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ГОДИШЊИЦA ПРВОГ ЕТНИЧКОГ ЧИШЋЕЊА СРБА У СФРЈ

ЗАШТО СЕ ЗАБОРАВЉАЈУ
ХРВАТСКЕ ЗЛОЧИНАЧКЕ АКЦИЈЕ
ОТКОС, ОРКАН, ПАПУК И ОРАДА
У КОЈИМА ЈЕ ПРОТЈЕРАНО 70.000
СРБА ИЗ ЗАПАДНЕ СЛАВОНИЈЕ?

ДУШКО ЋУТИЛО ДИРЕКТОР ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА

Отписом дугова омогућили смо
ефикасније рјешавање стамбених
проблема избјеглих и интерно
расељених породица у Војводини

НАРОД УСТАО ПРОТИВ ЗАКОНА О СЛОБОДИ ВЈЕРОИСПОВИЈЕСТИ У ЦРНОЈ ГОРИ

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ!

СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА СРПСКИХ УДРУЖЕЊА ЗАВИЧАЈ

У ЗАГРЕБУ ОДРЖАН ОСМИ КОНГРЕС СТИПЕНДИСТА И СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ

Привредник - чувар српског коријена

БЕЗ ПОМОЋИ МАТИЦЕ СРБИМА
НЕМА ОПСТАНКА У ФБИХ

2 АКТУЕЛНО

СРПСКО КОЛО ДЕЦЕМБАР 2019.

УВОДНИК
» Пише: Трифко Ћоровић

Љуби непријатеља свог
Благослови непријатеље моје, Господе. И ја их благосиљам и
не кунем. Непријатељи су ме више гурнули Теби у наручје него
пријатељи. Пријатељи су ме везивали за земљу, непријатељи
су ме дрешили од земље, и рушили сва моја надања у земљу…
Ове ријечи владике Николаја најбоље осликавају ситуацију која се ових дана дешава у Црној Гори. У години у којој
СПЦ слави осам вјекова свога постојања данас се грчевито води борба за опстанак српског имена у светосавској
и световасилијевској земљи. Ћутао је народ у Црној Гори
кад се прогонила ћирилица, када је прогоњен српски језик, када су се из уџбеника протјерали српски писци, кад
је призната лажна држава Косово, кад је преко ноћи Црна
Гора осванула у НАТО савезу, кад су уведене санкције Русији, али питање цркве је била кап која је прелила чашу.
Посљедице ових немилих догађаја треба тражити у узроцима, који нас воде у не тако давну прошлост.
У страдалном двадесетом вијеку на трону Митрополије
црногорско-приморске најкраћи период провео је митрополит
Јоаникије Липовац (на слици).
Још као млад свештеник, предвиђао је какав ће атак на цркву
спровести комунистичка идеологија „ако некад дође на власт”.
Кад је постао удовац протојереј
Јован Липовац се замонашио
и добио име Јоаникије. Свега
мјесец дана уочи почетка Другог свјетског рата у манастиру
Раковица устоличен је за митрополита црногорског. Света дужност запала га је у времену највећих могућих искушења.
Митрополит Амфилохије је Јоаникијеву позицију описао
као уклијештену „између наковња комунизма и чекића нацизма”. И заиста, било је то вријеме окупације, издаје, великих подјела, братоубистава и сваког зла…
Суочен са великим бројем избјеглица митрополит је радио све не би ли помогао напаћеном народу. У вријеме
прогона и страдања свештенства успио је да сачува лучу
православља. Цетињска богословија у којој је и сам својевремено радио као професор била је једина од пет постојећих у оквиру СПЦ која је наставила да обучава будуће
свештенство. Вријеме је показало да су се митрополитове
најцрње слутње обистиниле. Безбожници су свакодневно
сатирали цркву. У току ратних година комунисти су побили 85 српских свештеника. Митрополит је доживио са својим свештенством голготу која је окончана на Букуљи код
Аранђеловца. Његов плитки гроб, кажу, бујица је однијела.
У којој мјери се братоубиство одомаћило у Црној Гори најбоље свједочи животопис свештеномученика Луке Црмничког.
Пола своје свештеничке плате давао је у току школовања
свом брату Светозару Вукмановићу који временом постаје
истакнути комуниста и народни херој. Живот рођеног брата био му је мање важан од суда партије. Васкресења не
бива без смрти! Свети Лука Црмнички придружио се Светом митрополиту Јоаникију у вјечности царства небеског.
Да није било сурових комуниста не би било ни свештеномученика. Прогон од стране данашњих безбожника оличених у црногорским властодршцима само нас је увјерио
да наша Света црква никад није била живља и да је исто
тако жива јеванђељска порука: „Љуби непријатеља свог!.”
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ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ВОЈНИХ БЕСКУЋНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Линта: Понижавајуће је да 2.500
породица војних бескућника
деценијама чека да се ријеше
њихова стечена стамбена права

