библиотеци Радоје Домановић у Тополи представљен 
је књижевни портрет Ранка Рисојевића. 
– Публика у Тополи је заинтересована за упознавање 
са писцима из Републике Српске и њиховим стварала-
штвом. Сваке године је добар одзив и надам се да ће-
мо сарадњу у оквиру манифестације Дани Српске у Ср-
бији наставити – рекла је директорка Библиотеке Ра-
доје Домановић Слађана Митровић. Књижевној вече-
ри присуствовао је предсједник општине Топола Дра-
ган Јовановић.

ЛОЗНИЦА:  АМАТЕРИ ИЗ БИЛЕЋЕ ОДИГРАЛИ 
КОВАЧЕВИЋЕВ КОМАД ПРОФЕСИОНАЛАЦ 

Дан Републике Српске обиљежен је и у Лозници. Пред 
пуном салом лозничког Вуковог дома глумци аматери 
из Завичајног клуба Освит извели су представу Профе-
сионалац, по тексту академика Душана Ковачевића, а у 
адаптацији и режији Миодрага Хрњеза Љума, који је и 
предсједник овог клуба билећких умјетника.

БЕОГРАД: САСТАВ КАТЕРА ИЗ ИСТОЧНОГ 
САРАЈЕВА НАСТУПИО У БОГОСЛОВИЈИ

У Београду је у Српској православној богословији Све-
тог Саве одржан концерт музичког састава Катера, који 
је основан и дјелује при Храму Светог Василија Остро-
шког у Источном Сарајеву.   
Према ријечима руководиоца јереја Видака Вујадино-
вића, српски народ у Републици Српској „има велику 
духовну везу са Косовом, узносећи свакодневно моли-
тве да цијели свијет схвати да ако људима узмете срце 
из њедара, узели сте им и живот”. 
Састав Катера одржао је концерт и у Ужицу. 

ИНЂИЈА: ТРЕБИЊЦИ  
ОДИГРАЛИ АНАЛФАБЕТУ

У великој сали Културног центра Инђија одиграна је 
представа Kултурне сцене Мале ствари и Градског по-
зоришта Требиње Аналфабета по тексту Бранислава 
Нушића, у адаптацији и режији Жељка Милошевића.
Представу су играли: Митар Милићевић, Милица Сала-
та, Стефана Петковић, Ана Миладиновић, Јована Анђе-
лић, Милана Нинковић и Маја Шошо.

НОВИ САД: ЈЕЖЕВА КУЋИЦА ЗА НАЈМЛАЂЕ

У Новом Саду је у Позоришту младих одиграна предста-
ва Дјечјег позоришта Републике Српске Јежева кућица, 
настала по познатој књизи Бранка Ћопића. Представу је 
гледало око 400 малишана са родитељима.  Учествова-
ли су Ђурђа Вукашиновић, Ана Анђелић, Божана Бије-
лић, Александар Бланић, Борис Шавија и Дарко Стојић. 

СОМБОР: КОЛУБАРСКА БИТКА

У сали Народног позоришта Сомбор, у оквиру манифе-
стације Дани Републике Српске у Србији, Приједорско 
позориште извело је представу Kолубарска битка по ро-
ману Добрице Ћосића, драматизацији Борислава Ми-
хајловића Михиза и режији Александра Дунђеровића.

ЗРЕЊАНИН: КЊИЖЕВНА ХЕРЦЕГОВИНА

Прије почетка програма Књижевна Херцеговина, при-
јем за писце из Републике Српске приредио је замјеник 
градоначелника Зрењанина Саша Сантовац. Пријему у 
Градској кући у Зрењанину присуствовали су начелница 
Средњобанатског управног округа Снежана Вучуревић и 
помоћник градоначелника Зрењанина Симо Салапура. 
На књижевној вечери одржаној у Барокној сали Град-
ске куће у Зрењанину представили су се Душан Зуро-
вац, Недељко Зеленовић, Јован Л. Делић и Радослав 
Милошевић. Госте су поздравили замјеник градоначел-
ника Зрењанина Саша Сантовац и директор Библиоте-
ке Жарко Зрењанин Милан Бјелогрлић, а наступио је и 
Градски дјечји хор Културног центра Зрењанин.

Нови Сад: Смотра фолклора У загрљају завичаја
У склопу манифестације Дани Српске у 

Србији 5. септембра 2019. године на 
Тргу слободе у Новом Саду организована 
je смотра фолклора Србије и Републике 
Српске под називом У загрљају завичаја. 

Организатори овог догађаја били су 
Представништво Републике Српске у 
Србији и Фонд за пружање помоћи из-
бјеглим, прогнаним и расељеним лици-
ма АП Војводине. Уз присуство званич-
ника и представника Републике Срп-
ске и Србије, представљено је велико 
културно насљеђе нашег народа са обје 
стране Дрине. 

Присутнима се обратио директор 
Фонда за избјегла, прогнана и расеље-
на лица Душко Ћутило који је нагласио 
да је програм организован са циљем да 
се промовишу и презентују привредни 
и туристички потенцијали, али и бога-
то културно насљеђе Републике Срп-
ске. Такође, истакао је да се заједнич-
ким учешћем жели ставити акценат на 
пријатељску и братску сарадњу истог на-
рода са обје стране Дрине која је у про-
теклих неколико година на заједничко 
задовољство све боља.

Члан Градског вијећа за културу Гра-
да Новог Сада Далибор Рожић поздра-

вио је присутне у име Града Новог Сада 
и градоначелника Милоша Вучевића. 

– Традиционалне вриједности су ути-
цале на формирање идентитета сваког од 
нас. Нови Сад као европска престоница 
културе отворен је за све видове умјетно-
сти, а прије свега за његовање традиоци-
оналних вриједности – рекао је Рожић. 

Потпредсједник Покрајинске владе 
Ђорђе Милићевић, обраћајући се при-
сутнима на новосадском Тргу слобо-
де поручио је да стицајем историјских 
околности живимо у различитим држа-
вама, баштинимо исте коријене и ври-
једности.  

Предсједник Владе Републике Срп-
ске Радован Вишковић поздравио је 
све присутне и подсјетио да су Репу-
блика Српска и Србија проживјеле за-
једно много тортура, неправде и зло-
чина. 

– То нас обавезује да се издигнемо из-
над свега, штитећи своје писмо, народ и 
вјеру – поручио је Вишковић. 

У културно-умјетничком програму 
умеће су показали КУД Венац из Гра-
чанице, АКУД Соња Маринковић из Но-
вог Сада и КУД Веселин Маслеша из Ба-
њалуке, као и етно група Ива из Добоја.

ДРАГАНА ШИПОВАЦ

ПРЕДСЈЕДНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ЗАТВАРАЊУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Цвијановић: Све снажније везе Србије и Српске!
У Београду је свечано за-

вршена манифестација 
Дани Српске у Србији, чије је 
програме током седам дана 
могла да види публика у 21 
граду и општини у Србији.

Предсједница Републике 
Српске Жељка Цвијановић 
истакла је да су Дани Српске 
у Србији изузетно успјешан 
пројекат сарадње и промо-
ције што показује и све ве-
ћи број локалних заједница 
које желе да учествују у овој 
манифестацији чији је основ-
ни циљ промоција привред-
них, културних, туристичких 
и спортских садржаја, као и 
додатно јачање веза Србије и 
Републике Српске.

– О обиму, значају, али и 
успјешној организацији ове 
манифестације довољно го-
вори чињеница да смо прве 
године почели у Београду, а 
да смо овај пут оборили све 
рекорде, реализујући актив-
ности у 21 граду широм Ср-
бије – рекла је Цвијановићева.

Она је истакла да зато и 
свака побједа Србије, било да 
је ријеч о отварању нове фа-
брике, изградњи савременог 
ауто-пута или златној меда-
љи сјајних одбојкашица, љу-
де у Републици Српској чини 
поносним и срећним.

– С друге стране, Србија 
пружа велику подршку на-

шим напорима да обезбије-
димо стабилност и даљи ра-
звој Републике Српске. Зато 
за нас у Српској не постоји 
важнији задатак, већи интер-
ес, нити важнији циљ од да-
љег учвршћивања односа и 
све већег повезивања са Ср-
бијом – рекла је предсједни-
ца Републике Српске.

Она је навела да кроз бли-
жу и даљу историју, грани-
ца са Србијом и њен безбје-
дан прелазак често су пред-
стављале питање живота и 
смрти, а данас је од суштин-
ског значаја да се обезбије-
ди слободан проток људи, 
робе, идеја и капитала, који 
ће бити у функцији јачања 
привредне сарадње и укуп-
ног развоја.

– Веома смо захвални ру-
ководству Србије на разуми-
јевању, принципијелној по-
литичкој подршци, као и на 
бројним пројектима који су 
у Републици Српској реали-
зовани уз финансијску по-
моћ Владе Србије. Важно је и 
на овом мјесту подсјетити да 
у Српској данас скоро нема 
општине у којој Србија није 
присутна кроз изграђену или 
реконструисану школу, бол-
ницу, вртић, пут, дом култу-
ре, мост, спортску дворану 
или неки други објекат – под-
сјетила је Цвијановићева ко-
ја се захвалила свима који су 
дали свој допринос да Дани 
Српске у Србији и ове године 
буду организовани на најви-
шем нивоу.

Шеф Представништва Ре-
публике Српске у Београду 
Млађен Цицовић рекао је да 
је манифестација Дани Срп-
ске у Србији ове године била 
и више него успјешна и да се 
глас Републике Српске да-
леко чуо.

Цицовић је истакао да су за 
више него успјешно предста-
вљање Српске у Србији заслу-
жни, прије свега, сви учесници 
манифестације, да те похвале 
пријају, али и обавезују да се 
сваке године напредује.

Он је нагласио да то оба-
везује да се сљедеће године 

покуша надмашити све што 
је до сада урађено у оквиру 
ове манифестације, те напо-
менуо да 2020. године Репу-
блика Српска слави 28 годи-
на постојања и 25 година ме-
ђународног признања Деј-
тонским споразумом.

– У увјерењу да нећемо 
изневјерити ваша и наша 
очекивања и нашу и вашу 
Републику Српску и Србију, 
ја вам се још једном захва-
љујем што сте и ове године 
били са нама и тако и лич-
но допринијели успјешно-
сти представљања Српске у 
Србији ове године – рекао је 
Цицовић.

Након обраћања одржан је 
концерт Бањалучке филхар-
моније у оквиру којег је као 
посљедња изведена компози-
ција Марш на Дрину Станисла-
ва Биничког, коју је публика 
поздравила аплаузом.

Током концерта Бањалуч-
ком филхармонијом дириго-
вала је Весна Шоуц Тричко-
вић, а као солисти наступили 
су оперски пјевачи – сопрани 
Снежана Савичић Секулић и 
Дуња Симић, те баритон Ва-
са Стајкић.

Свечаности затварања Да-
на Српске у Србији у Народ-
ном позоришту у Београду 
присуствовали су министар 
за европске интеграције и 
међународну сарадњу Репу-
блике Српске Златан Клокић 
и министар привреде и пре-
дузетништва Републике Срп-
ске Вјекослав Петричевић, 
потпредсједница Скупштине 
Аутономне Покрајине Војво-
дине Смиљана Гламочанин 
Варга и предсјeдник Одбора 
за дијаспору и Србе у регио-
ну Скупштине Србије Мио-
драг Линта.

Свечаном затварању при-
суствовали су и представни-
ци Српске православне цр-
кве, чланови дипломатског 
кора, чланови Српске ака-
демије наука и умјетности и 
Академије наука и умјетно-
сти Републике Српске, гене-
рали, истакнути умјетници, 
научници, спортисти.  РСК
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Традиционално музич-
ко насљеђе Срба из Хр-
ватске добија етничку 

атрибуцију у стручној и ши-
рој јавности тек након 90-
их година прошлог вијека, 
то јест послије грађанског ра-
та у Југославији. Прије на-
значеног времена (као ни ка-
сније) у хрватским публика-
цијама оно није истицано као 
српско, већ је приказивано у 
оквиру хрватског културног 
корпуса. 

Међутим, масовним исе-
љавањем Срба из Далмације, 
Лике, Баније, Кордуна и Сла-
воније и њиховим пресеље-
њем у Републику Србију, до-
лази до актуелизације тради-
ционалне музике наведених 
простора. Поред овог мигра-
ционог таласа проузрокова-
ног ратом, током 20. вијека 
одвијала су се бројна помје-
рања српског становништва 
на релацији Хрватска – Срби-
ја, усљед аграрних реформи 
спроведених послије Првог 
и Другог свјетског рата, као 
и економских разлога 60-их 
и 70-их година.

 Насељавање је у најве-
ћој мјери захватило Војво-
дину ка којој су текла гото-
во сва кретања људства и у 
којој данас живи већина Ср-
ба из Хрватске. У новом за-
вичају они су организовали 
различите облике његовања 
сопственог културног иден-
титета, нарочито кроз рад 
културно-умјетничких дру-
штава, пјевачких група и за-
вичајних клубова. 

Већина удружења бави 
се практиковањем традици-
оналне културе и музике која 
у новим и измијењеним жи-
вотним условима представља 
важан сегмент повезивања са 
матицом. 

Упркос свим изазовима 
које је наметнула сложена 
друштвено-историјска реал-
ност, Срби из Хрватске по-
казују изузетну мотивиса-
ност за очувањем културног 
идентитета кроз преношење 
вокалних, инструменталних 
и вокално-инструменталних 
форми. Савремена истражи-
вања српског музичког иди-
ома посебно су актуелна од 
90-их година прошлог вијека 
када су, послије распада Ју-
гославије, иницирана број-
на појединачна проучавања. 
Нажалост, традиционална 
музика овог становништва 
није довољно расвијетљена са 
етномузиколошког аспекта, 
што се посебно односи на ин-
струментални сегмент њеног 
испољавања. Највећа научна 
пажња до сада је посвећена 
сагледавању пјевачке прак-
се, тако да се прикупљене ин-
формације могу адекватније 
систематизовати и вјеродо-
стојно приказати. 

ПЈЕВАЊЕ У  
ДАЛМАТИНСКОМ ЗАЛЕЂУ

У оквиру разноврсног 
жанровског оквира, Срби из 
Далматинског залеђа и да-
нас памте божићне, вучар-
ске, пјесме са прела, уз игру, 
чобанске, љубавне, родољу-
биве и забавне пјесме. Вокал-
на традиција обилује разли-
читим народним термини-
ма као означитељима одре-
ђених музичких појава ме-
ђу којима су називи који се 
користе као синоним за ме-
лодију – „глас“ или „арија“. 
Специфичност пјевачког из-
ражавања представљају „ока-
лице“, „грокталице“ и пјесме 
„на бас“. Пјевачи имају сви-
јест о „старини“ ових фор-
ми тако да као „најстарије“ 
назначавају „окалице“ (кон-
талице) и „грокталице“, док 
пјевање „на бас“ одређују као 
новији музички слој. „Окали-
це“ карактерише доминант-
на улога интервала секунде и 
интензиван вибрато у диони-
ци првог гласа на крају стро-
фе када се изводи припјев ој.

„Грокталице“ су музич-
ке форме које се на подруч-
ју Далмације биљеже у вре-
менском распону који је ду-
жи од једног вијека, јер су 
привукле интересовање са-
купљача народних пјесама, 
попут Лудвика Кубе (крајем 
19. вијека), преко бројних пу-
тописаца и етномузиколога. 
Савремени хрватски истра-
живачи посветили су пажњу 
проучавању и промовисању 
ове технике која је од 2010. 
године уписана на УНЕСК-
-ову листу свјетске културне 
баштине под називом „ојка-
ње“. Она је нашла своје мје-
сто и на Националној листи 
нематеријалног културног 
насљеђа Републике Србије 
2012. године и препозната 
је кроз „пјевање грокталица“. 

„Грокталице“, као изузет-
но популарне форме Срба из 
Далматинског залеђа, углав-
ном су везане за мушкарце 
као пјеваче. То не значи да 
их жене не изводе, већ да се 
у оквиру обреда, као што су 
слава и свадба, мушкарци по-
јављују као доминантни ин-
терпретатори. Назив су до-
биле по специфичном „по-
игравању грла“ – „пјевању 
грохотом“ које обухвата брз 
трилер, односно смјену два 
тона. Поред наведеног име-
новања, у неким дијеловима 
сјеверне Далмације јавља се 
и назив „орзање“, који пред-
ставља синоним за „грокта-
ње“. Богата терминолошка 
одређења углавном зависе од 
локалитета на коме су засту-
пљена тако да се срећу и на-
зиви: „војкање“, „трескање“, 
„орцање“, „завијање“, „грок-
тење“, „грохотање“, „розга-
ње“ и „рождење“. Шира дру-

штвена заједница веома ци-
јени извођаче који умију да 
„грокте“, јер се овакав начин 
пјевања сматра посебном вје-
штином даровитих поједина-
ца. При извођењу „гроктали-
ца“ код пјевачких група из-
двајају се двојица солиста од 
којих први изводи „позив“, 
док други солиста „преузи-
ма“ пјесму и „грокти“. 

 „Пјесме под бас“ или „на 
бас“, као новије извођачке 
форме, подразумијевају со-
листу који „води“ и групу 
која „басира“ – прати. Овај 
начин пјевања представља 
новији вид вокалног исказа 
и изузетно је популаран и 
распрострањен у предјели-
ма Далматинског залеђа. 

ЛИЧКО ПЈЕВАЊЕ
У оквиру личког вокал-

ног израза данас доминира-
ју божићне, сватовске, љубав-
не, родољубиве и друге пје-
сме. Оне се ријетко изводе 
у „аутентичном“ контексту 
и углавном су дио различи-
тих сценских адаптација. У 
актуелној пракси пјесме но-
вије сеоске праксе преовла-
давају, док је старији вокални 
слој готово потпуно нестао и 
чине га музичке форме ко-
је Личани називају „розга-
лицама“. Оне су дио музич-
ког изражавања мушкараца 
и садрже специфично потре-
сање гласом – „розгање“, ко-
је се изводи на исти начин 
као и „гроктање“ у Далма-
тинском залеђу. Према на-
водима хрватског етномузи-
колога Јерка Безића, „розга-
лице“ су некада биле дио ву-
чарског опхода или су се мо-
гле чути у уводним дијелови-
ма гусларских пјесама. Као и 
код „грокталица“, и „розгали-
це“ подразумијевају двојицу 
солиста који имају различи-
те улоге у креирању напјева: 
први почиње пјесму речита-
тивним исказом („ојка“ ка-
ко кажу поједини пјевачи), 
а други прихвата и „розга“ 
уз пратњу осталих пјевача. 

Пјевање „на бас“ као 
облик новијег сеоског изво-
ђења, изузетно је популарно 
у актуелној пракси у којој се 
различити мелодијски моде-
ли називају „арије“. Каракте-
рише га разноврсна терми-
нологија која се односи на 
функцију гласова солисте и 
пратње. Онај који пјева први 

глас „води“ јер је он „почи-
мач“ који „гуни напрво“ (го-
ни право), док остали „прате“ 
или „басирају“. Уколико же-
на започиње пјесму користи 
се термин „започимаљка“, 
којим се директно денотира 
њена функција у извођачком 
процесу. Уколико су интер-
претатори мушкарци онда 
се као пратња пјесми могу 
користити тамбуре „дангу-
бице“, што није императив.

У оквиру пјевања „на бас“ 
јављају се два изузетно по-
пуларна мелодијска модела 
од којих се један назива „ој-
кан“, а други се препозна-
је при извођењу „личког бе-
ћарца“. „Ојкан“ представља 
начин пјевања који припада 
новијем вокалном слоју и ве-
ома је омиљен међу Личани-
ма, а карактерише га почет-
ни стих „Ој, ојкане, пјесмо 
моја мила“. Пјевање „на ој-
кан“, на селима и прелима, 
подразумијева импровиза-
цију текста која настаје као 
плод контекста, односно кон-
кретне друштвене ситуације. 
Садржај креира пјевач ко-
ји има улогу солисте и цен-
тралне личности у самом из-
вођачком процесу. Импро-
визација поетског садржаја 
одликује и „личке бећарце“ 
који се изводе на свадбама 
и такође су препознатљиви 
по десетерачким дистисима 
и карактеристичном мело-
дијском моделу. 