„

» Миодраг Куљанин, Драго Солдо, Драган Стојановић, Нада Павићевић, Миодраг Линта, Симо Нинић, Владо Ђукић и генерал Божо Новак

У

ГО Нови Београд 10.
децембра 2019. одржана je редова Сједница Скупштине Удружења
војних бескућника Републике Србије.
Војни бескућници већ
28 година не могу да остваре своје право на рјешење
стамбеног питања. У питању су припадници ЈНА који
су се часно и поштено борили, професионално и одговорно извршавали своје војне задатке. Чланови Удружења се налазе у седмој, осмој
и деветој деценији живота,
али и даље су обесправљени
јер немају свој дом.

БРОЈ БЕСКУЋНИКА
СЕ НЕ УМАЊУЈЕ

Предсједник Удружења Владо Ђукић је изложио
Извјештај о раду за период
2018–2019.
– Све што смо урадили је
заборављено, па и то да се
Војска Србије наоружала
техником коју смо ми извукли. Обесправили су нас јер
су нам одузета стечена права и тако од нас направили
војне бескућнике, а као ветеране рата гурнули на маргину живота.
Ђукић је нагласио да они
упорно истичу да им је важећим Правилником из 2014.
године укинуто стечено право, које су стекли на основу
предаје стана, премјештаја у
току предислокације јединица и на крају на основу УТС.
– Задњих 10 година број
војних бескућника се уопште не смањује. И даље нас
је око 2.500 без стана зато
што станове дијели Министарство одбране на основу
члана 111а Закона о одбрани. Листе су спорне, јер се по
правилу на првим мјестима
увијек нађу људи који се нису налазили на претходним
листама.
Ђукић наглашава да су активна војна лица у бољем положају од пензионисаних лица. Наиме, при подјели станова војни бескућници спадају у групу пензионисаних
лица. Такође, и државна станоградња јефтиних станова
се показала као лош модел
рјешавања стамбеног питања

Војни бескућници спадају
у групу пензионисаних
лица, па и државна
станоградња јефтиних
станова није рјешење,
јер се стамбени кредити
морају вратити до
навршене 70 године
живота
за војне бескућнике. По закону они имају право на такав
вид стамбеног збрињавања,
али га не могу остварити јер
се кредит подиже преко банке Поштанске штедионице
чија је пословна политика да
се исти мора вратити до навршених 70 година живота.
– Војни бескућници који
имају службене станове такође се налазе у тешкој ситуацији јер не могу да их преименују у закуп на неодређено вријеме. У посебно тешкој
ситуацији су војни бескућници у статусу подстанара, њих
не разумије ни Министарство
одбране, а ни станодавци.
У протеклих годину дана чланови Удружења су се
највише бавили проблемима
чланова из хотела Бристол.
Након више деценија чекања и игнорисања свих претходних политичких гарнитура, проблеми војних бескућника из хотела Бристол ријешени су захваљујући ангажовању предсједника Србије
Александра Вучића.