КОРДУНАШКО ПЈЕВАЊЕ
Кордунашко пјевање ве-

зано је за истоимену област 
у којој се временски конти-
нуум годишњег и животног 
обредног циклуса сегменти-
ра на: божићне, чаројичке, 
жетелачке, са прела, при „чи-
јању“ (чишћењу) перја, сва-
товске, уз игру, љубавне, ро-
дољубиве и забавне пјесме. 
Основне одреднице које Кор-
дунаши наводе у експикацији 
музичких појава јесу „заво-
ђај“ и „арија“, који предста-
вљају синониме за музички 
образац. Назив „завођај“ се 
користи за мелодијске обра-
сце у оквиру старијег начина 
двогласног извођења – „ојка-
ча“, у којима се за функције 
првог и другог гласа издвајају 
појмови „заводи“ и „прати“. 
У реализацији старијег пје-
вачког стила учествује мањи 
број пјевача (три до пет) ис-

тог пола, при чему дионицу 
првог гласа изводи само је-
дан од њих. Мелодијске ли-
није су базиране на хромат-
ским тонским пољима, а нај-
јача импресија при перцеп-
цији напјева старије извођач-
ке праксе и енергентски ну-
клеус, настаје при сазвуку се-
кунде или мале терце.

Међу старије пјевачке ма-
нире спада и „розгање“ које 
је посебно распрострањено 
код српског становништва из 
околине Слуња. Оно се изво-
ди са „потресањем“ гласа на 
једном слогу и може се јави-
ти у групном или солистич-
ком извођењу. Групно пјева-
ње кордунашких „розгалица“ 
не разликује се од истоиме-
ног облика у Лици, или од 
„грокталица“ из Далмације.  

Пјевање „на бајс“ пред-
ставља нови вокални стил у 
оквиру кога родна сеграгаци-
ја није тако изражена. Флек-
сибилност народних правила 
у музичком систему Корду-
наша огледа се у повременом 
заједничком пјевању оба по-
ла. Један вид таквог извође-
ња је пјевање са „циком“, од-
носно укључивање женских 
пјевача на крају пјесме за ок-
таву више у пратећој мушкој 
дионици. 

БАНИЈСКО ПЈЕВАЊЕ
Поетски оквир напјева ка-

рактеристичних за Банију од-
носи се на божићне пјесме, 
садржаје који су пратили 
обредне поворке зимског ци-
клуса, пјесме при перушању, 
прелске, сватовске, уз игру, 
љубавне, породичне, родо-
љубиве и шаљиве. На музич-
ком пољу банијско пјевање 
обухвата два пјевачка сти-
ла: старији – „на глас“ и но-
вији – „на бас“, али и прела-
зне облике који представљају 
њихову комбинацију. Стари-
ји вокални слој подразумије-
ва терминологију која се од-
носи на мелодијске моделе 
– „гласове“, као и на функ-
цију интерпретатора означе-
ну кроз солистичко извођење 
оног који „првачи“ и групну 
подршку осталих пјевача у 
улози пратње. У новијем на-
чину музичког изражавања 
такође се јављају различити 
мелодијски модели за које 
се користи термин „арија“.

У оквиру старијег пјевања 
„на глас“ запажају се законо-

мјерности музичког тока као 
својеврсне звучне парадиг-
ме самог географског про-
стора. Оне се исказују у ви-
ду нетемперованих хромат-
ских тонских образаца који 
су основа за реализацију ме-
лодијске линије. Поред тога, 
препознатљиви су и по хете-
рофоном пјевању код кога је 
секунда најфреквентнији са-
звук који се понекад јавља 
међу гласовима у паралел-
ном кретању. 

Новији начин извођења у 
вокалној пракси Банијаца не 
разликује се од испољавања 
овог стила у другим српским 
културним просторима. По-
ред  карактеристичног дија-
тонског тонског потенцијала, 
слободног метроритма, изра-
зите улоге терцног сазвука и 
квинтног завршетка, понекад 
се јавља и глисандо који је на 
подручју Баније типичнији 
за старије пјевачко насљеђе.

СЛАВОНСКО ПЈЕВАЊЕ
У односу на друге предје-

ле у Хрватској, пјевање Срба 
из Славоније није било дио 
етномузиколошких разма-
трања и опсежнијих проуча-
вања. До сада су прикупље-
ни углавном примјери који 
су дио обредне праксе по-
пут свадбених и божићних 
пјесама, или су их изводиле 
поворке мачкара, ђурђевана 
и ладаљки. 

Актуелна сагледавања 
вокалног идиома Западне 
Славоније показују изузет-
ну популарност новијег на-
чина пјевања које се темељи 
на римованим десетерачким 
дистисима, већем тонском 
амбитусу, темперованом си-
стему и изразитој улози са-
звука терце. За овај географ-
ски простор типичну појаву 
представља пјевање уз кри-
во коло у оквиру кога се нат-
пјевавају двије групе интер-
претатора.

 Виталност музичког из-
раза српског становништва 
које живи на територији Хр-
ватске или је исељено у Ср-
бију, одржава се захваљују-
ћи људима средње и стари-
је генерације. Музика, као 
и човјек опстаје у двије гео-
графске културне цјелине 
и у обема је легитимни ре-
презент својих носилаца са 
истом семантиком – музич-
ким идентитетом као симбо-
лом етничког и супкултурног 
идентитета. Нажалост, већи-
на пјевачких ансамбала не-
ма у свом саставу младе ко-
ји би успоставили контину-
итет музичког насљеђа. За-
то је потребно организова-
ти различите активности и 
стратегије којима би се мла-
ди заинтересовали за очува-
ње нематеријалног култур-
ног насљеђа Далмације, Ли-
ке, Кордуна, Баније и Славо-
није. Умреженост носилаца 
одређене традиције уз укљу-
чивање свих стручних капа-
цитета етномузикологије и 
адекватну помоћ државних 
институција културе, може 
бити од изузетног значаја за 
даљи опстанак раритетних 
музичких форми.

НАСТАВИЋЕ СЕ..

БАШТИНА КРАЈИШКИХ СРБА  4.

 » Традиционално пјевање саставни је дио фолклорних фестивала, а један од њих одржава се у Бачком Грачацу

Пројекат Завичајног удружења Сава Мркаљ из Новог Сада, 
Баштина крајишких Срба, биће приказан у пет наставака, 
од јуна до октобра, а обухватиће неколико области: истори-
ју, 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. 

Пише: проф. др Сања Ранковић  ЕТНОМУЗИКА
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НАДА ОСТОЈИЋ АГБАБА ГОВОРИ О СКОРОМ ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ ИЗБЈЕГЛИЧКИХ ЗГРАДА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Сремски Карловци  
отворили своја врата  
Крајишницима
У Чератској улици у 

Сремским Карловци-
ма, између задње куће 

и водорезервоара, граде се 
станови за 16 избјегличких 
породица. 

Нада Остојић Агбаба, ру-
ководилац Одjељења за дру-
штвене дjелатности у карло-
вачкој Општини, нам је обја-
снила да за 12 породица, ко-
је остварују приходе, постоји 
могућност да их откупе, док 
то неће бити могуће за пре-
остала четири стана у који-
ма ће бити смјештени кори-
сници социјалног становања.

Изградња ових станова 
дио је Регионалног програ-
ма стамбеног збрињавања 
(РСП), и то петог потпројек-
та у којем као партнери уче-
ствују Комесаријат за избје-
глице и миграције Републике 
Србије, који је водећа инсти-
туција, карловачка Општи-
на, као инвеститор и Једини-
ца за управљање пројектима 
у јавном сектору (ЈУП) који 
даје техничку подршку и вр-
ши финансијско управљање 
и плаћањe према закључе-
ним уговорима. Финансира-
ње изградње вишепородич-
них стамбених објеката врши 
се из донаторских средстава 
обезбјеђених из Фонда РСП, 
преко Банке за развој Савје-
та Европе.

ТРЕЋИНУ СТАНОВНИКА 
ЧИНИЛИ ПРОГНАНИ СРБИ

У Сремским Карловцима 
1995. године сваки трећи ста-
новник био је протјеран са 
свог огњишта. Наиме, на те-
риторији ове општине уточи-
ште је нашло више од 3.000 
људи протјераних из Хрват-
ске или БиХ. 

– Тада су Карловчани 
отворили врата својих кућа 

и викендица, а прве прогна-
нике смо смјестили у просто-
рије вртића, у просторијама 
основне школе и фискул-
турне сале – рекла је Нада 
Остојић Агбаба и додала да 
поред крова над главом из-
бјеглицама су били обезбје-
ђени оброци, помоћ при ку-
повини хране, одјеће и дјеца 
су добијала школски прибор.

Колективни смјештај, жи-
вот прогнаних и избјеглих и 
њихово збрињавање у фи-
скултурној сали Соколски 
дом у Сремским Карловци-
ма је трајао пуних 6 година, 
односно до 2001. године, а из 
вртића и школе су се много 
раније преселили у друге ко-
лективне центре. Након шест 
година боравка избјеглих у 
фискултурној сали, у којој 
ђаци Карловачке гимназије 
нису могли да изводе наставу, 
крајње вријеме је било да се 
иселе смјештени у њој, јер су 
били у нехуманим условима.

– Крајње нехумано је би-
ло како су људи живјели у тој 
сали, њих више од 130. Ме-
ђу њима је било старих, мла-
дих, дјеце и новорођенчади, 
одвојени само импровизова-
ним преградним плочама – 
присјећа се Остојић Агбаба.

– Тада је Комесаријат за 
избjеглице заједно са УНХЦР 
и општином Сремски Кар-
ловци спровео пројекат из-
градње станова тзв. Кључ у 
руке. Пројекат који је подра-
зумијевао израдњу пет стам-
бених јединица финансирала 
је Швајцарска организација 
за помоћ у катастрофама – 
рекла је Агбаба. 

Она је појаснила да је оба-
веза Општине била да опре-
дијели и инфраструктурно 
опреми грађевинску парцелу, 
исходује грађевинску дозво-

лу, употребну дозволу, при-
кључке на електро, водовод-
ну и канализациону мрежу, 
изгради саобраћајницу и та-
ко даље.

 – Најважније је да су 23 
породице фискултурну салу 
замијениле становима. Про-
шле године им је омогућено 
да их откупе, уз могућност 
отплате на више рата, што је 
до сада учинило 19 породица 
– рекла је Агбаба.

ПОМОЋ У ХРАНИ, ОГРИЈЕВУ 
ИЛИ ЛИЈЕКОВИМА

За породице избјеглих, ко-
је нису биле стамбено збри-
нуте у изграђеним станови-
ма, општина је добила сред-
ства од Комесаријата за из-
бјеглице и миграције. Један 
дио је добио помоћ за ку-
повину сеоских кућа, други 
су добили пакете грађевин-
ског материјала за заврше-
так објекта или за адаптаци-
ју неусловних објеката.

– Прошле године смо до-
дијелили девет пакета грађе-
винског материјала, који је 
реализован из Регионалног 
стамбеног програма (РСП). 
Тако је девет породица до-
било вриједну помоћ у гра-
ђевинском материјалу, чија 

је максимална ври-
једност била од 9.000 

евра. Из истог програма 
купљено је шест сеоских ку-

ћа за избјегле који су се опре-
дијелили за овај вид стамбе-
ног збрињавања. Настављају-
ћи да помаже избјегле, про-
гнане и расељене, Комесари-
јат је општини опредијелио 
пакете хране и тренутно се 
врши расподјела 29 хумани-
тарних пакета хране. Морам 
да нагласим да је ово трећа 
подјела пакета хране ове го-
дине и да се дају искључиво 
онима који и даље имају ста-
тус избјеглице и статус расе-
љених са Косова и Метохије 
– рекла је Агбаба. 

Поред пакета хране зна-
чајна су средства Комеса-
ријата која се додјељују ис-
тим породицама за купови-
ну огрjева, средстава за ли-
јечење и куповину лијекова.

Избјелице су добијале и 
пакете за економско осна-
живање кроз доходовне ак-
тивности.

– Уколико желе да се ба-
ве занатством, пчеларством, 
пољопривредном дjелатно-
шћу, услужном дjелатношћу, 
а немају сопствена средства 
да купе неопходну машину, 
опрему, алат, Комесаријат 
је преко Општине помагао 
ове породице. Висина помо-
ћи по породици је до 200.000 
динара.

До 1995. године било је на 

евиденцији 450 избјеглица, то 
су махом Срби који су поче-
ли да долазе од 1992. године 
из Осијека, Вировитице, Кар-
ловца, а такође и из Босне и 
Херцеговине.

– Један број њих је купио 
некретнину, добио личну кар-
ту и трајно се населио у на-
шем мјесту. Они нису ника-
да добили никакву помоћ од 
Комесаријата, а сада имају 
потребе, међутим, проблем 
је тај што нису имали статус 
избјеглице и не могу да кон-
куришу на Комесаријатове 
конкурсе.

КАРЛОВЦИ ПОДСЈЕЋАЈУ
НА ЗАВИЧАЈ

Питали смо нашу саговор-
ницу шта је то у Сремским 
Карловцима привукло људе 
из Крајине да се ту настане.

– Карловци су њих под-
сјећали на мјесто одакле су 
дошли. Брдовити Карловци 
који су на обронцима Фру-
шке горе, ту је Дунав, близу је 
Нови Сад, а и Београд. Мно-
ги су чули за Карловце пре-
ко пријатељских и фамили-
јарних веза, а такође један од 
разлога је што смо се ми, оп-
штина, побратимили са Ко-
реницом и врло често смо се 
посјећивали.

На основу ријечи Наде 
Остојић Агбаба рекли бисмо 
да општина Сремски Карлов-
ци брине о досељеним из ре-
публика бивше СФРЈ.

– Увијек се може више по-
моћи, али битно је да је та 
брига препозната и да се осје-
ти у  свакодневној директној 
комуникацији.

Нада Агбаба се осврнула 
и на велики број Крајишни-
ка на Банстолу, који су се ли-
јепо организовали.

– Захваљујући владици 
Василију, сремском еписко-
пу, који је одлучио да купи 
једну парцелу и изгради та-
мо цркву, по узору на руске 
светиње, новоизграђена Цр-
ква Благе Марије је сада по-
стала крајишко сабориште.

Од 2006. године значај-
на средства за избјегле, про-
гнане и расељене који живе 
на територији Војводине, из-
двајају се из буџета АП Вој-
водине, преко Фонда за пру-
жање помоћи избјеглим, про-
гнаним и расељеним лицима. 
То се односи на пакете грађе-
винског материјала, помоћ за 
куповину сеоских кућа, нов-
чане помоћи за куповину ли-
јекова и огрјева, новчане по-
моћи најуспјешнијим студен-
тима и ученицима средњих 
школа, помоћ за економско 
оснаживање, бесплатан ау-
тобуски превоз у Хрватску и 
Босну и Херцеговину. 

У  свим овим пројектима 
активно учествује Општина, а 
избјеглице настањене у Срем-
ским Карловцима су обухва-
ћене свим видовима помоћи 
Фонда. ДРАГАНА БОКУН

 » Нада Остојић Агбаба

 НАЈВЕЋИ СРПСКИ СПОРТСКИ ДОГАЂАЈ У СЈЕВЕРНОJ АМЕРИЦИ Крајишници из САД помажу завичају
Удружење крајишких Срба Прело из Чикага 

наставља да помаже појединце и удружења 
у завичају. Недавно је тако за потребе лијечења 
упућена донација породици Дабић из Шапца 
поријеклом са Баније и Кордунашу Ђорђу Ни-
шевићу из Бусија за опоравак од посљедица са-
обраћајне несреће. Удружењима Далматинаца 
и Банијаца из Суботице дата је помоћ за обно-
ву Доситејеве куће у Плавну поред Книна и за 
књигу Банијски рјечник.

Донацију је примио и талентовани ученик 
Синиша Матијевић из Крњака који је ове го-
дине кренуо у Православну гимназију у За-
гребу. Донације је уручио члан управе Прела 
Светозар Данчуо за вријеме недавне посје-
те Србији. Захваљујући се на помоћи Жељко 
Матијевић је истакао да је она његовом си-
ну Синиши подстицај за учење и развој сли-
карског талента.

Милорад Кураица, који води пројекат об-
нове Доситејеве куће у Плавну, очекује да 
ће уз помоћ Срба из расијања овај пројекат 
успјешно да се заврши. Жељко Тинтор је на-
јавио нова издања са банијским тематикама.

Удружење крајишких Срба Прело је једно 
од најактивнијих српских удружења у Аме-
рици, а поред хуманитарних акција присут-
но је готово у свим акцијама обнове српских 
храмова у Хрватској, Републици Српској и 
Федерацији БиХ. Тако је међу првима дало 

средства за обнову храма у Петрињи, а дат је 
и новац за завршетак црквене сале при Хра-
му Преображења Господњег у селу Колунић 
крај Босанског Петровца и за обнову храма 
у Аранђелову крај Требиња.

У овом чикашком удружењу најављују да 
ће у оквиру своје јесење манифестације – Ке-
стенијаде спровести акцију помоћи за инва-
лида Душана Вукојевића Марса из Београда.
 СВЕТОЗАР ДАНЧУО

СРБИЈАДА ОКУПИЛА 10.000 ЉУДИ 
У Чикагу је почетком септембра одржана 

Србијада, фудбалски турнир који је у два 
дана окупио скоро 10 хиљада Срба из Сједи-
њених Држава и Канаде. На турниру је уче-
ствовало преко 60 екипа српских фудбалских 
клубова из америчких и канадских градова у 
којима живи бројнија српска заједница. Они 
су се такмичили у категоријама од пионира, 
па до ветерана, а забиљежени су и примјери 
да се на Србијади такмиче и три генерације 
из једне породице.

Побједник је тим Уједињени Срби из Њу Џер-
сија, који ће према традицији сљедеће године 
бити домаћин ове највеће српске спортске ма-

нифестације у Сјеверној Америци. У финалу 
су побједили истоимену фудбалску екипу из 
Милвокија. Најуспјешнији најмлађи учесници 
били су Хамилтонски Срби из Канаде.

На имању Српске братске помоћи недале-
ко од Чикага домаћин 27. по реду Србијаде 
био је Фудбалски клуб Република Српска из 
Чикага. Првенствено спорта ради, али и ра-
ди дружења, упознавања, забаве, српске му-
зике, фолклора, традиције и уживања у срп-
ским специјалитетима, велики дио учесника 
дошао је из америчких и канадских градова 
удаљених и по неколико хиљада километа-
ра. СВЕТОЗАР ДАНЧУО

 » Светозар Данчуо уручује донацију за породицу Дабић



ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА САБОРОВАЊЕ  21

ОДРЖАНО ГЛАМОЧКО ВЕЧЕ У БЕОГРАДУ

КРСТОВДАНСКО САБРАЊЕ ГЛАМОЧАНA
Послије неколико го-

дина паузе поново 
се у Београду заигра-

ло гламочко глуво коло, 27. 
септембра, на Крстовдан у 
ресторану Језеро на Ади Ци-
ганлији гдје се окупило око 
350 Гламочана, на позив об-
новљеног Удружења грађана 
Гламоча из Београда.

Гламочко вече отворио је 
предсједник Удружења Ран-
ко Ивић поздрављајући зва-
нице, међу којима посебно 
оне који су за ову прилику 
дошли из завичаја.

НЕОПХОДНА
ПОМОЋ ЗАВИЧАЈУ

Ивић је у свом обраћа-
њу истакао главни циљ об-
нављања Удружења, а то је 
помоћ родном крају у разли-
читим областима, од питања 
опстанка на простору Гламо-
ча до помоћи новорођеним 
бебама.

– Нама који смо отишли 
је много лакше него њима, и 
зато поручујемо да нас нико 
неће спријечити да помаже-
мо своме роду. Ми водимо 
једну тешку битку и труди-
мо се на све начине, као и 
путем средстава јавног ин-
формисања да укажемо на 
важност забране уништавања 
НАТО минских и  експлозив-
них средстава на простору 
Гламоча, што се ради без ика-
кве контроле, а држава БиХ 
нема никакве лабораторије 
за испитивање штетности по 
становништво и природу, иа-
ко ми сами знамо да њихове 
намјере нису часне. Плаши-
мо се по опстанак наших љу-
ди и вода и других природних 
ресурса – упозорио је Ивић.

Говорећи о актуелним 
пројектима Удружења ко-
је је обновљено у новембру 
прошле године, а незванич-
но, без законскoг оквира, по-
стоји  чак од 1965. године, 
Ивић је рекао да ускоро тре-
ба да изађе из штампе моно-

графија Гламоч од 1995. до 
2020. као заједнички проје-
кат три Удружења Гламоча-
на, из Новог Сада, Бањалуке 
и Београда, у којој је описа-
но страдање овог краја позна-
тог осим по Гламочком глу-
вом колу, још и по чувеном 
Гламочком пољу, гламочком 
кромпиру и природном бо-
гатству шуме, односно смрчи 
и јели, специјалној врсти др-
вета од којих се праве најфи-
није свјетске виолине.

– У потрази смо за при-
вредником који би био спре-
ман да уложи у фабрику на-
мјештаја у Гламочу и да тако 
покрене талас запошљавања 
људи који живе на овом по-
дручју. Једна мала група љу-
ди из Хрватске заједнице бес-
правно сијече шуме и одво-
зе и продају сирово дрво пут 
Јадрана. Предузеће Херцегбо-
санске шуме које је сједиште 
регистровало  у Купресу на 
тај начин не плаћа дио рен-
те Гламочу, а на све то нико 
из државе БиХ не реагује – 
поручио је Ивић.

РАДИВОЈША: НАШ  БРЕНД
– ГЛАМОЧКИ КРОМПИР

Поздраве из завичаја зе-
мљацима је пренио начелник 
Општине Небојша Радивојша 
и позвао све на традиционал-
ну манифестацију Дани гла-
мочког кромпира која се одр-
жава 19. октобра.

– Уз штандове на којима 
пољопривредници излажу 
своје производе, организу-
јемо и културно- умјетнички 
програм  и награде за најбо-
ље производе, највећи кром-
пир, најбољу питу кромпиру-
шу итд.  Наши људи најви-
ше се баве пољопривредом, 
сточарством, док један дио 
становништва  ради у дрв-
но-прерађивачкој индустри-
ји и шумарству. Иако је по-
ложај наших људи у Феде-
рацији тежак, ми се боримо  
за опстанак, и кад нас питају 
шта нам највише недостаје, 
ми кажемо људи. Некада је у 
Гламочу живјело 12 хиљада 
људи, а данас послије масов-
них прогона и страдања у по-
сљедњем рату, имамо само 3 

хиљаде становника – испри-
чао је Радивојша у изјави за 
Српско коло.

ЗАХВАЛНОСТ СРБИЈИ
Посебно захвалан Србији 

и предсједнику Вучићу ко-
ји се сјетио српског народа 
у овом крају и дао донаци-
ју за Гламоч којом је обно-
вљен Дом културе и урађена 
расвјета у центру општине, 
према ријечима Радивојше 
новом донацијом Владе Ср-
бије средства ће бити усмје-
рена на изградњу спортске 
дворане.

– Спроводимо и друге про-
јекте у нашој општини. У току 
је водоснадбијевање у неколи-
ко села, изградња асфалтног 
пута између Дрвара и Гламо-
ча, електрификација итд. – до-
дао је Радивојша искористив-
ши прилику и да похвали са-
радњу са Удружењима Гламо-
чана, који су доста доприније-
ли изградњи спомен-обиљеж-
ја страдалим борцима из Гла-
моча у посљедњем рату које 
је подигнуто прошле године.

СРДИЋ: ЕВРОПА ПОШТУЈЕ
 ГЛАМОЧКО КОЛО  

Скупу земљака прису-
ствовао је и предсједник 
Удружења Гламочко коло из 
Бањалуке Рајко Срдић.

 – Радује ме што се Удру-
жење у Београду обновило и 
што ми Гламочани нисмо и 
нећемо изгубити свој иденти-
тет. Своје коријене његујемо 
и увијек ћемо се скупљати, и 
у невољи и добру. Немојмо 
никада заборавити свој род-
ни крај, свој Гламоч – иста-
као је Срдић у свом говору.

– Поносно носимо назив 
Гламочко коло које  је препо-
знатљиво у свијету. Два пута 
је проглашавано за најбоље 
коло европског континента, 
а од 1982. године уврштено 
у свјетску културну баштину  
УНЕСКО- а и као такво оби-
љежило је Гламоч. Наставља-
мо своје активности у правцу 
промоције свог краја, а једна  
од истакнутијих  јесте Фести-
вал гламочког кола који смо 
недавно одржали  у Банском 
двору у Бањалуци – испричао 
је Срдић.

ЛИНТА:  СРБИ ИЗЛОЖЕНИ 
НОВИМ ИСКУШЕЊИМА 

У име Одбора Скупштине 
Србије за дијаспору и Србе у 
региону, народни посланик 
и предсједник Одбора Мио-
драг Линта је поздравио скуп 
и позвао на јединство срп-
ског народа, Србије и Репу-
блике Српске.

– Српски народ се нала-

зи пред великим искушењи-
ма и веома је важно да ра-
димо, како на духовном, та-
ко и на културном јединству, 
да чувамо свој српски језик 
и српско писмо – ћирилицу, 
да славимо крсну славу и ис-
повиједамо своју вјеру пра-
вославну и никад не забора-
вимо наше страдале сународ-
никe у 20 вијеку – рекао је, 
између осталог, Линта.

ПРИЗНАЊЕ 
ПОЈЕДИНЦИМА

У оквиру програма вече-
ри додјељене су захвалнице 
бројним Гламочанима који 
су допринијели раду Удру-
жења, а међу њима био је и 
генерал Живомир Нинковић 
који није крио задовољство 
што је међу својим земља-
цима.

– Наш народ је пуно то-
га претрпио и срећан сам 
што смо се послије много 
времена окупили. Крајина 
се очигледно ујединила ве-
черас, овдје су наши људи 
и из других крајева, а оно 
што се види је саборност. 
Саборност је потребна срп-
ском народу у времену у ко-
ме се налазимо, више од на-
сушног хљеба – поручио је 
Нинковић.

Гламочкој вечери прису-
ствовали су и представни-
ци Удружења Граховљана из 
Београда предсједник Бран-
ко Триван и члан Војислав 
Галић и предсједник Удру-
жења Дрварчана у Београду 
Стеван Бањац.

Гламочко глуво коло игра-
ло се до касно у ноћ, а у за до-
бру атмосферу били су заду-
жени Народни ансамбл Ра-
дио-телевизије Србије са Си-
нишом Вићентијевићем на 
челу, солиста Данка Стојиљ-
ковић и звијезда вечери Ма-
ринко Роквић.

Водитељ програма био је 
Мишко Младен Јовичић из 
Гламоча.  ВЕСНА ПЕШИЋ

ГЛАМОЧКИ МУЧЕНИЦИ ЧУВАЈУ ВЈЕРУ

Гламочко вече у Београду увеличао је и протонамјесник 
манастира Веселиње из Гламоча, Срђан Белензада који је 
за Српско коло рекао да се српски народ у Гламочу чврсто 
држи цркве и вјере православне. 
– Манастир Веселиње је познат по томе што су у његовој 
порти похрањене мошти 806 мученика гламочких који су 
страдали 1941. године, када  је на звјерски начин убијен 
1.381 Србин. Господ их је препознао као мученике, а тако 
и манастир –подсјетио је прота Белензада са поруком коју 
шаље и  празник Крстовдан када је скуп у Београду одржан.
 – Као што је царица Јелена пронашла крст часни, тако и нама 
Господ  даје могућност да пронађено вјеру, ако се угледамо на 
вјеру својих предака и ојачамо је – закључио је прота.

 » Небојша Радивојша, Ранко Ивић, Миодраг Линта, свештеник Срђан Белензада и Рајко Срдић

ПРАЗНИК МАЛЕ ГОСПОЈИНЕ У СУБОТИЦИ 

 » Протонамјесник Драган Стокин и чланови ЗУ Банија на челу са предсједником Чедомиром Пађеном

 » Ћирилица је наше писмо: Пуна сала у Беранама

Банијци прославили крсну славу 
Завичајно удружење Банија Суботица оби-

љежило је у ресторану Мадера крсну сла-
ву Рођење Пресвете Богородице. Свечаном 
обреду сјечења славског колача присуство-
вали су бројни Банијци из Суботице и из 
околних мјеста, као и пријатељи из других 
завичајних удружења и клубова из Пачира, 
Бајмока, Бачке Тополе, Суботице, Фекетића 
(Личани, Славонци, Далматинци, Кордуна-
ши, Врбљанци, Република Српска, Срби из 
Црне Горе…), као и Руско-српско друштво. 
Свештеник Драган Стокин је истакао зна-
чај оваквих окупљања и очувања традиције.

Овогодишњи кум крсне славе био је пред-
сједник Удружења Банија Чедо Пађен. 

– Нашим активностима чувамо сјећање 
нашу Банију коју сви истински носимо у ср-
цу – поручио је Пађен.

Кумства се за наредну годину прихва-
тио Жељко Зинаја. Слави су присуствовали 
многобројни гости из покрајинске и градске 
управе, гошће из Глине Љиља Варга и Бран-
кица Маџарев.

Дружење уз храну, пјесму Су бенда и ко-
ло се наставило до раних јутарњих часова.

Жељко Тинтор је овом приликом наја-
вио Фестивал завичајних пјесама који ће се 
одржати 7. децембра  у Хали спортова у Су-
ботици. 

ДРАГАНА БОКУН

ВЛАДИКА JОАНИКИЈЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ МОЈА ЋИРИЛИЦА У БЕРАНАМА

Власт спроводи окупациони програм
У организацији Матице 

српске – Друштва чла-
нова у Црној Гори, Епархи-
је будимљанско-никшићке 
и Црквене општине Беране 
у Центру за културу, одржа-
на је манифестација Моја ћи-
рилица.

 Присутнима се обратио 
епископ будимљанско-ник-
шићки Јоаникије. Он је ка-
зао да би у свијетлу великог 
јубилеја – осамстогодишњи-
це СПЦ и настанка ћирилич-
ног писма, било примјерено 
говорити о њеном духовном, 
културолошком, просветном 
значају. `

– Када се подсјетимо да 
је Аустроугарска монархи-
ја окупирала Црну Гору и 
забранила ћирилицу са на-
мјером да потисне и српску 
историју и када се сјетимо да 
је исти програм спроводила 
Италија, јасно је да актуелна 
црногорска власт, кроз кул-
турну политику, и ону која се 
дотиче вјере, спроводи оку-
пациони програм – рекао је 
владика Јоаникије и додао 
да је и Устав Црне горе мр-
тво слово на папиру, јер се 
равноправност ћирилице у 
пракси не спроводи.

Предавање на тему Наша 

ћирилица одржала је проф. 
др Јелица Стојановић, пред-
сједник Матице српске – 
Друштва чланова у Црној 
Гори.

Плакете беранским ин-
ституцијама, фирмама и по-
јединцима, који његују ћи-
рилично писмо уручили су 
проф. др Драго Перовић и 
Дамјан Ћулафић.

Своје стихове говорили су 
пјесници Радинко Крулано-
вић и Дарко Јововић, гуслама 
је вече употпунио народни 
гуслар Милета Пантовић, док 
се афоризмима представио 
Блажо Паповић. Програм је 
водила Јелена Божовић.

Проф. др Драго Перовић 
и Дамјан Ћулафић уручи-
ли су плакете јавним уста-
новама, фирмама, приват-
ним предузећима, јавним и 
културним радницима и дру-
гим правним лицима из Бе-
рана које у својим називима, 
рекламама и сличним нат-
писима користе ћирилично 
писмо. 

ПРАЗНИК МАЛЕ ГОСПОЈИНЕ У СУБОТИЦИ 

»

Банијци прославили крсну славу 
З
ву Рођење Пресвете Богородице. Свечаном 
обреду сјечења славског колача присуство-
вали су бројни Банијци из Суботице и из 
околних мјеста, као и пријатељи из других 
завичајних удружења и клубова из Пачира, 
Бајмока, Бачке Тополе, Суботице, Фекетића 
(Личани, Славонци, Далматинци, Кордуна-
ши, Врбљанци, Република Српска, Срби из 
Црне Горе…), као и Руско-српско друштво. 
Свештеник Драган Стокин је истакао зна-
чај оваквих окупљања и очувања традиције.

сједник Удружења 
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У ПРОДАЈИ ДРУГО ИЗДАЊЕ КЊИГЕ БИЛО 
ЈЕДНОМ НА БАНИЈИ  МИЛОША КОРДИЋА

Ових дана појавило се друго издање књиге Било јед-
ном на Банији Милоша Кордића, у издању Инфо Раса 
д.о.о. из Београда.
Књига садржи бројне записе ауторових „осјенчених 
сјећања и благих подсјећања” на некадашњи живот на 
Банији (онај живот који је он живио и проживио, с тек 
повременим „уласцима” у збивања из Другог свјетског 
рата и грађанског рата у Хрватској, деведесетих годи-
на), затим записе о многим познатим и непознатим љу-
дима Баније (и женама, наравно), учитељима, настав-
ницима, професорима, љекарима, народним херојима 
(да ли су Васиљ Гаћеша и Никола Демоња погинули од 
непријатеља или од руке „својих”?), о ауторовим школ-
ским друговима, о сликарима, писцима, књигама, за-
пис о посјети предсједника Тита Банији 1967. године 
(дочек у Костајници и ручак у Двору на Уни), записе о 
сусретима са некадашњим руководиоцима, народним 
херојима, генералима…
У књизи је побројано 38 највиших врхова Баније: од 
Присјеке на Шамарици и Љубине на Трговској гори 
до Патанке на Трговској гори и Ровова на Шамарици 
(наведена је њихова висина и у којој се банијској гори 
налазе), описани су видици с неких од висова: Вино-
дол (изнад Јошавице, Горње Млиноге и Дејановића), 
Дјед (изнад Костајнице), Лебреница (изнад Двора на 
Уни), Липова глава (код Жировца), Осјеченица (изнад 
Горичке), бјелничко и шушњарско гробље, ту су запи-
си о странама (Вигњиште, Патрешић коса, Вергијина 
страна), побројане су ријеке и рјечице (гдје извиру и 
увиру, њихова дужина, притоке), потоци и нека врела, 
па записи, а између осталих, о сајму (понедјељком) у 
Костајници, о доживљају надошле и подивљале рије-
ке Уне, о селу Чавловици (општина Двор), о коњима и 
самарици, о првом и једином виђеном магарцу на Ба-
нији – у Бојни (општина Глина), о рјечици Петрињчи-
ци, записи са Шамарице, и тако даље.
(Код набрајања аутор се оградио од тога да је то све...)

Ту су имена (од најстаријих Авакума и Алексије до нај-
новијих Стефана и Тихомира, од најстаријих Ане, Ан-
ђе и Анђелије до најновијих Уне, Христине и Цветане), 
презимена (од Абрамовића и Аврамовића до Шућура и 
Шушњара) и бројни надимци (од Аге и Аде до Шуце и 
Шушкала, од Аје и Ајдаре до Шпурце и Штрампе) – све 
се односи на банијске Србе, затим су ту села и градови 
(од Бабине Ријеке и Балинца до Шегестина и Шибина), 
затим банијске пословице и изреке (на примјер: „Ал се 
украсио”, што значи: напио се; ту су и Вукове послови-
це које је сакупљао и по Банији), клетве и проклињања 
(на примјер: „Ђаво с тобом глогње млатјо!”), има доста 
ојкача (на примјер: „Мој ме драги са још двије вара, / 
таквом лоли ниђе нема пара.”), оригиналних псовки и 
њима блиских израза (на примјер: „Ми на тегли црта-
мо јабке, а ви на тегли коблу!”) …
У ово, друго издање, које је доживјело тек неке ситне из-
мјене, исправке, краћења, допуњавања, аутор је уврстио 
и рецепте старих банијских јела, па су ту: жгањци, жлич-
њаци, кисело млијеко (вареника) с подметом, кнедле са 
шљивама, крумпир на сапу, љевуша, палачинке запечене 
у ролу (рерни), прежгана јува, сир из сака, скроб, тарана, 
тучени сир, хладетине (ладетине, пихтије), цицвара и шен.
Слиједи и запис о томе шта су јели тежаци (косци, же-
теоци, копачи кукуруза, разни мајстори), а шта укућа-
ни. Затим је ту и опис кољевине, с тим да је детаљни-
је описано како се шта ради: од прављења кобасица 
(крвних и месних) до сушења.
У књизи је аутор сакупио и настојао да објасни више 
од 4.000 млађим читаоцима непознатих, а некима ма-
ње познатих ријечи, израза, назива… у говору баниј-
ских Срба… 
И тако даље.

„Пре рата нисмо имали 
ништа, а онда су дошли 
Немци и уништили нам све“
Године 1965. појавила се 

књига афоризама „Пи-
ши као што ћутиш“ срп-

ског књижевника Бранислава 
Бране Црнчевића. Набавио 
сам је ни пуну годину касни-
је.А онда, још касније, купо-
вао сам је бар три пута – по-
судим а не запишем коме, па 
кад питам онога на кога „сум-
њам“, а он, наравно, три чи-
сте о томе…

Из Црнчевићеве књиге, из-
међу безброј афоризама, за то 
вријеме веома оштрих, хра-
брих, усадио ми се у мозак 
посебно овај: „Пре рата нисмо 
имали ништа, а онда су дошли 
Немции уништили нам све.“

Усадио ми се у мозак (мно-
го пута наводио сам га у сво-
јим записима, биљешкама) 
због тога што смо учили и 
понављали како заиста прије 
рата (Другог свјетског) нисмо 
имали ништа, или готово ни-
шта, или веома мало у одно-
су на све што смо стекли, из-
градили и већ шездесетих го-
дина постигли у социјализму. 
Као, на примјер: толико више 
фабрика, жељезничких пруга, 
ауто-путева, школа, школова-
ног народа, болница, хидрое-
лектрана, електрифицираних 
села, стоке, живине итд.

Наравно да сам тада знао 
да није истина да ми нисмо, 
односно да они, наши стари-
ји, нису имали ништа прије 
тог рата. Али, да смо дваде-
сет година послије рата има-
ли свега више – имали смо. 
На страну што је баш те го-
дине, кад се појавила књига 
„Пиши као што ћутиш“,чуве-
на „привредна реформа“ по-
прилично зезуцкала ствар око 
тог напретка и што је и мален-
кост писца ових редака (а ова-
квих је тада српских маленко-
сти била пуна Банија: од зе-
мљорадника, занатлија, учи-
теља до инжењера, љекара…) 
осјећала да се нешто кува, да 
тамни нешто од тог улицканог 
сјаја, али је и она, та мален-
костоно што је могла и коли-
ко је могла „гурала упроспе-
ритет“. Иако вјероватно није 
баш најбоље разумјела Титов 

говор у Сплиту, 1962. године, 
али је разумјела (и морала је 
да разумије) говор Владими-
ра Бакарића у шуми поред си-
сачке Жељезаре, 1966, одмах 
након откривања споменика 
у Јасеновцу те исте године, па 
„Декларацију о називу и поло-
жају хрватског књижевног је-
зика“, приспјелог у јавност у 
марту 1967, па „хрватско про-
љеће“ које се увелико „буди-
ло“ испод шареног и варљиво 
топлог југословенског зимског 
прекривача, пуног перја које 
смо тада звали братство и је-
динство југословенских наро-
да и народности…

Али…
У Комоговини (а то су све 

банијске Комоговине: од Об-
љаја до Црквеног Бока, од Мо-
штанице до Јавнице), селу мо-
ме родном, малом, поред Су-
ње ријеке наше мале,имали 
смо прије рата нешто. У ства-
ри, неко нешто, а неко и мно-
го више од свега тога нешто. 
А онда су дошли – не „Нем-
ци“, већ хрватске усташе тих 
Немаца и уништили нам све. 
Седам пута село је (и не само 
оно, то – моје)пљачкано, ру-
шено и горјело и докраја из-
горјело.Само је тек код једне 
кућице остао „ситан камен на 
камену“.

И тог раног послијератног 
времена, кад нисмо имали 
ама баш ништа, не сјећам се.

Али каснијег свога дјети-
њег времена, кад и даље ни-
смо имали ништа, сјећам 
се: једнособна камена кући-
ца и камена просторијица 
као остава, једна клупа, јед-
на поклоњена столица, једна 
земљана здјела ишарана са 
спољне стране црвеном, зе-
леном, плавом и жутом бо-
јом, зидана пећ… Село је има-
ло Сељачку радну задругу, за-
једничке њиве, коње, волове, 
краве, овце, плугове, брначе. 
Онима који су били у Задрузи 
градиле су се „планске куће“. 
Обавезни откуп и обавеза ра-
дили су пуном паром. Радио 
је и Црвени крст с повреме-
ном робицом и каквим ципе-
лицама. У школи смо (тада је 

радила у двије смјене) доби-
јали Унрине пакете с марга-
рином, путром, сиром, Тру-
мановим јајима, а камион је 
довозио и бурад с млијеком у 
праху. Хљеб је стизао у дућан 
– за њега смо се уписивали. У 
селу је радио Пододбор Срп-
ског културног друштва Про-
свјета: приредбе, обиљежава-
ње и државних и вјерских пра-
зника, народне ношње, там-
буре. И обавезни дочеци но-
вих година.