НОВАК: БЕСКУЋНИЦИ
САЧУВАЛИ ОВОЈ ДРЖАВИ
РАКЕТНУ ОПРЕМУ

Генерал Новак је нагласио
да војни бескућници нису у
СР Југославију дошли бјежећи као појединци спашавају-

ћи голи живот, него су у ову
земљу увели системе ратне
технике огромне вриједности. Он је детаљно навео које су јединице и на којим мјестима сачувале војну технику вриједну, по његовим ријечима, више од 130 милиона долара.
– Данас одбрамбена способност Србије почива на
тим системима ратне технике који нису купљени, него смо их ми војни бескућници очували и како сада ствари стоје донирали, поклонили СР Југославији. Станови у
нашем власништву су вишедеценијски дуг државе. У сва
три аспекта правном, економском и моралном – рекао је Новак.
Генерал Љубомир Бајић
се сложио да је велики допринос војних бескућника
за Србију, али и за Републику
Српску Крајину и Републику
Српску, и да ће он и даље да
их подржава и да чини све
што је у његовој моћи да ријеше своје стамбено питање.

ЛИНТА: МИНИСТАРСТВО
ОДБРАНЕ ОВО ПИТАЊЕ
МОРА ДА ПОДИГНЕ НА
ДРЖАВНИ НИВО

Народни посланик Миодраг Линта је рекао да је понижавајуће да 2.500 породица толико дуго чека да ријеши основно људско право и
да се поштују њихова стечена права као што је било договорено почетком деведесетих година.
– Крајње је вријеме да
држава, прије свега Министарство Одбране подигне
ово питање на највиши државни ниво, да се нађе конкретан начин рјешавања овог
проблема у одређеном вре-

ТЕШКИ УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ У СРЦ СУРЧИН
Драго Солдо је један од првих становника СРЦ Сурчин,
доселио се тамо октобра 1992. године.
– Ми живимо у азбесту, а у Министарству одбране
оспоравају анализе Института Винча. Од када живимо
тамо само у двије улице у отприлике 40 станова 10 лица
је умрло од карцинома, 16 лица тренутно болује и лијечи
се. У СРЦ живи 105 породица, остали станови су углавном
празни осим 17 бесправно усељених. Спортски центар је
постао двориште за околна мјеста гдје истресају фекалије
из приватних септичких јама, довозе шут и отпад – рекао је
Солдо.

менском року и да коначно
Удружење војних бескућника што је прије могуће престане да постоји. Чинићу све
што је у мојој моћи да се овај
проблем ријеши – поручио
је Линта.

БОЖОВИЋ: НЕДАВНО
САМ УПОЗНАО ВРШЊАКЕ
КОЈИ СУ СЕ РОДИЛИ
У БРИСТОЛУ

Окупљенима се обратио
и народни посланик Балша
Божовић. Он је и шеф посланичке групе ДС у Скупштини
Београда у којој је одборник
још од 2008. године.
Мада је проблем бескућника у Бристолу вишедеценијски и апсолутно ништа
није било учињено у вријеме владавине Демократске
странке, Божовић се „похвалио” како је током 2019. године обишао породице у том
објекту и упознао том приликом своје вршњаке који су се
ту родили и одрасли.
– Сигуран сам да има више од 1.000 станова који су
празни. Знам тачно да у Београду има зграда у којима 10
или 15 војних станова се чувају ко зна за кога – рекао је
Божовић.
Мирко Латиновић је рекао да у Новом Саду живи
252 пензионисана припадника Војске Републике Србије.
Већина су војни бескућници,
лица која су изгубила сву покретну и непoкретну имовину.
Нада Павићевић је указала на чињеницу да међу војним бескућницима има много удовица.
За ријеч су се још јављали и Цвијетин Иванчевић,
предсједник Комисије за
статутарна и правна питања
представништва СУБНОР- а
Србије и Драган Стојановић
бивши војни бескућник.
Сједници су присуствовали и генерал Чедо Сладоје, представник Заштитника грађана Владимир Милошевић начелник одјељења за
хитна поступања, представник СУБНОР-а Слијепчевић,
чланови Удружења пензионисаних подофицира Србије Цвијетин Иванчевић, Вељко Мате и Васиљевић Драган.
ДРАГАНА БОКУН
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

УГОВОРИ ЗА КУПОВИНУ КУЋА У НОВОМ САДУ, ИНЂИЈИ, ВРБАСУ, ЖАБЉУ, ЗРЕЊАНИНУ, РУМИ, БАЧКОЈ ТОПОЛИ И Н. БЕЧЕЈУ

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

Новине у законима о
пензионом осигурању

zz
Које су најзначајније новине у измијењеним зако-

» Предсједник покрајинске Владе Игор Мировић, директор Фонда Душко Ћутило, предјседник УО Фонда Нада Остојић Агбаба
и помоћник Комесара за избјеглице Иван Гергинов са будућим власницима кућа

20 избјегличких породица
добило кров над главом уз
помоћ Покрајинске Владе
У
Покрајинској влади 12.
децембра 2019. године уручени су уговори за куповину кућа избјеглим, прогнаним и расељеним лицима. Програм је реализован од стране Фонда за
пружање помоћи избјеглим,
прогнаним и расељеним лицима АП Војводине.
Уговоре за куповину кућа
уручили су предсjедник Покрајинске владе Игор Мировић и директор Фонда за пружање помоћи избjеглим, прогнаним и расељеним лицима
АП Војводине Душко Ћутило. Уговори су додиjељени за
куповину кућа у Новом Саду,
Инђији, Врбасу, Жабљу, Зре-

њанину, Руми, Бачкој Тополи и Новом Бечеју.
Покрајински фонд је
основан 2006. године са циљем да се стамбено збрињавају и економски оснаже лица која су избjегла и прогнана
са територија Босне и Херцеговине, Републике Хрватске
и Косова и Метохије.
Од свог оснивања до сада, Фонд је обезбједио кров
над главом за нешто мање од
500 породица, а од прије двије године, захваљујући подршци Покрајинске владе, помоћ која се додјељује је бесповратна и износи милион
динара. Фонд има изузетну
сарадњу са Комесаријатом за

избјеглице и миграције Републике Србије који је обезбједио средства за грађевински
материјал оним корисницима који су у претходним годинама добили кућу од Фонда. На тај начин корисници
Фонда имају прилику да своје објекте, у којима данас живе, адаптирају и побољшају
услове становања.
Предсједник Покрајинске
владе Игор Мировић је истакао да је Покрајинска влада
до 2018. године додјељивала
средства као врсту кредитног
аранжмана. Од 2018. године
та средстава су бесповратна.
– Покрајинска влада је
предложила да се раније сте-

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ БОРАЧКА ПОПУЛАЦИЈА ЧЕКА НА РЕГУЛИСАЊЕ СВОГ СТАТУСА

ЛИНТА ПОСЈЕТИО РАТНЕ ВЕТЕРАНЕ
У ПИОНИРСКОМ ПАРКУ У БЕОГРАДУ

Н

ародни посланик Миодраг Линта посјетио је 16. децембра ратне ветеране који
више од два мјесеца протестују у Пионирском парку у Београду.
У двочасовном разговору са Линтом ратни
ветерани су изразили незадовољство својим
друштвеним положајем и рјешењима која су
предвиђена приједлогом Закона о борачко-инвалидској заштити а која се тичу њихових људских права.
Циљ боравка у Пионирском парку јесте
рјешавање њихових захтјева који се тичу цијеле борачке популације и поштовања људских
права по угледу на државе у региону и свијет.
Ратни ветерани су истакли да се њихови
бројни проблеми не рјешавају скоро три деценије и да је то разлог што се, умјесто херојима, сматрају теретом друштва.