А онда се 1953. године за-
друга угасила. Замро је и рад 
пододбора (касније, шездесе-
тих година,  поново ће поста-
ти активан). Али су били ак-
тивни течајеви кувања, спре-
мања зимнице, шивања… Ор-
ганизована су бројна предава-
ња стручњака (и из Загреба) о 
напредној пољопривреди (о 
сточарству, житарицама и во-
ћарству најчешће), о хигијени, 
здрављу…Било је ракије. То-
боже несортне винограде смо 
сасјекли. Множиле су се краве 
сименталке, све већи број до-
маћинстава могао је да дође 
до коња или волова, уз ријеку 
Суњу непрегледна јата гусака, 
по авлијама кокоши, раце, ту-
ке, сијале су се боље пшени-
це умјесто „бановке“, стизали 
су хибридни кукурузи, ради-
ла Ђачка пољопривредна за-
друга, почела су да пристижу 
и средства за заштиту усјева и 
поврћа…

Затим је 1958. године до-
шла и електрична струја. А с 
њом најприје радио-апарати, 
па телевизори, веш-машине, 
фрижидери… Радио-апара-
ти и телевизори мијењали су 
нам језик. У прва два разре-
да умјесто ћирилице на збо-
ру бирача изгласана је лати-
ница. У селу је било све више 
бицикала, па понеки мото-
рић и мотор, а онда тракто-
ри, затим „фићо“,па и већи 
ауто… Рушене су старе куће 
и грађене нове, модерније, 
савременије. У повеће поје-
дине штале стигла је и „Га-
вриловићева“ кооперација…

Па смо од тога како посли-
је рата нисмо имали ништа 

дошли до тога да смо имали 
много тога.

Ми, дјеца, у све већем 
броју одлазили смо у осмо-
годишње и средње школе у 
Костајницу, Петрињу, Загреб, 
Београд, Сарајево…Осмого-
дишња школа изграђена је 
и почела с радом 1. септем-
бра 1958. године и у нашим 
мјесноуредским (прије тога 
и општинским) Меченчани-
ма. Све више их се запошља-
вало по Костајници, Петри-
њи, Сиску, Загребу… Ту се 
женили и неки остајали да 
ту и живе.

А онда је дошло вријеме 
кад је број дјеце у школииз го-
дине у годину почео да се све 
брже и брже смањује. Оваца 
је одавно нестало, нестали су 
волови, нестајали коњи, кра-
ве, није се сијало као раније, 
све мање и све рјеђе се коси-
ло. А то што се сијало – жели 
су комбајни. Село је постаја-
ло све старије.

Није више било зечева, ко-
кошака (препелица), број пти-
ца се смањивао, роде и чапље 
нису долазиле на Суњу,умрле 
су воденице, нестајало је и ри-
ба, жаба, јастреба је било те-
шко видјети јер је нестајало 
кокошију…

Наше село није више би-
ло село. Осим малог фудбала, 
кад бисмо се окупили за ври-
јеме викенда – ништа.

А онда су дошле деведесе-
те:„Олуја“ је однијела оно што 
је било нешто од свега што је 
једном давно било кад „Пре 
рата нисмо имали ништа, а 
онда су дошли Немци и уни-
штили нам све“.

Да, дошли су Нијемци, 
али ми никад нисмо умјели 
да малко боље и прибраније 
ослухнемо оне који су им пје-
вали „Данке Дојчланд“.

И сад смо овдје гдје смо. А 
нема гдје нисмо: у Италији, 
Њемачкој, Америви, Аустра-
лији, Шведској, Норвешкој, 
Русији, на Исланду…

И да се подсјетим и да под-
сјетим: „Пре рата нисмо има-
ли ништа, а онда су дошли 
Немци и уништили нам све.“

 » БИЛО ЈЕДНОМ НА БАНИЈИ: Босонога дјеца журе у школу   

МИЛОШ КОРДИЋ: ЗАПИС СА БИВШЕ БАНИЈЕ

Ту су имена (од најстаријих Авакума и Алексије до нај-

КАКО ДО КЊИГЕ

Књига се може наручити поруком на телефон: 
063 1958 354, или на мејл: miloskordic44@gmail.com
Потребно је навести тачну адресу, број телефона 
и, уколико неко жели, нагласити да му аутор књигу 
потпише. 

 » ЦИЈЕНА КЊИГЕ: 
800  динара 
+ ПТТ трошкови



ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА САБОРОВАЊЕ   23

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ БАНИЈАЦА, ПОТОМАКА И ПРИЈАТЕЉА БАНИЈЕ  У УГРИНОВЦИМА ПРИРЕДИЛО НЕСВАКИДАШЊУ МАНИФЕСТАЦИЈУ

Умотворине и рукотворине народа са Баније
У организацији Завичај-

ног удружења Банија-
ца, потомака и прија-

теља Баније, а под покрови-
тељством Градске општине 
Земун 15. септембра у Дому 
културе у Угриновцима одр-
жан је први изложбено-про-
дајни базар под називом Умо-
творине и рукотворине наро-
да са Баније.

Циљ ове манифестације 
је да прикаже и покаже ор-
гиналне рукотворине Баниј-
ки, хеклане и везене стол-
њаке, постељину, пешкире, 
шаренице… Неки изложбе-
ни предмети су идентичне 
реплике као што је разбој, 
на којем је настајало дома-
ће платно. Приказaне су и 
бројне алатке, којима су Ба-
нијци обављали своје свакод-
невне послове.

На базару су се нашли и 
продајни излагачи, Игор Ра-
кић који је продавао предме-
те од коже, Звездана Лонча-
ревић и Ирена Живановић 
су продавале икебане, Јока 
Сићић је продавала украсе 
и корпице од папира, а Сте-
во Раделић своје радове од 
дрвета, Милош Бајић је про-
давао књиге, Анка Куколеча 
је продавала слике, књиге и 
цвијеће.

Могла се видјети и тради-
ционална народна ношња и 
чују изворне пјесме са Ба-
није.

КОВЈАНИЋ:СЕГМЕНТИ 
ЖИВОТА НАШИХ ПРЕДАКА

Мирослав Ковјанић пред-
сједник Завичајног удружења 
Банијаца, потомака и прија-
теља Баније је нагласио да 

ревија представља сегменте 
из живота наших предака, ка-
да су баке и мајке ноћи про-
водиле уз петролејку и сво-
ју љубав уткале у сваку шару 
пешкира, шареница, миљеа.

– Свака шара представља 
идентитет и културу нашег 
краја. Морамо на наше гене-
рације да пренесемо обичаје, 
традицију, и културу нашег 
краја, да знају ко су, шта су 

и коме припадају. Обичаји и 
традиција које смо са Баније 
донијели додатно је оплеме-
нила цјелокупну српску кул-
туру. Сви чланови који су ра-
дили и раде, уградили су дио 
себе у ово Удружење.

ЗАСЛУЖНИ  ПОЈЕДИНЦИ
НАГРАЂЕНИ ПЛАКЕТАМА

Ковјанић се захвалио 
свим члановима УО Удру-

жења, а посебно колегини-
цама Мири Јанузовић и Да-
ници Богдановић која је ујед-
но и координатор ове мани-
фестације.

– Изузетно ми је дра-
го што у нашем Удружењу 
имамо тако вриједну и рад-
ну жену – нагласио је Ковја-
нић чије су ријечи измамиле 
громогласан аплауз.

Домаћини су уручили 

плакете заслужним поједин-
цима. Плакете су примили 
предједник ГО Земун Дејан 
Матић, Милан Миша Ђурић 
и Милош Бајић који су за-
служни за оснивање удруже-
ња, МЗ Угриновци, Душанка 
Лукић Хавелка за несебичан 
рад, труд и велики допринос 
Удружењу.

У културно-умјетнич-
ком програму се представи-
ла МПГ Банија и фолклорни 
ансамбл Удружења.

Посјетиоци су могли да 
уживају и у ревији народне 
ношње Баније, током које је 
Даница Богдановић говори-
ла нешто више о свакој но-
шњи појединачно.

Банијска женска народ-
на ношња се састоји од ко-
шуље или хаљине, широког 

вуненог појаса црвене боје, 
лајбеца или прслука, кожу-
ха, рубца, вунених чарапа, 
опанака и дуката.

Мушка народна ношња се 
састоји од кошуље, гаћа или 
хлача, зубула или прслука, 
плетених чарапа, црних ко-
жних опанака, шкрљка или 
шешира и ћемери широки 
око струка.

Присутни су били и ди-
ректорка Дома здравља Зе-
мун др Александра Цветко-
вић са сарадницама, Петар 
Шаула предсједник Завичај-
ног клуба Кордунаша, Нико-
ла Везмар предсједник Зави-
чајног удружења Крајишни-
ка Никола Тесла, предсједник 
Удружења Ново огњиште из 
Барајева Јово Добријевић  и 
други. ДРАГАНА БОКУН

 » Предсједник општине Земун Дејан Матић, народни посланик Миодраг Линта, предсједник ЗУ Банијаца Мирослав Ковјанић  
и предсједник ЗК Кордунаша Петар Шаула  са члановима фолклорног ансамбла и пјевачке групе ЗУ Банијаца

МАТИЋ: СРБИЈА ИМА БУДУЋНОСТ

Ова манифестација је организована под покровитељством 
ГО Земун, па је предсједник Општине Дејан Матић нагласио 
да му је велико задовољство да присуствује базару.
– Срце ми је пуно када видим ову предивну дјечицу 
обучену у ношње из вашег краја, знам да наша Србија има 
будућност. Ми ћемо наставити да водимо рачуна о културној 
баштини, о историји нашег народа са којим се поносимо – 
рекао је Матић.

ЛИНТА: ТЕШКО ЈЕ ОЧУВАТИ КУЛТУРУ

Предсједник Скупштинског Одбора за дијаспору и Србе у 
региону Миодраг Линта је нагласио да је у времену борбе 
за опстанак у свакодневном животу тешко водити борбу за 
очување културе и традиције.
– Зато посебно честитам Удружењу на труду и желим да 
наставе у овом правцу, посебна захвалност и општини 
Земун која је препознала ово удружење које чини група 
озбиљних и одговорних људи – рекао је Линта.

 » Дио  
изложених 
предмета 
(слика горе)
Анка  
Куколеча 
са сликама  
и експонат 
ткалачког 
стана 

ПРАЗНИК УСЕКОВАЊА ГЛАВЕ СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА

Кућанци – православно свето мјесто 
У Кућанцима, родном мjе-

сту српског патријарха 
Павла, 11. септембра, у ор-
ганизацији Епископије па-
крачко-славонске обиљежен 
је празник Усековања главе 
Светог Јована Крститеља, у 
народу познатији као јесењи 
Свети Јован или Јован Главо-
сјек. Свету Архијерејску Ли-
тургију у обновљеном Хра-
му Светих апостола Петра и 
Павла служили су епископ 
пакрачко-славонски Јован, 
те епископ диоклејски Ме-
тодије (секретар митропо-
лита Амфилохија) уз много-
бројно свештенство славон-
ске епархије.

Српска православна црква 
слави Усекованије главе Све-
тог Јована Крститеља као ус-
помену на дан смрти свети-
теља који се као савременик 
Исуса Христоса и његов крсти-
тељ сматра посљедњим проро-
ком Старог и првим пророком 
Новог завјета. Смрт Светог Јо-

вана догодила се пред Песах, 
а празновање 11. септембра 
установљено је због тога што 
је тог дана освећена црква ко-
ју су подигли на његовом гро-
бу у Севастији цар Константин 
и царица Јелена. Епископија 
пакрачко-славонска једна је од 
најактивнијих, а од када је на 
челу Епархије владика Јован 
ствари су кренуле набоље, па 
се Епархија обнавља како фи-
зички тако и духовно.

Многи храмови су доби-

ли обновљен лик, а првен-
ство епархије су Епископ-
ски двор у Пакрацу, Сабор-
ни храм Свете Тројице, Ма-
настир Јасеновац и Кућанци, 
родно имање патријарха Па-
вла, и Храм Светих апостола 
Петра и Павла, гдје је он кр-
штен. Епископија пакрачко-
-славонска због свега наведе-
ног постала је за православ-
це света регија, а Кућанци 
посебно важно мјесто.  

ЗОРАН ПОПОВИЋ / СРБИ.HR

ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА 800. ГОДИНА АУТОКЕФАЛНОСТИ СПЦ 
И ОСВЕШТАЊА ОБНОВЉЕНОГ ХРАМА СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА  

УДРУЖЕЊЕ ВЈЕРНИКА И ПОШТОВАЛАЦА СВЕТОГ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА БУДИМО 
ЉУДИ БАТАЈНИЦА ПО БЛАГОСЛОВУ ПРЕОСВЕШТЕНОГ ВЛАДИКЕ ПАКРАЧКОГ 

СЛАВОНСКОГ Г. ЈОВАНА ЋУЛИБРКА ОРГАНИЗУЈЕ 16. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ У КУЋАНЦЕ 
РОДНО МЈЕСТО ПАТРИЈАРХА ПАВЛА
Полазак је у суботу ујутро у један сат послије поноћи испред Храма у центру 
Батајнице. Предвиђено је да Свету литургију у Кућанцима служи,ако драги Бог 
да, Његова Светост архиепископ пећки, митрополит београдско -карловачки и 
патријарх српски господин Иринеј и више владика СПЦ. 
Након литургије биће освештан обновљени Храм Св. апостола Петра и Павла
у коме је крштен наш патријарх Павле. 
Потом ће се одржати десетогодишњи помен од његовог упокојења. 
У склопу путовања предвиђен је обилазак имања патријарха Павла 
и упознавање са изградњом спомен комплекса. Потом трпеза љубави.
Ходочасници ће имати прилику да присуствују манифестацији   
и академији  Дани Патријарха Павла и пратећим програмима
Планирама маршута путовања је:  
Батајница–Нова Пазова–Стара Пазова–Инђија–Нови Сад–Бачка Паланка
– пријаве путника до 30.10.2019.године
– цијена: 2.500 динара по особи
– пријаве и све остале информације на телефон: 064/12-40-557
– број путника је ограничен, молимо да на вријеме резервишете своје мјесто
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У организацији Завичај-
ног удружења Банија-
ца, потомака и прија-

теља Баније 28. септембра 
одржан је први Банијски ви-
шебој на терену ФК Братство 
у насељу Крњача у Београду. 
Ова спортска манифестаци-
ја одржана је са циљем да се 
старије генерације подсјете 
на традиционалне спортове, 
а младе науче како су се њи-
хови преци забављали и дру-
жили и да ту традицију пре-
носе својој дјеци.

У име Завичајног удруже-
ња Банијаца присутну публи-
ку и такмичаре поздравио је 
предсједник Управног одбора 
Удружења Мирослав Ковја-
нић који се захвалио Баниј-
цима што су дошли да подр-
же скуп и да Удружењу дају 
снагу и вољу да наставе овим 
путем и да ово не буде само 
први Банијски вишебој, већ 
да постане традиционалан, 
као и друге манифестације 
које ово Удружење дуги низ 
година организује.

– Ми Крајишници и Ба-
нијци дошли смо на ове про-
сторе јер смо прогнани са на-
ших огњишта. Србија нас је 
примила раширених руку 
и са топлим ријечима на-
ших комшија и данас срећ-

но и сложно живимо. У наше 
вријеме и вријеме генерација 
прије нас није било компјуте-
ра, мобилних телефона, али 
ипак смо се забављали, а ис-
товремено на оваквим скупо-
вима смо провјеравали своју 
снагу и вјештину. Не смије-
мо заборавити своје корије-
не и традицију – поручио  је 
Ковјанић и том приликом се 
захвалио општини Палилу-
ла која је препознала значај 
и подржала манифестацију.

Предсједник општине Па-
лилула Александар Јовичић 
присуствовао је отварању ма-
нифестације и у свом обраћа-
њу изразио разумијевање за 
све бриге и муке прогнаних 
Срба, јер исте те муке имао је 
и сам, с обзиром да је у Бео-
град дошао из Сребренице, та-
кође, не својом вољом.

– Ја желим да нагласим 
да је наша општина отворе-
на, да ћемо и у будућности ко-
лико год можемо да помаже-
мо Удружењу, али и сваком по-
наособ уколико има неки про-
блем. Оно што можемо рије-
шићемо заједничким снагама. 
Моја врата су отворена свако-
га дана – рекао је Јовичић по-
жељевши Банијцима да прове-
ду овај спортски дан на лијеп 
и дружељубив начин.

Након што су Банијци 
уручили плакету захвално-
сти предсједнику Јовичи-
ћу, први Банијски вишебој 
је проглашен отвореним и 
игра је почела.

Такмичари су били поди-
јељени у двије категорије: од-
расли, међу њима мушкарци 
и жене и дјеца до 14 година. 
Mушкарци су се такмичили 
у дисциплинама превлаче-
ња конопа, бацање камена с 
рамена, превлачење штапа, 

обарање са греде (брвна), тр-
чање на штулама, скок у даљ 
из мјеста и потезање куке. 
Жене су се такмичиле реви-
јално у игри надвлачење ко-
нопца, док су се дјеца такми-
чила у дисциплинама трча-
ње у џаку (врећи) и трчање 
са јајетом у жлици (кашики).

Један од најуспјешнијих 
такмичара првог Банијског 
вишебоја био је Марко Косо-
вац из Селеуша. Косовац који 
је поријеклом из Санског Мо-

ста, одакле се доселио 1995. 
године. Освојио је чак пет пе-
хара, а са својом екипом Се-
леушки вишебој, често се так-
мичи на оваквим манифе-
стацијама.

– Наш циљ је да упозна-
јемо нове људе, да се дружи-
мо, да их позовемо да дођу на 
наш вишебој који организу-
јемо у Селеушу већ неколи-
ко година и да нас буде што 
више – закључио је Косовац 
поносно пакујући своје пеха-
ре од којих му је омиљени из 
дисциплине превлачење ку-
ке, јер му је то, како је рекао 
„ужа специјалност”.

Завичајно удружење Ба-
нијаца, потомака и пријате-
ља Баније на крају програма 
приредило је подјелу захвал-
ница онима који су дали нај-
већи допринос и помоћ у ор-
ганизацији ове спортске ма-
нифестације. 

Предсједник Мирослав 
Ковјанић уручио је пригод-
не плакете Мевлудину Хаса-
нагићу и Гвоздену Гојковићу 
и том приликом још једном 
се захвалио свим члановима 
Управног одбора Удружења 
који су вриједно радили ка-
ко би ова манифестација би-
ла успјешно организована.

 ВЕСНА ПЕШИЋ

РЕЗУЛТАТИ 
МУШКАРЦИ

zzТРЧАЊЕ НА ШТУЛАМА
Михајло Блажевић
Станко Еремија
Дејан Лака

zzНАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА
Грмеч у срцу
Јаворањ
Костреши

zzКАМЕНА СА РАМЕНА
Борислав Ђукић
Марко Косовац
Драгош Мијатовић

zzПРЕВЛАЧЕЊЕ ШТАПА
Драгош Мијатовић
Марко Косовац
Милош Косовац

zzОБАРАЊЕ СА БРВНА
Марко Косовац
Михајло Блажевић
Драгош Мијатовић

zzПОВЛАЧЕЊЕ КУКЕ
Драгош Мијатовић
Марко Косовац
Милош Косовац

zzСКОК У ДАЉ
Борислав Ђукић
Марко Косовац
Марко Ресан
 
ЖЕНЕ
zzНАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА

Јаворањ
Удружење „Банијаца, потома-
ка и пријатеља Баније“

ДЈЕЦА
zzТРЧАЊЕ У ЏАКУ

Вељко Блажевић
Андријана Васиљевић
Теодора Деветак

zzТРКА С ЈАЈЕТОМ
Стефан Пријић
Вељко Блажевић
Лука Томић

У Београду одржан 1. Банијски вишебој

 » Предсједник општине Палилула Александар Јовичић  
и домаћин скупа Мирослав Ковјанић

 » КОЛЕКЦИОНАР ТРОФЕЈА:  
Марко Косовац из Селеуша

У СУБОТИЦИ ОДРЖАН ПETИ РЕВИЈАЛНИ ТУРНИР У БАЛОТАЊУ
На теренима на Маковој седмици 23. сеп-

тембра одржан је ревијални турнир у ба-
лотању гдје се скупило 13 екипа. Турнир је 
организовао Горан Шарић.