Ратни ветерани су упознали Линту са
својим захтјевима, међу којима су: да се
уведе мјесечни борачки додатак за све ветеране до 60. године живота; да послије
60. године живота ветерани добију борачку пензију, да се укине временско ограничење за посттрауматски стресни поремећај (ПТСП) и остале болести које он проузрокује са досадашњег ограничења од пет
година за остваривање борачко инвалидских права; да се формира посебно борачко министарство; да се укину борачка
права дезертерима; да се Видовдан одреди као Дан ратних ветерана и да се обиљежава као државни празник и други. Ратни
ветерани су истакли да ће бити истрајни у
својим захтјевима.
ДРАГАНА БОКУН

чене обавезе отпишу и да на
тај начин оне људе који су
још увијек задужени и треба
да враћају средства ставимо
у исти положај са вама који
ћете данас добити бесповратна средства за куповину кућа на територији Војводине
– рекао је Мировић.
Мировић је истакао да ће
и даље бити простора у буџету за пружање помоћи и да се
нада да ће у наредних неколико година доћи у ситуацију
у којој више неће говорити о
избјеглим, прогнаним и расељеним лицима већ да ће сви
бити јединствени, интегрисани и задовољнији него данас.
ДРАГАНА ШИПОВАЦ

УСКОРО ЈЕДИНСТВЕНА
ЕВИДЕНЦИЈА
СТРАДАЛИХ У
СУКОБИМА 1991–1995.
Србија ће први пут од окончања ратова деведесетих направити јединствену евиденцију смртно страдалих у сукобима у бившим југословенским
републикама 1991–1995. и на
Космету 1998–2000. Ову евиденцију водиће Комисија за
нестала лица, а техничку помоћ пружаће јој Комесаријат
за избjеглице. До сада су посебне спискове својих страдалих припадника имали војска
и полиција, а МУП је водио и
базу података о цивилним жртвама, такозвани досије Д. Ту
су се нашли држављани Србије или они чије породице су у
међувремену добиле наше држављанство. Сада ће све ове
базе несталих и убијених бити
обједињене, пишу Вечерње новости. Процјене су да је на територији бивше заједничке државе на свим странама страдало или нестало око 130.000
људи. Према подацима Комисије за нестала лица више од
4.000 и даље се налази неидентификовано у мртвачницама широм бивше Југославије.
Комесаријат ће обављати административно-техничке послове везане за евиденције
о несталима. Он ће и исплаћивати трошкове ексхумације и идентификације, погребне опреме и превоза посмртних остатака до мјеста сахране у Србији или до границе, као
и трошкове услуга експерата
судске медицине које ангажује
Комисија за нестале.

нима о пензијском осигурању Србије и Хрватске,
које су ступиле на снагу 1.1.2020. године?
Међу најзначајнијим новинама у Закону о измјенама и
допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Републике Србије су новине које се односе на начин
усклађивања пензија и услови за стицање права на породичну пензију.
– Пензије се усклађују примјеном тзв. „швајцарског модела”, односно, почев од пензије за мјесец јануар текуће године, усклађују се у проценту који представља збир
половине процента раста потрошачких цијена и половине процента раста зарада, на основу података органа
надлежног за послове статистике о кретању просјечне
зараде без пореза и доприноса запослених на територији Републике Србије и кретању потрошачких цијена за
претходних 12 мјесеци рачунајући уназад, почев од мјесеца јуна претходне календарске године.
– Право на породичну пензију може остварити супружник
и ванбрачни партнер уколико су брак, односно ванбрачна заједница живота трајали најмање три године, или
ако са умрлим осигураником, односно корисником права, има заједничко дијете.
Међу најзначајнијим новинама у Закону о измјенама Закона о мировинском осигурању Републике Хрватске који
је ступио на снагу 1.1.2020. године, су сљедеће новине:
– Право на пријевремену старосну пензију остварује
осигураник када наврши 60 година живота и 35 година
пензионог стажа;
– Право на старосну пензију стиче осигураник и када
наврши 60 година живота и 41 годину пензионог стажа
осигурања у ефективном трајању;
– Полазни фактор за одређивање пријевремене старосне пензије одређује се тако да се полазни фактор, умјесто досадашњих 0,34% смањује за 0,20% за сваки мјесец
ранијег одласка у пензију прије навршене доби осигураника прописане за стјецање права на старосну пензију;
– Право на старосну пензију стиче осигураник – жена
када наврши 15 година пензионог стажа и: 62 године
и 6 мјесеци живота у 2020. години, 62 године и 9 мјесеци у 2021. години, 63 године у 2022. години, 63 године и
3 мјесеца у 2023. години, 63 године и 6 мјесеци у 2024.
години, 63 године и 9 мјесеци у 2025. години, 64 године
у 2026. години, 64 године и 3 мјесеца у 2027. години, 64
године и 6 мјесеци у 2028. години и 64 године и 9 мјесеци у 2029. години;
– Право на пријевремену старосну пензију стиче осигураник – жена када наврши: у 2020. години 57 година
и 6 мјесеци живота и 32 године и 6 мјесеци пензионог
стажа, у 2021. години 57 година и 9 мјесеци живота и 32
године и 9 мјесеци пензионог стажа, у 2022. години 58
година живота и 33 године пензионог стажа, у 2023. години 58 година и 3 мјесецa живота и 33 године и 3 мјесеца пензионог стажа, у 2024. години 58 година и 6 мјесеци живота и 33 године и 6 мјесеци пензионог стажа,
у 2025. години 58 година и 9 мјесеци живота и 33 године
и 9 мјесеци пензионог стажа, у 2026. години 59 година
живота и 34 године пензионог стажа, у 2027. години 59
година и 3 мјесецa живота и 34 године и 3 мјесецa пензионог стажа, у 2028. години 59 година и 6 мјесеци живота и 34 године и 6 мјесеци пензионог стажа, у 2029. години 59 година и 9 мјесеци живота и 34 године и 9 мјесеци пензионог стажа.
Корисницима пријевремене старосне пензије остварене у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године Хрватски завод за мировинско осигурање по службеној ће дужности
од дана ступања на снагу овог Закона (1.1.2019. године)
поновно одредити пријевремену старосну пензију према овоме Закону, без доношења рјешења.
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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СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ЦГ

ЊЕГОШЕВА ЗАВЈЕТНА ЦРКВА ОД ОКУПАТОРА СТРАДАЛА У ДВА РАТА, ДА БИ ЈЕ КОМУНИСТИ ДОКУСУРИЛИ

Српску православну цркву у Црној Гори сачињавају епархије: Митрополија црногорско-приморска и Епархија будимљанско-никшићка, као
и дијелови епархија Милешевске и Захумско-херцеговачке. Након обнове Епархије будимљанско-никшићке (2001) и устоличења новоизабраног будимљанско-никшићког епископа
Јоаникија Мићовића (2002), православни хришћани у Црној Гори су по први пут након скоро
пола вијека добили и другог столујућег јерарха
(поред цетињског) на својој територији.

Његошева завјетна црква посвећена Светом Петру Цетињском налазила се на Језерском врху, на Ловћену. Подигао је сам
Његош са жељом да у њој буде сахрањен.
Аустријанци су из Бококоторског залива
бомбардовали 1916. године и срушили капелу, да би је по одлуци Синода СПЦ Краљ
Александар I Карађорђевић обновио 1925.
године. У априлу 1942. године окупаторска италијанска војска је оштетила капелу, али причињена штета није била велика.