– Први турнир је организован у Бачкој То-
поли, па смо и ми дошли на идеју да у Субо-
тици организујемо турнир. До тада сам уче-
ствовао на многим турнирима у Војводини, 
па сам одлучио да и ја угостим моје прија-
теље – рекао је Шарић и додао да иза њега 
не стоји ниједно удружење и организација.

Шарић је напоменуо да су за њега турнири 
прилика да се види са земљацима и пријатељи-
ма, да проведе дан у угодном друшву, а успут се 
забављају играјући балоте. То је игра која пове-
зује не само Далматинце, играју је и Личани, 
Банијци, а ове године на турниру у Суботици 
учествовао је и један Славонац, Дејан Шимић 
којем је ово било прво такмичење, његова еки-
па је освојила друго мјесто на изненађење при-
сутних побједивши у полуфиналу екипу Боле-
ча који су важили за фаворите.

Учествовало је 13 екипа, 6 из Суботице 
Златне руке, Козјак, Суботица Шарић, Ли-
мун, Ла Перла Суботица и Бриле гумар, за-
тим, Адице (Нови Сад), Бановци Чаруга, Кра-
јина Нови Сад и Крајина Руменка, Болеч 1 и 
2 и Станишић.

У финалу су се састали Златне руке и Бри-
ле гумар, екипа Златне руке однијела је по-
бједу резултатом 21: 8.  

За треће мјесто је играо Болеч и Стани-
шић 21:9

Златне руке: Петар Рнић, Зоран Шарић, 
Џепина Дуле

Болеч: Раде Цвијић, Миленко Устић, Ђу-
рић Горан – Бебан

Станишић: Гуњача Бошко, Шарић Влади-
мир, Боснић Душан

Бриле гумар: Дејан Шимић, Стегњајић 
Горан, Далибор Ђујић

Најбољи играч турнира је Дуле Џепина из 
екипе Златне руке, а најбољи пуцач Милен-
ко Устић из Болеча. ДРАГАНА БОКУН

 » Миленко Устић, Горан Ђурић Бебан, Раде Цвијић, Дуле Џепина, Петар Рнић, Зоран Шарић, Дејан Шимић,  
Горан Стегњаић и Далибор Ђуић.
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ТРАДИЦИОНАЛНА ЗАВИЧАЈНА МАНИФЕСТАЦИЈА ПРЕПОЗНАТЉИВА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

ОДРЖАН 4. СЕЛЕУШКИ ВИШЕБОЈ
Око 150 такмичара се 8. 

септембра 2019. окупи-
ло у банатском селу Се-

леуш – насељу Колонија, Оп-
штина Алибунар гдје је одр-
жана четврта традиционал-
на културно-спортска мани-
фестација под називом Селе-
ушки вишебој . Организатор 
ове манифестације је Удру-
жење грађана Селеушки ви-
шебој које је уз подршку оп-
штине Алибунар, донатора и 
других спонзора препознало 
значај ове традиционалне ма-
нифестације.

По сунчаном дану лијепо 
је било бити на Селеушкој ви-
соравни, такмичити се, нави-
јати, дружити и на крају весе-
лити. Више стотина мјештана 
и околине уживало је у кул-
турно- умјетничком, спорт-
ском и забавном програму.

Није се овдје само снага 
мјерила. Циљ ове манифеста-
ције је чување обичаја, тради-
ције, културе Срба из мјеста 
од куд потичу. Данас сви они 
памте оно што се не забора-
вља, а што су им преци оста-
вили. Долазили су ту у више 
наврата „не својом вољом” из 
Херцеговине, Бос. Крајине, 
Лике, Кордуна… земљом их 
частио Краљ Петар I 1918. го-
дине као ослободиоце и рат-
нике Солунског фронта.  До-
ђоше и по завршетку Другог 
свјетског рата, па их поново 
протјераше са вјековних ог-
њишта ратовима деведесетих, 
они за које су се борили.

Ту су се окупили на једној 
малој, али у срцу великој ко-
лонији.

Манифестација је започе-
ла химном Боже правде коју 
је извео црквено-градски хор 
Света Tри Jерарха.

Данијела Лончар начелни-
ца Јужнобанатског управног 
округа је званично отворила 
манифестацију и нагласила 
да је ова манифестација изу-
зетно важна јер је њен темељ 
очување и његовање културе 
и традиције, те да полако по-
стаје „селеушки бренд”.

С тим се сложио и пред-
сједник општине Алибунар 
Душан Дакић и нагласио да 
је њихова општина имала сре-
ћу или несрећу да се велики 
број људи насели послије по-
сљедњег рата.

– Имамо и људе који су до-
шли послије Првог и Другог 

свјетског рата из крајева бив-
ше Југославије. И сам спадам 
у друштво Крајишника који 
увијек знају гдје ће на прело.

Вишебој је oтворио пред-
сједник Одбора за дијаспору 
и Србе у региону Скупштине 
Србије Миодраг Линта и изра-
зио је задовољство што је при-
суствовао манифестаци-
ји чији је циљ да афир-
мише и чува обичаје 
и традицију из мјеста 
поријекла.

– Један од главних 
националних задата-
ка наше двије државе 
Р Србије и Републике 
Српске је да сваки дан 
радимо на јачању нацио-
налног, културног и духовног 
идентитета, односно да чува-
мо наш српски језик, ћирили-
цу, да његујемо православну 
вјеру, славимо крсну славу и 
чувамо обичаје и традицију.

Линта је посебно нагласио 
да морамо угледајући се на 
наше претке међусобно се по-
штовати, да разговором дође-
мо до рјешења. Споменуо је и 
девизу која се често може чу-
ти међу Србима „нека комши-
ји цркне крава”, која је погуб-
на за слогу и јединство нашег 
народа.

Једна од чланова Органи-
зационог одбора Селеушког 
вишбоја Зорана Братић, ди-
ректорка ЈКП Универзал на-
гласила је да је ова манифе-
стација важна за општину јер 
је једна од највећих.

–  Вишебој организује мла-
ди тим људи који је одлучио 

да живи и 
ради на се-

лу, и дошли смо 
на идеју да организујемо не-
ки догађај који ће бити добар 
за цијелу општину Алибунар 
и сам јужни Банат – рекла је 
Братићева и нагласила да је 
вишебој донаторског карак-
тера и све што зараде улажу 
у општину.

– Претходних година смо 
средили тоалете у основној 
школи, помогли српску и ру-
мунску правослaвну цркву, 
фудбалске клубове и ове го-
дине ћемо сјести и договори-
ти се шта је то најпотребније 
нашем селу – рекла је Бра-
тићева.

Фолклорни ансaмбл Цен-
тра за културу општине Али-
бунар извео је пригодан кул-
турно-умјетнички програм. 
Програм је водила Дуња Лон-
чар.

На Селеушком вишебоју 

са својим специјалитетима 
учествовале су и жене, чла-
нице Удружења жена Мари-
ја Прита. 

Ријеч је о Селеушанки, 
која је била прва Српкиња, 
доктор наука, у ондашњем 
Аустрогарском царству. Чла-
нице удружења су порије-
клом из Лике, Кордуна, БиХ 
оносно Републике Српске, 
Далмације, Баније, Баната. 
Слоган им гласи – Заједно 
смо јаче.

Прошле године су учество-
вале у каравану Изађи ми на 
теглу и освојиле прво мјесто. 
Уживају спремајући традици-
онална јела, па су тако свој до-
принос дале и четвртом ви-
шебоју.

Овом приликом су позвале 
и жене из околних мјеста, па 
су ту биле и Карловчанке, же-
не које се баве хуманитарним 
радом, затим жене из Новог 
Козјака и Иланџе, а учество-

вале су и у спортском дијелу, 
у навлачењу конопца.

У спортском дијелу мани-
фестације за титуле побједни-
ка надметали су се такмича-
ри у дисциплинама: трчање у 
џаку (дјеца до 15 год.), трка са 
јајетом, трчање у џаку – одра-
сли, трка по брвну, бој на брв-
ну, надвлачење клипа, пења-
ње уз стожину, скок у даљ из 
мјеста, скок у вис из мјеста, 
камена с рамена, надвлаче-
ње конопца.

Поред традиционалних на-
родних вјештина одржано је 
и такмичење у балотама у ко-
ме је учествовало 18 екипа и 
то: Динара, Пазарци, Козјак 
Крајишници, Церак, Панче-
во, Миле мајстор, Обећала си, 
Олуић-компани, Равни Кота-
ри, Жегар, Печењара Шуша, 
Брада Кено, Буковица, Вук 
Мандушић, Селеушки више-
бој, Вршац, Јужни ветар.

По завршетку такмичења 
у такмичарским дисципли-
нама дошло је до проглаше-
ња побједника.

Предсједник одбора за 
дијаспору и Србе у региону 
Скупштине Србије Миодраг 
Линта и предсједник општи-
не Алибунар Душан Дакић по-
бједницима су уручили ме-
даље и пехаре, а стране орга-
низатора су награђени зајед-
но са Оливером Цицовић из 
Центра за културу општине 
Алибунар.  

Након такмичарског дије-
ла услиједило је народно ве-
сеље. Прво су атмосферу за-
гријали Мајкани, да би уз Ба-
ју Малог Книнџу атмосфера 
досегла врхунац. Сви су били 
на ногама, а весеље је потра-
јало до раних јутарњих часо-
ва. ДРАГАНА БОКУН

 » Данијела Лончар начелница Јужнобанатског управног округа и предсједник  
општине Алибунар Душан Дакић

РЕЗУЛТАТИ 
zzТРЧАЊЕ У ЏАКУ

Вељко Блажевић
Катарина Берат
Јован Ћурувија

zzТРКА СА ЈАЈЕТОМ 
У КАШИЦИ

Вељко Блажевић
Анђела Блажевић
Катарина Берат
 
zzТРЧАЊЕ У ЏАКУ 
- ОДРАСЛИ

Александар Крајишник
Јован Лисица
Марко Косовац

zzТРКА ПО БРВНУ
Јован Лисица
Сава Јанош
Јован Ћурувија

zzБОЈ НА БРВНУ
Александар Крајишник
Михајло Блажевић
Срђан Лабус

zzНАДВЛАЧЕЊЕ КЛИПА
Драго Почуча
Драгош Мијатовић
Александар Крајишник

zzПЕЊАЊЕ УЗ СТОЖИНУ
Јован Ступар
Јован Лисица
Јован Ракић

zzСКОК У ДАЉ ИЗ МЈЕСТА
Александар Крајишник
Радован Видачић
Зоран Кужет

zzСКОК У ВИС ИЗ МЈЕСТА
Радован Видачић
Александар Крајишник
Јован Лисица

zzКАМЕНА С РАМЕНА
Александар Крајишник
Радован Видачић
Борислав Ђукић

zzНАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА
Крајишници Вел.бан.село
Грмеч у срцу
Крајишки соколови

zzTУРНИР У БАЛОТАМА
Жегар – Панчево 
(Малић Тоде, Малић Мирко, 
Јакшић Мирослав) 

Селеушки вишебој – Селеуш 
(Кесовић Дарко, Шарић  
Борислав, Ненадић Милош, 
Опачић Душан) 

Брада Кено  
– Владимировац
(Цвијетић Драган,  
Матијевић Љубо, Марган 
Данијел, Бошчић Милан) » Миодраг Линта са члановима побједничких екипа у балотама

 » НИШТА БЕЗ ДАМА: Чланице Удружења жена Марија Прита  » ЈА СЕ СВОГА НЕ ОДРИЧЕМ ДО ГРОБА: Уз Бају Малог Книнџу ноћ је брзо пролазила
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 » Детаљ из програма централне вечери манифестације

 » Младен Лучић, предсједник  
МЗ Нова Гајдобра

Прекодрински Срби на Панонском вашару
У Врбасу је од 20. до 22. 

септембра одржан Па-
нонски вашар, одно-

сно 41. Фестивал фолклор-
них традиција Војводине, 11. 
Сајам старих заната и дома-
ће радиности и 11. Изложба и 
дегустација традиционалних 
јела, као и 11. Фестивал дјеч-
јег изворног стваралаштва. 

Обичај ове манифестаци-
је је да се сваке године пред-
стави једна заједница из Вој-
водине, ове године су то били 
прекодрински Срби.

Организатори Савез умјет-
ничког стваралаштва аматера 
Војводине и Културни центар 
Врбас су ове године окупили 
око 60 фолклорних ансамбала 
и око 20 дјечјих ансамбала, са 
преко 1.200 учесника. 

Панонски вашар је 20.9. 
отворила замјеница предсјед-
ника општине Врбас Миљана 
Штулић, а започео је концер-
том КУД-а Пискавица из Бања-
луке и пјевачке групе Звуци са 
камена из Новог Сада.

КУД Пискавица постоји од 
2002. године и има око 180 
чланова свих узраста. 

 – Специфични смо по то-
ме што имамо и програм на-
родних обичаја. Поносни смо 
и на нашу пјевачку групу, у пи-
тању су старије жене које су 
побједнице Шљивика 2014. го-

дине – рекао је за Српско коло 
Мирко Арамбашић и додао да 
желе да буду што ближе извор-
ној традицији.

Организатори су Фести-
вала Козара етно заједно са 
Туристичком организацијом 
Града Бањалука.

– Захваљујући Горану Ни-
колашу из Удружења Крајина 
имамо сарадњу са Врбасом, 
већ 6 година, а овом прили-
ком смо остварили контакт 
и са Завичајним удружењем 
Сава Мркаљ из Новог Сада.

Како нам је рекао умјет-
нички руководилац Фол-
клорног ансамбла Врбас Љу-
бомир Вујичин фестивал ни-
је такмичарског карактера 
већ свако добија диплому, да 
ли за изворност, или уигра-
ност, костим…

– Жири одлучује и ко ће 
представљати Војводину на 
Републичкој смотри која се 
одржава сваке године. Три 
играчка ансамбла и двије пје-
вачке групе – рекао је Вуји-
чин.

Испред Спортског центра 
Врбас 21. септембра преко-
дрински Срби изложили су 
своје радиности, стара јела, 
народне ношње и инструмен-
те. Могла су се дегустирати 
разна укусна јела вриједних 
домаћица, видјети ручни ра-
дови, а нису изостале ни књиге 
које су красиле штанд Удруже-
ња Сава Мркаљ из Новог Сада.

Секретар Удружења Под-
грмеч Житиште Мира Аџа-
ип је представила своје руч-
не радове.

– Наше удружење је осно-
вано 2006. године, трудимо 
се да очувамо културу и тра-
дицију наших крајишких Ср-
ба и нашој дјеци пренесемо 
начин на који су живјели на-
ши баба, дједа… Није довољ-
но чувати оно што смо насли-
једили од наших предака, ако 
својој дјеци и унучићима не 
можемо показати како се ве-
зло, прело и ткало – рекла је 
Мира Аџаип.

Ово Удружење највише се 
бави хуманитарним радом.

Вриједне жене из Изворне 
групе Кордун Инђија спреми-
ле су грах и купус и незаоби-
лазну крузовницу.

Из Бањалуке, односно Пи-
скавице су такође стигле раз-
не ђаконије, на чији штанд 
су сви радо свратили. Бога-
ту трпезу су припремили и 
из Удружења Крајина из Вр-
баса и СКУД-а Станишић из 
Станишића.

Прекодрински Срби су 
показали да не само што до-
бро пјевају и плешу, него да 
су и добри домаћини, спрем-
ни да угосте и почасте ча-
шицом домаће ракије и раз-
ним укусним домаћим про-
изводима.

С обзиром на то да се ов-
дје презентовала и култура 
прекодринских Срба Зави-
чајно удружење Сава Мркаљ 
је представило два издања. 
Књигу пјесама Бошка Бућана 
Испод пепела и књигу Пјесме 
Саве Мркаља, коју је прире-
дио проф. емеритус Душан 
Иванић.

Након дегустације јела, 
услиједио је концерт Фести-
вала фолклорних традиција 
Војводине, а задњег дана ма-
нифестације одржан је други 
концерт и стручна трибина 
на тему Презентовање тра-
диције.  ДРАГАНА БОКУН

У ВРБАСУ ОДРЖАН 41. ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРНИХ ТРАДИЦИЈА ВОЈВОДИНЕ

 » Ђаконије на штанду КУД Соко из Инђије  » Чувају лик Саве Мркаља: Сњежана Станишић и Зорица Влајинић  » Наступ пјевачке групе СКУД Извор Станишић

МАНИФЕСТАЦИЈА У ЗНАК СЈЕЋАЊА НА ПРЕТКЕ КОЈИ СУ СЕ ДОСЕЛИЛИ У БАЧКУ

Дани колонизације у Новој Гајдобри
Централне вечери тради-

ционалне манифестаци-
је Дани колонизације која се 
одржала од 26. до 29. септем-
бра 2019.године у Новој Гај-
добри, посјетиоци су ужива-
ли у вечери фолклора у изво-
ђењу културно-умјетничких 
друштава из Нове Гајдобре, 
Бачког Маглића, Младено-
ва, Парага и Пећинаца.

Како се могло чути у наја-
ви програма, прије 70 и више 
година, преци Новогајдобра-
на дошли су из различитих 
крајева бивше државе, при-
је свега Херцеговине, Босне, 
Црне Горе, Косова и Мето-
хије и населили су Нову Гај-
добру. То није било обично 
путовање испуњено аванту-
ристичким поривима, него 
велика сеоба народа. Многи 
стручњаци тврде да је та ко-
лонизација била једна од нај-
већих организованих пресе-
љења становништва у исто-
рији Европе.

– Кад смо полазили из 
мјеста било је тужно са мно-
го плача, са много узбуђе-
ња. Испраћени смо са не-

што одјеће и то што је мо-
гло на коње, једно 12 кило-
метара је било до превоза. 
И не знам да ли су више ту-
говали они што остају, или 
ми који идемо. Не зна се 
куд се иде. Ближа је данас 
Америка, него што је онда 
била Војводина. У возу смо 
добили рјешења ђе ко иде, 
у коју улицу, и у коју кућу. 
И ови кочијаши што су би-
ли овдје, тачно су знали ђе 
долазимо и довели су нас ту 

у кућу и тако смо се досе-
лили и уселили – једно је од 
карактеристичних свједоче-
ња времешних колониста.

Програм вечери 28. сеп-
тембра отворио је Младен 
Лучић, предсједник савјета 
МЗ Нова Гајдобра, додијелив-
ши плакете заслужним гра-
ђанима овог насеља. 

Из области привреде пла-
кету је добио Петар Јелић и 
компанија Петар плус ДОО. 
Исто признање из области 
образовања и културе при-
пало је Јадранки Вукановић. 
Магистар Милан Зутковић је 
носилац плакете заслужних 
грађана из области науке, а 
у области спорта  је то Зо-
ран Ратковић. У области ху-
манитарног рада плакету је 
добио др Хатим Зухти Ахмад 
Хамден.

Посебне захвалнице су 
додијељене професорима Јо-
вану Јаничићу, Радојки Дра-
гумило и Невенки Буквић. 
Постхумна захвалница је до-
дијељена Вељку Буквићу. За-
хвалнице су уручене и Божи-
дару Миловићу, предсједни-

ку Удружења Срба Херцего-
ваца и пријатеља у Србији, 
као и Браниславу Шушњици, 
предсједнику општине Бачка 
Паланка. Такође, захвалнице 
су додијељене Душку Ћутилу, 
директору Фонда за помоћ 
избјеглим, прогнаним и расе-
љеним лицима АП Војводи-
не, Маји Пилиповић испред 
Савјета за родну равноправ-

ност, Војиславу Зупцу испред 
Удружења Стара Херцеговина 
у срцу, Дарку Божовићу ди-
ректору Установе за спорт и 
рекреацију Тиквара и групи 
волонтера из Нове Гајдобре.

У склопу манифестаци-
је у просторијама ОШ Алек-
са Шантић првог дана одр-
жана је радионица за жене, 
дјечја представа и лутрија. 

Другог дана приређено је 
вече Гусларског друштва Вој-
вода Недјељко Видаковић из 
Требиња. 

Трећег дана одржано је 
централно вече манифеста-
ције, док је четврти дан био 
посвећен дјеци која су се дру-
жила и такмичила на спорт-
ским теренима.  

БАП ВЕСТИ
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ДЈЕЦА ИЗ БОСАНСКОГ ПЕТРОВЦА ПОСЈЕТИЛА БЕОГРАД И НОВИ САД
Протojeреј и вјероучитељ 

Бојан Митрић повео је 
28. септембра 2019. године 
српску дјецу, ученике основ-
не и средње школе из Босан-
ског Петровца на путовање 
у матицу Србију. Пут је пла-
тила организација World Vi-
sion из Босне и Херцегови-
не. Иницијатива је потекла 
од вjероучитеља Бојана Ми-
трића и професора вјерона-
уке Предрага Вујића који је 
због болести био одсутан. Ак-
цију су подржала и Удруже-
ња Петровчана из Београда 
и Новог Сада.

– Сва наша дјеца иду на 
вјеронауку у Петровцу, а на 
ово путовање је кренула тре-
ћина. Обишли смо Храм Све-
тог Саве, манастир Раковицу, 
Калемегдан и Золошки врт – 
рекао је отац Бојан Митрић. 

Он је додао да су осим 

српске престонице обишли 
и Фрушку гору, манастир 
Велика Ремета и Нови Сад. 
Обишли су и Успењску цр-
кву гдје их је позвао свеште-
ник поријеклом из Петровца 
Жељко Латиновић.

Вјероучитељ Бојан Ми-
трић каже да већ четири го-
дине ова дјеца учествују и на 
Светосавском омладинском 
кампу Митрополит Николај 
Мрђа у Вођеници. У органи-
зовању овог кампа помаже 
и Управа за дијаспору Репу-
блике Србије. Камп траје пет 
дана, а учествује око тридесе-
торо дјеце, да би се посљед-
њег дана придружила сва дје-
ца из општине. Тада се окупи 
око 200 дјеце и организују се 
спортска такмичења у 9 ди-
сциплина.

Највећи проблем у Босан-
ском Петровцу је наталитет. 

Убједљиво већинска старија 
популација свакодневно се 
сусреће са многим пробле-
мима. Многи не могу доћи 
ни до љекара, а камоли до 
цркве.

– Млади како оду у Бања-
луку на школовање, више се 
не врате. Петровчани важе за 
сналажљиве људе, тако да се 

брзо прилагоде новој среди-
ни, и наставе живот у новим 
срединама – рекао је Бојан 
Митрић.

Завичајно удружење Пе-
тровчана на челу са предсјед-
ником Бором Бањцем угости-
ло је дјецу Петровца у Бео-
граду и почастило их ручком.

– Када смо чули да дола-

зе у Београд обећали смо да 
ћемо их угостити домаћин-
ски, да се дјеца одморе, ру-
чају. То је наша обавеза – ре-
као је Бањац и додао да Пе-
тровчани у Србији учествују 
и помажу у многим акција-
ма. Ту су у свакој ситуацији 
када се треба помоћи неком 
од земљака.

Бојана Мрђа, ученица 
другог разреда Средње мје-
шовите школе из Босанског 
Петровца први пут је у Бео-
граду.

– Утисци су одлични. При-
је свега желим да се захва-
лим професору вјеронауке 
Предрагу Вујићу и оцу Бо-
јану Митрићу што су се по-
трудили да нам обезбједе ово 
путовање. Прелијепо се дру-
жимо – рекла нам је Бојана и 
додаје да је одушевљена срп-
ском престоницом.

Анђела Мирковић учени-
ца осмог разреда је трећи пут 
у Београду и носи само пози-
тивне утиске.

– Волим путовати и дру-
жити се, а на овом путовању 
учимо и о историји нашег на-
рода. Прошле године смо по-
сјетили и Острог.

Ученица деветог разре-
да Сара Петковић нам је ре-
кла да је на њу велики утисак 
оставио Храм Светог Саве.

– Храм обилује прелије-
пим иконама и фрескама, 
и јако је уређен. Радује ме 
и одлазак на Фрушку гору и 
обилазак манастира – рекла 
нам је Сара и додала да би во-
љела да иде чешће на излете 
са вјероучитељима.

Кристина Мрђа је навела 
да би вољела да су оваква пу-
товања чешћа. 

 ДРАГАНА БОКУН

У КЉАЈИЋЕВУ ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ ВЕСЕЛЕ МАШИНЕ КОЈА ЈЕ ИМАЛА И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КАРАКТЕР 

Златне капљице са Телечког виногорја
Љубитељи шљиве и 

њеног дестилата 
ракије шљивовице 

окупили су се у недjељу 8. 
септембра 2019. у Кљајиће-
ву, на Бурдушевом брду по 
10. јубиларни пут на мани-
фестацији Дани веселе маши-
не. Ова манифестација пре-
раста у значајан догађај на 
подручју Телечке висорав-
ни. Наиме, ова туристичка 
приредба, јединствена је по 
садржају, обиму и необично-
сти. Удружење виноградара и 
воћара Висови из Кљајићева 
је окупило поклонике добре 
капљице ракије шљивовице, 
печене на традиционални на-
чин у бакарним казанчетима. 
Угостили су произвођаче, љу-
битеље божанске капљице, 
мајсторе и њихове помоћ-
нике који су се надметали за 
најбољу ракију шљивовицу.

Такмичари су имали исте 
услове, обезбјеђен је ком од 
шљива из засада шљива Удру-
жења уз огрjев који је раније 
припремљен, а посебна драж 
како нам је испричао Бран-
ко Шоштарић, предсједник 
Удружења је што се манифе-
стација одржава у том истом 
воћњаку гдје су и просторије 
Удружење Висови. Такмича-
ри су осим из Кљајићева при-
стигли из Црвенке, Стапара, 
Сомбора, Леније и Чуруга.

Бранко Шоштарић је на-
гласио да је манифестација 
добила и интернационални 

карактер јер су на казанима 
били и Сепи Бедић из Ње-
мачке и екипа из Јагодњака 
– Република Хрватска. Ме-
ђу гостима је био и Пал Ен-
дре, градоначелник мађар-
ског Каћмара, као и Јожеф 
Вујић нотар општине Каћмар 
и Бачбордош из Мађарске.

Манифестацију су подр-
жали гости из сродних удру-
жења С. Моравица, Фекетић, 
Н. Бечеј, Орловат, Удружење 
Златна јабука из Сомбора, 
Бајмок, Иђош, Сивац, Мелен-
ци, Стапар, Црвенка, Расти-

на, Станишић и Чуруг. Тако-
ђе, представници ПСС Сом-
бора и Пољопривредне шко-
ле из Црвенке.

Чланице Удружења жена 
Рубац из Кљајићева почасти-
ле су учеснике уштипцима, 
али су дале и свој допринос 
у печењу ракије.

Посебну пажњу изазвао је 
долазак бајкера из Суботице, 
а ту је био и фијакер са два 
предивна коња власника Ја-
нике Папа из Кљајићева који 
је по телечкој провозао зна-
тижељне госте.

– Потрудили смо се да бу-
демо најбољи домаћини. У 
пријатној домаћинској атмо-
сфери размијењивали смо 
искуства. Обишли смо млади 
засад крушака и виноград ко-
ји се налази у близини. Увје-
рили смо се да је ова година 
берићетна, а дружење је би-
ло изузетно, како и приличи 
овој манифестацији – рекао 
је Шоштарић.

За добар мени побринуо 
се тандем Вулетић – Драго-
јевић. Један је спремао ко-
басице у лепињи, а други 

чорбу, уз печену прасетину 
и уштипке попило се доста 
вина и ракије. 

Било је и пјесме, па је 
Бранко Поповић са колегом 
засвирао.

Драганче Мунћан из Иђо-
ша је на бурету одсвирао ви-
оградарско-воћарску химну, 
а у културном дијелу про-
грама наступила је Доротеа 
Молнар из Бајмока.

Најтеже је било судијама 
Никици Шајатовић, Георги 
Лазарову, Ивану Марјано-
вићу и Мирославу Бјелети-

ћу. Нијансе су одлучивале о 
најбољој есенцији из такми-
чарских казана.

Прво мјесто је припало 
Радомиру Медићу као мај-
стору и његовом помоћни-
ку унуку Александру, дру-
го мjесто екипа из Хрватске 
мајстор Јован Келебуда и по-
моћник Ђуро Радић, а треће 
мјесто за екипу из Кљајићева, 
мајстор Мићо Малобабић и 
помоћник Никола Млађан.

Првонаграђени су уз при-
падајуће дипломе и медаље 
добили и умјетнички рад од 
сликара из Сомбора Јене Ви-
шинка.

У оквиру ове манифеста-
ције је одржан и 7. Златни 
дестилат ракије шљивовице 
Кљајићева, избором од при-
јављених 58 узорака – ракија 
печене 2018. год. и старије. 
Тако да је лауреат и најбоља 
ракија по оцјени комисије 
припала Предрагу Никшићу, 
друго мјесто Ради Никши-
ћу, оба из Кљајићева, а треће 
мјесто је отишло у Црвенку 
Марку Ђенићу.

Поред диплома и медаља 
побједници су добили умјет-
ничке слике са ликовне коло-
није коју сваког јуна органи-
зује Удружење Висови. Ову 
јединствену манифестацију 
подржали су и бројни спон-
зори захваљујући којима се 
сваке године подиже ниво 
организације.

ДРАГАНА БОКУН

 » Никола Млађан, Мићо Малобабић, Ђуро Радић, Јово Келебуда, Радомир Медић и Александар Медић

 » Bоро Бањац, предсједник  
завичајног удружења Петровчана

 » Бојан Митрић, вјероучитељ  
из Босанског Петровца

 » Испред Храма Светог Саве у Београду  » На гробу патријарха Павла у манастиру Раковица
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ДЕКЛАРАЦИЈА СДА ЈЕ 
НЕЗВАНИЧНА ОБЈАВА  
РАТА СРБИМА У РС
Предсједник Одбора за дијаспо-

ру и Србе у региону Скупштине 
Србије Миодраг Линта оцјењује 

да je Програмска декларација СДА рат-
нохушкачка и представља незваничну 
објаву рата Србима у Републици Срп-
ској. Програмска декларација СДА ко-
ја предвиђа оснивање Републике Бо-
сне и Херцеговине уз укидање ентите-
та и увођење босанског језика додатно 
шири неповјерење и подиже тензије 
између Срба и Бошњака с циљем де-
стабилизације политичке ситуације у 
Босни и Херцеговини. Бакиру Изетбе-
говићу је јасно да српски народ ника-
да неће прихватити оснивање унитар-
не Босне и Херцеговине, али очиглед-
но није спреман да прихвати чињеницу 
да само досљедно поштовање изворног 
Дејтонског споразума може бити један 
од темеља историјског договора срп-

ског и бошњачког народа. Линта под-
сјећа, да СДА од свог оснивања до да-
нашњег дана води непријатељску поли-
тику према српском народу у Босни и 
Херцеговини засновану на Исламској 
декларацији Алије Изетбеговића. Због 
тога је Алија Изетбеговић био спреман 
да жртвује мир за стварање БиХ која би 
била уређена на шеријатском праву и у 
којој би Бошњаци имали доминацију, a 
Срби били мањина.

Линта истиче да послије завршет-
ка рата СДА никада није искрено при-
хватила Републику Српску као трајну 
и уставну категорију, већ је покретала 
иницијативе чији је суштински циљ био 
њено укидање. На основу захтјева бив-
шег бошњачког члана Предсједништва 
БиХ Сулејмана Тихића Уставни суд БиХ 
је још 2007. године донио одлуку о уки-
дању грба (двоглави орао) и химне (Бо-

же правде) Републике Српске. Због то-
га је Република Српска била принуђе-
на да усвоји нову химну Моја Републи-
ка и нови грб који се састоји од поља у 
бојама заставе Републике Српске пре-
ко кога је златни иницијал Републике 
Српске. Такође, на основу захтјева бив-
шег бошњачког члана Предсједништва 
БиХ Бакира Изетбеговића Уставни суд 
је 2015. године донио одлуку о укидању 
9. јануара као Дана Републике Српске. 
Међутим, након одржаног референду-
ма у Републици Српској и измјена одре-
ђених закона 9. јануар се и даље слави 
као Дан Републике. Поред тога, Стран-
ка демократске акције Бакира Изетбе-
говића већ више година најављује по-
кретање захтјева за оспоравање имена 
Републике Српске пред Уставним судом 
БиХ који одлуке доноси прегласавањем 
српских судија.

Антисрпска изјава о 
бошњачким ратним 
командантима
Очекивана је и антисрпска 

изјава Бакира Изетбегови-
ћа да су оптужени ратни зло-
чинци Атиф Дудаковић и Са-
киб Махмуљин којима се суди 
за злочине над српским циви-
лима, затим ослобођени ратни 
злочинац Насер Орић и дру-
ги осумњичени и оптужени 
бошњачки генерали тобоже 
угледни команданти тзв. Ар-
мије БиХ који пролазе право-
судну голготу, изјавио је пред-
сједник Одбора за дијаспору и 
Србе у региону Скупштине Ср-
бије Миодраг Линта. 

Јасно је да Бакир Изетбего-
вић и други бошњачки полити-
чари заступају врхунску лаж о 
наводној агресији на БиХ коју 
су извршили, прије свега, Ср-
би заједно са Србијом. Теза о 
невиности Бошњака и теза о 
њима као жртвама нема ни-
какве везе са правом истином 
о карактеру рата који је вођен 
у БиХ. Узрок рата је био по-
кушај Алије Изетбеговића да 
реализује идеологију коју је 
осмислио у Исламској декла-
рацији и да створи исламизо-
вану БиХ у којој би Бошњаци 
имали доминацију. У остваре-
њу тог ратног циља тзв. Арми-
ја БиХ је починила планске, 
осмишљене и масовне злочи-
не над српским народом. Ту-

жилаштво и Суд БиХ нису не-
зависне и професионалне, већ 
политичке институције које су 
у функцији оправдања лажне 
тезе о Србима као агресорима 
и Бошњацима као жртвама.

Линта позива српско Ту-
жилаштво за ратне злочине 
да коначно почне да проце-
суира бројне и планске зло-
чине које је тзв. Армија БиХ 
починила над српским наро-
дом. То значи да Тужилаштво 
за ратне злочине покрене ис-
траге и подигне оптужнице 
против команданата тзв. Ар-
мије БиХ који су наредили 
или лично учествовали у уби-
јању и мучењу српских циви-
ла и ратних заробљеника. Та-
кође, да се покрену истраге 
и подигну оптужнице против 
команданата тзв. Армије БиХ 
који нису спријечили или ка-
знили подређена лица која су 
убијала и мучила српске ци-
виле и ратне заробљенике и 
систематски пљачкали имо-
вину. Процесуирање ратних 
команданата тзв. Армије БиХ 
је један од начина да се разо-
бличи бесмислена лаж о срп-
ској агресији и Бошњацима 
као жртвама и тзв. Армији 
БиХ чији су припадници то-
боже водили ослободилачки 
и одбрамбени рат.

СДА води деструктивну 
политику у БиХ
Закључци које је усвојио 

Главни одбор Странке де-
мократске акције још један 
доказ да управо највећа бо-
шњачка странка води деструк-
тивну и штетну политику која 
пријети миру и стабилности у 
БиХ, оцијенио је предсједник 
Одбора за дијаспору и Србе 
у региону Скупштине Србије 
Миодраг Линта.

Потпуно је јасно да Стран-
ка демократске акције и њен 
предсједник Бакир Изетбе-
говић нису одустали од своје 
ратне политике и политичких 
циљева из Исламске деклара-
ције Алије Изетбеговића. Глав-
ни одбор СДА потпуно нео-
сновано напада српског чла-
на Предсједништва БиХ Ми-
лорада Додика износећи те-
шке лажи у вези са бошњач-
ким повратницима у Подри-
ње, тзв. босанским језиком, 
тзв. геноцидом, карактером 
рата, оснивачима Републике 
Српске. Чињенице јасно по-
казују да је циљ муслиманске 
политике у Првом и Другом 
свјетском рату и Одбрамбе-
но-отаџбиснком рату био ет-
ничко чишћење Срба уз Дри-
ну; да не постоји босански је-
зик; да се у Сребреници ни-
је десио геноцид; да Србија и 
српски народ нису извршили 
агресију на БиХ; да су пресу-
де Хашког трибунала Радова-

ну Караџићу, Ратку Младићу 
и другима Србима политички 
мотивисане и нису утемељене 
на праву, правди и материјал-
ним доказима.

Линта истиче да СДА сво-
јим неразумним инсистира-
њем да чланству БиХ у НАТО-
–у дестабилизује политичку 
ситуацију зарад својих стра-
начких и других интереса. Ако 
СДА искрено жели формира-
ње власти на нивоу БиХ он-
да треба да поштује став Ре-
публике Српске о војној не-
утралности који је потврђен 
Резолуцијом Народне Скуп-
штине Републике Српске и да 
одустане од слања Годишњег 
националног програма (АНП) 
у средиште НАТО-а. Важно је 
нагласити да је став Европске 
комисије да приступање НА-
ТО-у није услов да БиХ доби-
је статус кандидата за члан-
ство у Европској унији. Тако-
ђе, став НАТО јесте да је члан-
ство у тој организацији ствар 
добре воље сваке државе, а не 
обавеза и принуда. Очигледно 
је да кључну улогу у рјешењу 
политичке кризе у БиХ има-
ју западни центри моћи који 
могу да утичу на СДА и дру-
ге бошњачке партије да оду-
стану од деструктивне поли-
тике која није у интересу ни-
коме, а посебно не бошњач-
ком народу.

ДЕКЛАРАЦИЈА СДА ЈОШ ЈЕДАН  
НАПАД НА ДЕЈТОНСКИ СПОРАЗУМ  
И РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

Усвајање Програмске декларације на Седмом конгресу 
СДА представља један у низу напада највеће бошњач-
ке странке на Дејтонски споразум, оцјењује предсјед-
ник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине 
Србије Миодраг Линта. 
Стратешки циљ СДА јесте укидање Републике Срп-
ске и стварање унитарне и исламске БиХ у којој би Бо-
шњаци имали доминацију, а Срби били присиљени да 
се исељавају или буду грађани петог реда. Апсолутно 
је јасно да СДА не може да прихвати кључну чињеницу 
да је Дејтонским споразумом БиХ дефинисана као др-
жавна заједница која се састоји од два ентитета Репу-
блике Српске и Федерације БиХ и три конститутивна 
народа. Због тога је важно да се покрене свеобухватна 
и суштинска борба за изворни Дејтонски споразум ко-
ји је једини стварни гарант равноправности и опстанка 
Републике Српске и српског народа у БиХ. То значи да 
треба упорно и досљедно тражити повратак 83 надле-
жности које су отете од Републике Српске и пренесе-
не на ниво БиХ. Република Српска треба да врати своје 
изворне дејтонске надлежности међу којима су Војска, 
Суд и Тужилаштво, индиректни порези и многи други.
Линта истиче да СДА у својој Програмској декларацији по-
навља неприхватљиве и лажне оптужбе о агресији Србије 
и српског народа на БиХ с циљем да оствари ратне циље-
ве свог првог предсједника Алије Изетбеговића. Српска и 
Република Српска неће никад прихватити да се оправдана 
и величанствена борба српског народа за слободу нази-
ва агресијом, нити ће прихватити да су припадници тзв. 
Армије БиХ тобоже били браниоци БиХ и да они не треба 
да буду процесуирани за бројне масовне и систематски 
извршене злочине над српским народом. У Програмској 
декларацији се, између осталог, понавља лажна и злона-
мјерна теза о наводном геноциду у Сребреници и говори 
се о скандалозној и неприхватљивој намјери да се усвоји 
закон о забрани негирања геноцида. Србија и Републи-
ка Српска треба заједнички да воде борбу за истину да је 
главни кривац за рат у БиХ био муслимански лидер Али-
ја Изетбеговић и његова антисрпска политика стварања 
исламске и унитарне БиХ.

ВЕЛИКА ПОДРШКА ПОЗДРАВУ „ЗА ДОМ 
СПРЕМНИ” ДОКАЗ УСТАШКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
ВЕЋИНЕ ХРВАТА

Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скуп-
штине Србије Миодраг Линта оцјењује да је истражива-
ње агенције Промоција плус за хрватски РТЛ још један 
доказ да је већина Хрвата усташки оријентисана. Према 
наведеном истраживању чак 45 посто Хрвата се зала-
же за употребу усташког поздрава „За дом спремни” у 
јавности, а додатних 16 посто Хрвата се залаже за упо-
требу „За дом спремни” у грбу ХОС-а и на споменици-
ма убијеним ХОС-овцима који су били отворене усташе. 
За забрану употребе тог поздрава у јавности изјасни-
ло се свега 30 посто испитаника међу којима је сигур-
но и један број Срба и припадника националних мањи-
на. Јасно се може закључити да преко 60 посто Хрва-
та има позитиван однос према усташком поздраву „За 
дом спремни” под којим је извршен геноцид над Срби-
ма, Ромима и Јеврејима у НДХ и брутално етничко чи-
шћење српског народа са подручја данашње Хрватске, 
западне Херцеговине и западнокрајишких општина то-
ком деведесетих година прошлог вијека и том прили-
ком почињени брутални злочини.
Линта подсјећа да је анкета агенције Промоција плус из ав-
густа прошле године такође показала да је већина Хрвата 
усташки оријентисана. Наиме, 52 посто Хрвата је подржа-
ло наступ једног од главних промотера усташтва пјевача 
Марка Перковића Томпсона на дочеку хрватске фудбал-
ске репрезентације са Свјетског првенства. Ако се узме 
у обзир чињеница да се близу 10 посто испитаника ни-
је изјаснило може се закључити да преко 60 посто Хрвата 
сматра геноцидну НДХ правом хрватском државом, а уста-
шке зликовце борцима за хрватску слободу. Линта, такође, 
подсјећа да је истраживање загребачког Института дру-
штвених наука из 2015. године показало да чак 71 посто 
ученика завршних средњих школа у Хрватској сматра да 
геноцидна НДХ није била нацифашистичка творевина. 
Млади Хрвати су срамну причу о НДХ као правој држави 
хрватског народа научили у породици, школи, цркви, на 
Хрватској-радио телевизији, усташким порталима, на ко-
цертима Томпсона и др.
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КОНЦЕРТИ ПЈЕВАЧА ТОМПСОНА ЈЕДАН 
ОД ДОКАЗА ПРОУСТАШКОГ КАРАКТЕРА 
ХРВАТСКЕ ВЛАСТИ

Најновији наступ пјевача 
Марка Перковића Томпсона 
на концерту у Скрадину је-
сте још један у низу доказа 
проусташког карактера хр-
ватске власти, сматра пред-
сједник Одбора за дијаспору 
и Србе у региону Скупштине 
Србије Миодраг Линта. Уста-
ша Томпсон је и овог пута от-
пјевао пјесму Бојна Чавогла-
ве, а сви присутни сљедбени-
ци усташког покрета су узви-
кивали „За дом спремни” уз 
истовремено подизање десне 
руке. И овај концерт Томпсо-
на, као и све претходне, финансирала је хрватска власт 
и тиме послала јасну поруку да у суштини подржава јав-
ну употребу усташког поздрава.
Линта истиче да Колинда Грабар Китаровић и Влада Хр-
ватске нису јавно осудили ни отворено величање уста-
штва на недавном фудбалском турниру у Новиграду код 
Задра. Поред игралишта је стајао велики транспарент 
на коме је, између осталог, било исписано крупним сло-
вима „За дом спремни”. Јасно је да организаторима и 
учесницима турнира, као ни бројној публици није сме-
тао наведени транспарент са усташким поздравом. Та-
кође, полиција није сматрала за потребно да се уклони 
транспарент нацифашистичког садржаја.
Линта наглашава да Грабар Китаровић и Влада Хрват-
ске нису јавно осудили постављање усташке заставе на 
православну цркву у српском селу Отишић које се на-
лази између Сиња и Врлике. Својом ћутњом су посла-
ли злокобну поруку да за и оно мало Срба у Отишићу и 
шире у Хрватској нема мирног живота.
Линта подсјећа Грабар Китровић и Влада Хрватске ни-
су јавно осудили графит који се налази на свега 70 ме-
тара од Српске православне цркве у Вуковару и који је 
исписан 4. августа тј. на дан када је 1995. године почела 
злочиначка акција Олуја . На графиту пише „Нека живи 
Динамо и мајка Хрватска”, а поред је велика усташка 
шаховница са првим бијелим пољем. Наведени графит 
и даље стоји и шаље поруку мржње преосталим Срби-
ма у Вуковару, а полиција сматра да је јавно постојање 
усташког грба у складу са законом.
Према Линти, горе наведене чињенице и многе друге 
јасно показују да је за хрватску власт   геноцидна НДХ  
била права држава хрватског народа, а усташки зликов-
ци и бандити хероји и борци за слободу хрватског наро-
да. Андреј Пленковић и његова Влада с једне и Колин-
да Грабар Китаровић с друге стране су, за разлику од 
Томпсона и многих других Хрвата који отворено вели-
чају усташтво, прави лицемјери јер декларативно у јав-
ности причају да је Хрватска тобоже заснована на ЗАВ-
НОХ-у и антифашизму и да то пише у Уставу, а у пракси 
воде проусташку политику.

Усташки Туђманов режим 
извршио агресију на 
Југославију и српски народ
Предсједник Одбора за 

дијаспору и Србе у ре-
гиону Скупштине Ср-

бије Миодраг Линта оцјењу-
је као тоталну глупост изја-
ву градоначелника Вукова-
ра Ивана Пенаве да Хрвати 
у Вуковару од Србије очекују 
признање и покајање за по-
чињени чин агресије 1991. 
године. Иван Пенава је један 
од многих хрватских полити-
чара који понавља бесмисле-
ну лаж да је Србија заједно 
са крајишким Србима тобо-
же извршила агресију на Хр-
ватску, а да је Хрватска  била 
жртва агресије. Права исти-
на јесте да је усташки режим 
Фрање Туђмана формирао 
паравојне формације и извр-
шио агресију на Југославију 
и српски народ с циљем ства-
рања етнички чисте Велике 

Хрватске по узору на гено-
цидну НДХ. Права истина је-
сте да је агресију на Вуковар 
извршила паравојска ХДЗ-а 
на челу са ратним злочинцем 
Томиславом Мерчепом, као 
и да су прве жртве у проље-
ће и љето 1991. године у Ву-
ковару и источној Славони-

ји били Срби. Због тога Иван 
Пенава не дозвољава да Ср-
би поставе спомен плоче на 
многим мјестима у Вукова-
ру гдје су звјерски убијени и 
мучени српски цивили.

Линта истиче да српски 
народ очекује од Хрватске 
да се суочи са својом гено-

цидном и злочиначком про-
шлошћу и да призна и пока-
је се за почињени геноцид у 
НДХ, као и за почињену агре-
сију и етничко чишћење Ср-
ба из Крајине и десетина хр-
ватских градова током 1990–
1995. године. 

Такође, српски народ оче-
кује да Хрватска укине срам-
ну и скандалозну Деклараци-
ју о Домовинском рату ко-
ју је Хрватски сабор усвојио 
2000. године и у којој стоји 
да су Србија, ЈНА и крајишки 
Срби тобоже извршили агре-
сију на Хрватску. Тек након 
јасних порука из Хрватске о 
признању и покајању и уки-
дања поменуте Деклараци-
је стварају се услови за сва-
ку сарадњу и колико толи-
ко нормалне међукомшиј-
ске односе.

БЕЗ НОРМАЛНЕ ХРВАТСКЕ НИЈЕ МОГУЋ 
ТРАЈАН МИР НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ
Kаменовање неколико 

српских кућа у Биљана-
ма Доњим код Бенковца и 
појава свастике у ријеци Ја-
дро код Сплита нису изоло-
вани инциденти већ наставак 
добро организоване кампање 
усташких снага сматра пред-
сједник Одбора за дијаспору 
и Србе у региону Скупштине 
Србије Миодраг Линта. 

Краткорочни циљ уста-
шких снага чији је један од 
челника пјевач Марко Пер-
ковић Томпсон јесте да се 
протјерају преостали Ср-
би и заврши процес отима-
ња српске имовине с једне 
стране и да се у потпуности 
рехабилитују геноцидна НДХ 
и усташки злочинци на челу 
са Антом Павелићем с дру-

ге стране. Влада Хрватске на 
челу са Андрејем Пленкови-
ћем и предсједница Грабар 
Китаровић воде проусташку 
политику дајући политичку 
и логистичку подршку уста-
шким снагама у остварењу 
њихових циљева.

Линта истиче да бројне 
чињенице показују да Хрват-
ска све више постаје фактор 
немира и узор нацистичким 
и фашистичким покретима 
широм Европе како власт по-
маже рехабилитацију наци-
фашизма. Све се више по-

тврђује теза да Хрватска ни-
је способна да буде истински 
демократска земља у којој 
се у пракси поштују универ-
залне вриједности данашњег 
свијета, а то су људска пра-
ва, антифашизам и владави-
на права. Главни разлог јесте 
чињеница да, послије завр-
шетка Другог свјетског рата, 
хрватски народ није прошао 
катарзу односно није се суо-
чио са својом геноцидном и 
усташком прошлошћу. Линта 
сматра да међународна зајед-
ница, прије свега, САД; Ње-
мачка и Европска унија, мо-
рају да схвате да без нормал-
не и истински демократске 
Хрватске није могућ трајни 
мир и стабилност у региону 
западног Балкана.

Безобразно је и лицемјерно тврдити да су Хрвати 
највише допринијели антифашистичкој борби 
Предсједник Одбора за дијаспору и 

Србе у региону Скупштине Србије 
Миодраг Линта, оцјењује као безобра-
злук и лицемјерје најгоре врсте изјаву 
хрватске предсједнице Колинде Грабар 
Китаровић да је хрватски народ, сра-
змјерно броју становника, највише до-
принио антифашистичкој борби у Дру-
гом свјетском рату. Наведену тешку лаж 
Грабар Китаровић понавља сваке годи-
не по неколико пута за потребе међуна-
рoдне заједнице, а у пракси води проу-
сташку политику. 

Добро је познато да је хрватски народ 
до јесени 1943. године у великој већи-
ни учествовао у оружаним снагама на-
цистичке Независне Државе Хрватске и 
нацистичке Њемачке. То потврђују по-
знати подаци о националној структури 
Првог и Другог хрватског корпуса у љето 
1943. године.  Први хрватски корпус је 
27. јула 1943. године имао 6.230 бора-
ца, од којих је Срба било 5.910 или 95 
посто, а свих осталих 5 посто (Хрвата 
305, Муслимана 10, Црногораца чети-
ри и Италијана један). Други хрватски 
корпус основан је у прољеће 1943, а 1. 
августа исте године имао је 9.408 бора-

ца, од којих је било 6.639 Срба или 60 
посто, а свих осталих 40 посто (2.508 
Хрвата, 101 Мађар, 84 Муслимана и 
77 осталих).

Линта истиче да је тек након капиту-
лације Италије, а посебно током 1944. 
године, када је постало јасно да ће силе 
Осовине изгубити рат, почео масовнији 
прелазак Хрвата из усташких и домо-
бранских јединица у партизане. И поред 
тога, уочи завршетка Другог свјетског 
рата, маја 1945. године, оружане сна-
ге НДХ су бројале и даље око 200.000 
војника у које су укључени и Хрвати и 
Муслимани из БиХ.  

И то без око 30.000  Хрвата који су 
служили у Оружништву НДХ или војној 
полицији  и Хрвата који су учествовали 
у оружаним снагама Њемачке војске. 
Према подацима историчара Иве Год-
штајна на дан 30. новембар 1944. годи-
не у партизанима је било свега 73.000  
Хрвата. Дакле, може се јасно закључи-
ти да је пред крај рата већина Хрвата 
и даље била у оружаним снагама НДХ  
тј. у усташама, домобранима, и војној 
полицији и мањи дио у њемачкој вој-
сци, а не у партизанима.

Линта истиче да Колинда Грабар Ки-
таровић и многи хрватски политичари, 
интелектуалци, црквени достојанстве-
ници и већина хрватског народа забора-
вљају велику и неспорну истину, да без 
масовног учешћа крајишких Срба у пар-
тизанима и без Срба као конститутивног 
народа, Хрватска не би постојала. О при-
знању учешћа Срба из Хрватске у НОР-у 
говори и одлука ЗАВНОХ-а од 14. окто-
бра 1943, која у тачки 8 каже: „Нема, не 
смије и неће бити Хрватске у којој Срби-
ма не би била зајамчена пуна равноправ-
ност и једнакост са хрватским народом.”

На трећем засједању ЗАВНОХ-а 9. ма-
ја 1945. године, док је рат још трајао, усво-
јена је Декларација о правима грађана де-
мократске Хрватске у којој пише: „Хрват-
ски и српски народ у Хрватској потпуно 
су равноправни.” Ова одредба из декла-
рације била је саставни дио свих устава 
Хрватске од 1947, па све до 22. 12. 1990. 
године. Проусташка власт на челу с Туђ-
маном захвалила се крајишким Србима 
за стварање Хрватске у оквиру Југосла-
вије тако што их је избацила из Устава и 
протјерала са својих вјековних огњишта 
уз брутална убиства.

ЗАХТЈЕВ ПРЕДСЈЕДНИКА ХРВАТСКОГ 
САБОРА ГОРДАНА ЈАНДРОКОВИЋА ЈЕ 
ТЕШКО ЛИЦЕМЈЕРЈЕ

Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скуп-
штине Србије Миодраг Линта оцјењује као тешко лице-
мјерје захтјев предсједника Хрватског сабора Гордана 
Јандроковића да предсједник СДСС-а Милорад Пупо-
вац повуче изјаву којом је данашњу Хрватску упоредио 
са НДХ. Гордан Јандроковић је човјек који, заједно са Ко-
линдом Грабар Китаровић и Владом Хрватске, најдирект-
није ради на рехабилитацији усташтва и геноцидне НДХ 
о чему говоре бројне чињенице. Наиме, Хрватски сабор 
је 2016. године донио скандалозну одлуку да поново буде 
покровитељ убијеним усташким зликовцима у Блајбургу. 
Гордан Јандроковић сваке године лично одлази у Блај-
бург да положи вијенац убијеним усташама на спомен 
плочу на којој се налази усташки грб и на којој дословно 
пише „У част и славу погинулој хрватској војсци”. Потпу-
но је јасно да Јандроковић усташке бандите и злочинце 
сматра правом хрватском војском и борцима за слободу 
хрватског народа. Линта истиче да се у Хрватској наста-
вља добро организована кампања усташких снага што 
свакодневно потврђују нови докази (графит „Уби Србина” 
на табли на улазу у родно село Милорада Пуповца Цера-
ње Доње; говори локалних функционера некажњено за-
вршавају са усташким поздравом „За дом спремни” као 
што је то учинио предсједник Одбора за хрватске вете-
ране Вировитичко-подравске жупаније Мато Бубаш на 
свечаној сједници поводом Дана општине Воћин, ветера-
ни из Петриње траже од Пуповца да плати 405.000 евра 
јер је рекао велику истину када је Хрватску упоредио са 
НДХ и др.). Свима је одавно јасно да Хрватска све више 
постаје фактор нестабилности и узор нацистичким и фа-
шистичким покретима у Еворпи. Нажалост, САД, Европ-
ска унија и друге међународне организације и даље ћуте 
на све што се дешава у Хрватској.
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РЈЕШЕЊЕ: танк, Инар, јади, атол, Немо, багламе, изрибати, либро, АЗ, Ема, Шатл, ћувик, 
ИО, ''Атакор'', м, цивили, АК, цимет, свраћати.

Први котлић Мале Босне у Сремској 
Митровици, најбољи Лаћарци
У Сремској Митровици, у насељу Мала Бо-

сна 15. септембра 2019. одржана је друга 
по реду котлићијада код Храма Светих сир-
мијских мученика. Такмичило се 17 екипа у 
кувању котлића, али и у другим спортским 
дисциплинама. 

Организатор ове манифестације је ЗУ Мо-
стови на Дрини, а помоћ је пружила МЗ 

Слободан Бајић Паја, Град Сремска Митро-
вица, и бројни предузетници. Како нам је 
рекао Витомир Вулин предсједник ЗУ Мо-
стови на Дрини котлићијада је била изузет-
но посјећена.

– Ове године смо имали и рингишпил, за 
најмлађе којих је био велики број, што нас 
много радује.

Поред кувања котлића присутни су се 
такмичили и у обарању руке, бацању каме-

на с рамена, бацању чепа, скоком у даљ. На-
име, на Првом котлићу Мале Босне је било 
прво званично првенство у обарању руке у 
општини Сремска Митровица. Екипа је би-
ло из Лаћарка, Чалме, Мачванске Митрови-
це, Купинова…

Најбољи котлић је скувала екипа Дрводе-
љац из Лаћарка, сребрни пехар је узела еки-
па Чалма из Чалме, а бронзани Гронинген из 
МЗ Блок Б из Сремске Митровице.

Кували су по различитим рецептима, али 
како су такмичари сами нагласили главни са-
стојак је љубав. Свакако треба водити рачу-
на о дужини кувања, и о одговарајућим мо-
ментима за додавање састојака.

Цијели програм је водио Никола Илић, а 
са звучника се могла чути крајишка музика.
 ДРАГАНА БОКУН

У АДИЦАМА КОД НОВОГ САДА 
ОДРЖАН ТУРНИР У БАЛОТАМА
У склопу манифестације Дани Адица одр-

жан је ревијални турнир у балотама 8. 
септембра 2019. године.

Адице се налазе на периферији Новог 
Сада, на крајњем западном дијелу урбаног 
градског подручја; између Подунавске ули-
це (на југу), Новосадског пута (на сјеверу), 
Шумске улице (на истоку) и границе урба-
ног градског подручја Новог Сада (на запа-
ду). На турниру је учествовало 19 екипа, до-
шли су гости из Борче, Сомбора, Суботице, 
Београда, Бановаца… Прво мјесто је освоји-
ла екипа Нови Бановци, друго мјесто Болеч, 

треће мјесто Руменка. Било је то цјелоднев-
но дружење, то су углавном екипе које се на 
свим турнирима састају и друже.

Спонзори овог дружења, поред МЗ Адице, 
био је и ресторан Код Дуће, власника Виде-
канић Душана који је обезбиједио 60 маји-
ца, као и пекара Baker Алексић Душана. Из 
пекаре Baker је стигао и хлеб 14 кг тежак и 
преко метар дугачак.

Дружење је настављено уз печење и кра-
јишку музику. Организатори су били Невен 
Леваја, Душан Шуша, Милорад Матић, Пе-
ро Трзин и Милорад Леваја. ДРАГАНА БОКУН

ЗАВИЧАЈНО ДРУЖЕЊЕ У БЕОГРАДУ

Мала Госпојина сабира Дивосељане
У Београду је 21. септем-

бра 2019. године одржа-
но традиционално завичајно 
дружење Дивосељана приго-
дом храмовне славе Диво-
села – Мале Госпојине. Ма-
лу Госпојину славили су Ди-
восељани од насељавања у 
ове крајеве, окупљали род-
бину и пријатеље, „држали 
госте”, ишли цркви, момци 
и дјевојке ишли на загледа-
чину, дружили се са својим 
пријатељима и познаницима 
из околних села, натјецали се 
у спортским – борилачким 
вјештинама, играли коло...

То је дио традиције срп-
ског народа Дивосела, за ко-
ју се увијек знало рећи да је 
боље „да нестане село, него 
обичај”. Ову традицију на-
ставили су и данас славити 
Дивосељани, ма гдје се они 
налазили, расељени по чи-
тавом свијету.

На традиционалном дру-
жењу у Београду, окупило 
се педесетак Дивосељана и 
потомака, који су настави-
ли традицију својих корије-
на. Присутне је поздравио и 
пригодним ријечима се обра-

тио проф. Миле Рајчевић, ко-
ји је у својој пригодној бесје-
ди говорио о историји Диво-
села, једном напредном се-
лу у коме послије 1900. го-
дине није било неписмених, 
селу антифашистичке тра-
диције, солунских доброво-
љаца, бораца НОР-а, народ-
них хероја, богате културне 
и спортске традиције, село 
интелектуалаца, спорташа... 
Нажалост, данас је Дивосе-
ло пусто, све је етнички очи-
шћено у грађанском рату у 
Хрватској 1991–1995. годи-
не. Оно што је започео Па-
велић и НДХ 1941. године, 
наставио је Фрањо Туђман 
1991. године и потпуно ет-

нички очистио српска села: 
Дивосело, Читлук, Почитељ... 
Сви културно-историјски и 
антифашистички спомени-
ци су порушени, стамбени и 
господарски објекти, инфра-
структура, немa трагова жи-
вота. Данас, када човјек до-
ђе у Дивосело, има осјећај да 
је дошао у простор у коме је 
вријеме већ одавно стало. У 
село више не стижу писма, 
нити их ко шаље, нити има 
ко да их прими.

Уз срдачна носталгична 
сјећања, завичајне пјесме, 
поносни на свој завичај, дру-
жење је потрајало до касних 
ноћних сати.  

 МИЛЕ РАЈЧЕВИЋ.

 » Обрадовић Богдан, Станић Љубомир, Матић Смиља, Плећаш Дане, Јовић Никола, Бјеговић Петар, 
Рајчевић Миле, Јерковић Богдан и Вујновић Милан

 » Сарић Радмил, Вујновић Никола, Поткоњак Мика, Вујновић Десанка, 
Јоветић Бранка, Вујновић Сава и Сарић Снежана

 » Никола Илић, Бранко Јаковљевић, Витомир Јаковљевић, Владимир Лацковић (горњи ред), 
Владимир Ерак, Витомир Вулин, Благоје Јаковљевић, Борислав Јаковљевић, Милорад Драгичевић
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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. 

СРПСКО КОЛО
БЕСПЛАТНО РЕЗЕРВИШИТЕ

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ БАНИЈАЦА ПРЕДСТАВИЛО КЊИГУ БРАНКА КРЊАИЋАСА ДРУГЕ СТРАНЕ ШТРЕКЕ – ПРОМОВИСАНА ЗБИРКА ПЈЕСАМА ЈАГОДЕ КЉАИЋ

Оживјели матерњи језик Крајишника
На 48. Бранковом колу, у Музеју Војводи-

не, у рубрици Нематеријално културно 
насљеђе Срба, одржан је програм Говор Бани-
је, Кордуна, Лике и Босанске Крајине, а пово-
дом књиге пјесама Са друге стране штреке 
Јагоде Кљаић из Глине. 

О разлозима и мотивима настајања ове 
ријетке књиге говорила је и пјесме казивала 
ауторка Јагода Кљаић. Навела је да су је не-
ки свијетли тренуци из свакодневног живота 
наводили на биљежење заборављених рије-
чи и потом стихова, што се развило у вели-
ки пјеснички пројекат од стотину пјесама.

О књизи је говорио Ненад Грујичић исти-
чући значај дијалекталне лирике у времену 
када се круни биће српскога језика на бал-
канским просторима. Истакао је значај књи-
ге Јагоде Кљаић, прије свега као пјесничке 
творевине с обзиром да је поезија највиши 
облик књижевне писмености. Осим тога, ма-
терњи језик као културолошка вриједносна 
категорија на цијелој планети представља, по 
Конвенцији Унеска, најважнији елемент не-
материјалног културног насљеђа сваког на-
рода. То је књига пјесама која надилази ина-
че потребне лингвистичке увиде, јер и сама 
постаје непресушним извором за прошири-
вање и оживљавање вокабулара, то јест рјеч-
ника српског језика.

Потом је Грујичић навео неке ријечи из 
Рјечника на крају књиге и у дијалогу са пу-
бликом откривао њихово значење: абадијера-
ти – не обраћати пажњу, не придавати значај; 
брента – дрвена посуда за воду радницима у 
пољу; пиждрити – буљити, гледати нетреми-
це у некога или нешто, као омађијан посма-
трати; паламар – одрезан комад хлеба, носи-
ва греда у кући, у пренесеном значењу оно 

најважније у животу; ђамкати – јести пола-
ко са ужитком; гујшчетна – повећа стражњи-
ца; федервагин – фијакер, кочија; џелепар – 
власник већег крда свиња, трговац свињама; 
којзца – шерпа, рангла, обично мања; плен-
трав – неспретан, спор; тудум – који ништа 
не разуме; шпигљин – огледалo и тако даље.

Публика је аплаузима награђивала сваку 
прочитану пjесму, међу којима су биле и ове: 
Тица јаребица, На бициклину, У буклији раки-
ја, Мој ћаћа на дрешу и друге. Књига поези-
је Јагоде Кљаић Са друге стране штреке, не 
само на симболичној равни, доноси нам не-
умрли ехо завичаја исплетен у ризници бо-
гате банијске лексике као живог бића. 

У програму је учествовала, и посебан шти-
мунг дала позната ојкачка група Јарачки јара-
ни из Бачког Јарка, која обиљежава тридесет 
пет година рада. Прије три деценије, по сце-
нарију Ненада Грујичића, Радио Нови Сад је 
направио емисију Од бећарца до ојкаче, која 
је освојила прво мјесто на тадашњој Смотри 
југословенских радија у Охриду. У тој еми-
сији, као носећа и једина ојкачка група, уче-
ствовали су Јарачки јарани.

У знак захвалности што јој се пружила 
прилика да учествује на Бранковом колу, 
озарена љепотом свечаности, Јагода Кљаић 
је поклонила Ненаду Грујичићу, предсјед-
нику Бранковог кола, двије флаше банијске 
ракије, шљивовицу и крушковачу. Погодило 
се да је јединствен поклон стигао баш на пје-
сников рођендан, па су учесници и публика 
одмах били почашћени љутим препечени-
цама уз спонтану ојкачу која је измамила 
осмјехе: „Ој, ракијо од педесет гради,/ шта 
од моје младости уради!” 

BANIJA.RS

У Пожаревцу представљена изложба 
о Доситејевим данима у Далмацији
Поводом 280 година од ро-

ђења Доситеја Обрадови-
ћа и 250 година од његовог 
доласка у село Плавно код 
Книна, а у организацији На-
родне библиотеке Илија М. 
Петровић Пожаревац и За-
вичајног удружења Далма-
ција из Суботице, свечано је 
16. септембра 2019. године 
отворена изложба Доситеј 
и Српско Плавно 1769–2019. 
аутора Милорада С. Кураице. 
Ова изложба посвећена је До-
ситејевом великом просвети-
тељском путовању и предста-
вља пресјек најважнијих та-
чака Доситејевог боравка у 
Далмацији, који је посредно 
и непосредно утицао на ње-
гов живот и рад, а експонати 
на овој изложби, још једном 
подсјећају на стваралаштво 
Доситеја Обрадовића и ње-
гову немjерљиву вриједност.

О значају његовања Доси-
тејевог дјела у српском наро-
ду говорили су Вера Зарић 
Митровић, директорка, Та-
тјана Вукша Мандић, пред-
ставник Завичајног удруже-
ња Далмација из Суботице, 
Татјана Живковић, руково-

дилац Завичајног одјељења 
и Одјељења старе и ријетке 
књиге и Милорад С. Кураи-
ца, аутор изложбе.

У умјетничком дијелу про-
грама учествовали су хор ОШ 
Доситеј Обрадовић из Пожа-
ревца са диригентом Тањом 
Маринковић, професорком 
музичког васпитања, Сава Ма-
тић, ученик ОШ Доситеј Обра-
довић, Драгиша Живадиновић, 
књижевник и глумац и Софи-
ја Гердијан, пјесникиња. Мо-
дератор програма била је Ма-
рија Копун.

Милорад Кураица, у обра-
ћању присутнима, истакао је 
да је Доситеј Обрадовић свој 
просветитељски и књижевни 
рад започео средином апри-
ла 1761. године у српској Дал-
мацији и да је прије 250 годи-
на великан и бесмртни Доси-
теј „златном ногом ступaо на 
ужарено тло” Плавна.

– Доситеју Обрадовићу пу-
но дугује српска култура, али 
му се српски народ у Далма-
цији приклања са посебном 
захвалношћу. Управо из тог 
разлога, са покушајем да се 
његов лик и дјело трајно не 

изгубе у спомену овдашњег, 
далматинског српског наро-
да, организовано је ово дру-
жење и изложба у спомен До-
ситејевом путу кроз Далмаци-
ју и, посебно, кроз моје родно 
Плавно, нажалост, сад готово 
пусто – подвукао је Кураица.

Доситеј је црквеном уче-
њу супротставио разум, ма-
теријални свијет, науку и 
просвећени ум. Вјеровао је 
у моћ разума и науке, за ње-
га је наука била изнад свега, 
изнад свих традиција и вје-
ровања. Његов животни пут 
најбоље показује шта заблу-
де могу да учине од човјека, 
али и како добра воља и на-
пор могу допринијети да се 
много шта научи и буде од 
користи своме народу. Доси-
тејеве мисли и рад окренути 
су образовању српског наро-
да и оснивању школа, његово 
начело је да наука мора до-
спјети до најзабаченијег срп-
ског села, а његове снажне 
поруке: Идућ учи, у вјекове 
гледа и Књиге, браћо, књиге, а 
не звона и прапорце, актуел-
не су и данас. 
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 » Ауторка Јагода Кљаић са учесницима програма

ЛЕКСИКОН СРБА БАНИЈЕ
У организацији Завичајног 

удружења Банијаца, по-
томака и пријатеља Баније 
22. септембра је у Великој 
сали Градске општине Нови 
Београд одржана промоци-
ја књиге Лексикон Срба Ба-
није аутора Бранка Крњаића.

Лексикон на преко 500 
страна обухвата податке о 
1.003 Банијаца који су зна-
чајни за културу, умјетност, 
науку, спорт, религију, при-
вреду и обичних људи који 
су заслужили да се о њима 
пише.

Модератор промоције 
Милош Бајић нагласио је да 
присуство великог броја Ба-
нијаца показује приврженост 
прошлом и садашњем време-
ну родне завичајности.

– И поред неимаштине, 
удружење се потрудило да 
свесрдно и са великим за-
довољством подржи аутора 
Бранка Крњаића на његовом 
мукотрпном раду у сакупља-
њу материјала за личности 
наше Баније које су одштам-
пане у Лексикону Срба Бани-
је. Бранко се показао као пра-
ви ентузијаста кроз вишего-
дишњи рад. Његов лексикон 
ће вјероватно постати лична 
карта Баније. Вјерујем да ће-
те и ви, уз много захвалности 
према Бранку Крњаићу, при-
хватити ово значајно дјело, 
као нашу заједничку рели-
квију с којом ћемо се знати 
поносити – рекао је Бајић.

Рецензент лексикона проф. 
др Душан Богичевић нагласио 
је да је ово први лексикон Ср-
ба Баније који је написан сло-
бодно, без сугестија шта ће се 
за некога написати.

– Бранко није желио ста-
вљати у лексикон податке ко-
ји нису доказани и провје-
рени, био је врло темељан. 
У писању овог дјела анали-
зирао је вријеме и догађаје, 
улогу појединих личности у 
њима, уз истинито и објек-
тивно приказивање.

Сам аутор Бранко Крњаић 
истакао је да бавећи се при-
купљањем података за лек-
сион схватио је колико то-
га није знао о Банији, а из-
учава свој родни крај дуги 
низ година.

– У лексикону ћете прона-
ћи многа лица за која нисте 
знали да су Банијци. Нашао 
сам Банијце који су били дио 
Првог српског устанка, човје-
ка који је цијели рат био лич-
на пратња Драже Михајлови-
ћа, витезе Карађорђеве зви-
језде који су заборављени и 
запуштени у нашој прошло-
сти, 80 свештених лица, та-
хикета који су дали незмје-
ран допринос у раду Право-
славне цркве на свим про-
сторима. 77 је владика, а ми 
можда не знамо ниједног – 
рекао је Крњаић.

Он је напоменуо свим чи-
таоцима да прије него што 
пређу на претрагу имена оба-

везно прочитају његов Пред-
говор који ће открити њего-
ву намјеру, пориве, методо-
логију рада, али и објаснити 
зашто нешто јесте, а зашто 
нешто није овдје обрађено и 
на који начин је то обрађено.

– Ми волимо свој крај, али 
запамтите да љубав није до-
вољна. За свој крај треба ра-
дити, ми морамо стварати. 
У фази смо када лутамо. Бр-
зо се приклањамо средини у 
коју долазимо. Селимо се и 
заснивамо породице и врло 
смо успјешни као пословни 
људи и на свим другим пла-
новима и заборављамо. То 
није добро. Оно што је било 
се не смије заборавити, јер 
оно што је било је поука но-
вим и младим генерацијама 
да се више не понови – за-
кључио је Крњаић.

Крњаић се захвалио сво-
јим сарадницима академ-
ском сликару, графичару и 
магистру  Драгану Чубрићу, 
Чеди Вукомировићу. Захва-
лио се лектору Николи Ко-
рици, Александру Недељко-
ву, Милошу Бајићу, рецен-
зентима Душану Богичеви-
ћу и др Милану Кољанину.

Промоцију су пјесмом 
увеличали женска пјевачка 
група Жене Баније и мушка 
пјевачка група Завичајног 
удружења Банијаца.

Књигу можете поручити 
на број 063 890 6803. 

 ДРАГАНА БОКУН

 » Бранко Крњаић, Милош Бајић и Душан Богићевић

 » Аутор изложбе Милорад С. Кураица са члановима хора ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Пожаревца
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Ветерани Ц. Звезде и Борца увеличали 
хуманитарну акцију Дјеца нам се рађала
У Републици Српској је 

фудбалском утакми-
цом која је одиграна 

12.9.2019. године на Град-
ском стадиону Бањалука, из-
међу ветерана Фудбалског 
клуба Црвена Звезда и еки-
пе ветерана ФК Борац, као и 
ревијалном утакмицом из-
међу љекара и новинара Ре-
публике Српске означен по-
четак кампање за подизање 
свијести о значају повећања 
наталитета. 

Утакмице су пред пуним 
стадионом одигране у орга-
низацији новоосноване Фон-
дације Дјеца нам се рађала 
која је тим догађајем про-
мовисала наталитет и поро-
дицу као највећу вриједност 
у друштву. 

Догађају је присуствовало 
највише руководство Репу-
блике Српске. Почетак утак-
мица обиљежиле су химне 
Републике Српске и Репу-
блике Србије које су извела 
дјеца Основне школе Свети 
Сава из Бањалуке. 

Поред фудбалских мече-
ва, програм су употпунили 
Маринко и Марко Роквић, 
као и Тропико бенд. Поче-

так утакмица су симболич-
но озваничила дјеца која су 
пустила балоне у ваздух, док 
је сам почетак меча и први 
ударац извео легенда Црве-
не звезде Драган Џајић. Прву 
утакмицу одиграли су докто-
ри Универзитетско-клинич-
ког центра Републике Српске 
и састав новинара Републи-
ке Српске под називом Седма 
сила, док су послије њих на 
терен изашли ветерани Бор-
ца и Црвене звезде међу који-
ма је био и Маринко Роквић.

Предсједник фондације 
Дјеца нам се рађала Владо Ђа-
јић задовољан великом посје-
том обратио се свима при-
сутнима:

–  Од званичника Репу-
блике Српске чули смо да по-

чиње одлучна борба против 
бијеле куге.  Сматрамо да се 
у ту борбу морамо укључи-
ти сви јер то у овом тренут-
ку мора бити приоритет сва-
ког појединца и државе у цје-
лини. У кругу вриједности 
модерног човјека све је ма-
ње простора за дјецу и поро-
дицу. Због тога морамо бити 
одлучни да то у нашој држа-
ви не дозволимо, већ да при-
оритет дамо правим вријед-
ностима: породици, дјеци, 
љубави и хуманијем одно-
су према људима. Фондаци-
ја Дјеца нам се рађала вас по-
зива да нам сљедећа година 
буде година рађања и ако не 
одласка, онда бар одгађања 
одласка из Републике Срп-
ске. Молим вас да свако од 

вас да свој допринос – пору-
чио је Ђајић.

Поводом почетка ове ве-
ома значајне кампање за Ре-
публику Српску, предсједни-
ца Републике Српске Жељка 
Цвијановић је изјавила да је 
побољшавање демографске 
слике један од приоритета. 

– Подржавам све активно-
сти које су у оквиру наше при-
че о већем броју становника 
Српске. То је нешто око че-
га треба да будемо окупљени 
– подржати институције ко-
је настоје побољшати живот 
грађана, младих брачних па-
рова, а што подразумијева и 
рад на пронаталитетним мје-
рама – рекла је Цвијановићева 
уз поруку да сви треба да буду 
уз организације које желе гра-
дити бољу будућност.

Српски члан Предсједни-
штва БиХ Милорад Додик, 
који је такође присуствовао 
и подржао овај догађај, иста-
као је да је ово прилика да се 
људи окупе око дивне идеје и 
да се скрене пажња на значај 
повећања наталитета у Репу-
блици Српској.

– Друштво има осјећај и 
потребу да скрене пажњу на 
проблем рађања и да под-
стакне све људе, мајке прије 
свега, да доносе лаке одлуке 
у том погледу, рачунајући на 
општедруштвену подршку –
рекао је Милорад Додик.

Предсједник Владе Репу-
блике Српске Радован Ви-
шковић изјавио је да је по-
дршка наталитету у Републи-
ци Српској заједнички зада-
так свих, да се дјеца рађају и 
да се тиме јача Република и 
останак на овим просторима. 
Истакао је да је Влада Репу-
блике Српске имала стручну 
анализу питања наталитета у 
Српској и да ће у наредном 
периоду на основу тога пре-
дузети све потребне мјере ка-
ко би се повећао број станов-
ника Републике Српске.

Легенда Црвене звезде Дра-
ган Џајић поводом почетка 
кампање Дјеца нам се рађа-
ла у Републици Српској са-
општио је да је Фудбалски 
клуб Црвена звезда са задо-
вољством подржао кампању.

– Драго ми је да боравак 
протиче у једној изванредној 
атмосфери, нисмо ни сумња-
ли да ће бити другачије. Наш 
клуб ће се увијек радо ода-
звати оваквим хуманитар-
ним акцијама којих би тре-
бало да је што више – рекао 
је Џајић. 

Владимир Петровић Пи-
жон био је веома срећан што 
је дио ове акције. 

– Надам се да смо дали 
допринос овој акцији и уљеп-
шали Бањалучанима овај дан 
– рекао је Пижон.

Предсједник Црвене зве-
зде Светозар Мијаиловић ре-
као је да су дјеца будућност 
сваке земље и захвалио се до-
маћинима на позиву који ће 
увијек прихватити.

– Када год дођемо овдје, 
сретнемо велики број навија-

ча Црвене звезде. Мислим да 
много становника овог кра-
ја долази на мечеве на на-
шем стадиону. Господин Ђа-
јић је дуго планирао овај су-
срет ветерана и драго ми је 
што је све успјешно заврше-
но. Надам се да је ово добар 
почетак великог посла ко-
ји нас чека, јер без рађања 
дјеце нема перспективе ни 
у једном народу, а надам се 
да ће малишани из овог краја 
завољети црвено-бијеле боје 
– закључио је Мијаиловић.

У данашње вријеме када 
се са свих страна покушава 
урушити породица, одлука 
Републике Српске да крене 
у борбу против бијеле куге је 
једна од најзначајнијих одлу-
ка коју је њено руководство 
донијело. Породица је одуви-
јек представљала основу на-
шег друштва, а повећање на-
талитета је подједнако важно 
као и политичка, економска, 
културна и свака друга борба 
коју Република Српска сва-
кодневно води за свој опста-
нак. ДРАГАНА ШИПОВАЦ

БЕОГРАЂАНИ ПОБИЈЕДИЛИ 3:0

Ветерани Црвене звезде одиграли су ревијалну утакмицу 
против легенди Фудбалског клуба Борац из Бањалуке у којем 
су црвено-бијели славили резултатом 3:0, али је резултат 
свакако у другом плану. Стрелци за Звездин тим били су 
Марковић, Шкорић и Васиљевић. Дуелу ветерана претходила 
је утакмица љекара и новинара Републике Српске.
За Црвену звезду у овом мечу су наступили: Радивојевић, 
Јанковић, Рајевац, Мариновић, Ђукић, Шкорић, Петровић, 
Караси, Роквић, Ђуровски, Шкорић, Марковић, Васиљевић.

СПЕКТАКЛ У БАЊАЛУЦИ ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА КАО ПРИОРИТЕТАН ЗАДАТАК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 » Међу 10.000 навијача нашли су се и највиши званичници Републике Српске предвођени Милорадом Додиком

 » МАЈСТОР: Станислав Караси предводио ветеране Звезде 