Оно што нису успјели окупатори у два рата
урадили су комунисти. Њиховом одлуком
1974. године Његошева завјетна црква је
срушена упркос противљењу Митрополије
и православних вјерника, и на њено мјесто је подигнут данашњи маузолеј који је
урађен по замисли хрватског вајара Ивана
Мештровића. Његош је сахрањен у крипти
маузолеја. На надгробној мермерној плочи
пише само „Његош 1813– 1851”, без имена и ознака владичанског достојанства.

КАКВЕ СУ ПОСЉЕДИЦЕ НАКАРАДНОГ ЗАКОНА О СЛОБОДИ ВЈЕРОИСПОВИЈЕСТИ У ЦРНОЈ ГОРИ

Н

а самом заласку године режим у Подгорици је у глуво доба ноћи, 27. децембра
2019. године, у Скупштини Црне
Горе, након што су похапшени сви
посланици Демократског фронта
– најјаче опозиционе партије, без
икаквих консултација са припадницима вјерских заједница, изгласао накарадни Закон о слободи вјероисповијести. Током скупштинског засједања одбијено је свих 103
амандмана, које је поднијела опозиција, у сагласју са Митрополијом црногорско-приморском СПЦ.
За овај Закон је гласало 45 посланика ДПС-а, СД-а, Либералне
партије, Бошњачке странке, Хрватске грађанске иницијативе, Форце
и СДП-а. Послије свих инцидената
уз игнорисање молбе опозиције да
се Закон врати Скупштини на дораду већ наредног дана предсједник Црне Горе Мило Ђукановић,
потписао је спорни Закон. Руку на
срце ништа друго се и није могло
очекивати јер је управо Ђукановић
инсистирао на доношењу Закона о
слободи вјероисповијести представљајући га као најзначајнији државотворни акт од обнове црногорске државности 2006. године.
Он је СПЦ представио као инструмент у наводном стварању велике
Србије, па је, по његовом мишљењу усвајањем овог Закона уклоњен
и посљедњи остатак „окупације” из
1918, и довршетак процеса стварања државе и нације.

ПОГАЗИЛИ СОПСТВЕНИ УСТАВ

Најспорнија одредба у Закону о
слободи вјероисповијести је да ће
вјерски објекти и земљиште које користе вјерске заједнице на територији Црне Горе, који су изграђени
или прибављени из јавних прихода државе или су били у државној
својини до 1. децембра 1918. године, постати државна својина, ако не
постоје докази о праву својине вјерских заједница над тим објектима.
Овакав став заправо је уперен
против СПЦ у Црној Гори, јер са римокатоличком црквом и исламском
заједницом постоји посебан споразум који представља виши правни
акт од самог Закона.
Занимљиво је да је као гранична
година за преиспитивања поријекла
црквене имовине изабрана 1918.
имајући у виду да је Црна Гора
као самостална држава званично
призната на Берлинском конгресу

ве рекорде у бројности окупљеног
вјерног народа.
Мада се често сваки пркос нашег народа дефинише као „српски инат”, подгорички атеистички
режим сусрео се са живом црквом
на улицама готово свих градова у
Црној Гори.
Ријеке вјерника, са иконама и
црквеним барјацима, предвођене
свештенством, широм државе, молебанима и литијама на миран и
достојанствен начин изашла је на
улицу демонстрирајући непоколебљиву одлучност и дубоку вјеру да
стане у одбрану вјере својих предака. Број људи виђених на протестима увелико превазилази оних 29%
званично уписаних Срба. Јасно је да
у њима учествују и они грађани који се национално изјашњавају другачије. Додатну снагу вјерницима
СПЦ дали су и молебани и литије који су се прелили у Србију и у
Републику Српску. Са свих страна
чује се јединствена порука „Не дамо светиње”.

»» ВЈЕРА ЈАЧА ОД СНИЈЕГА И ЛЕДА: Гуслар Исак Симићевић предводи литију на Жабљаку 

(фото: www.in4s.net)

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ
1878. године, а чланица УН је постала 2006. године.
Да је овај Закон неуставан најочевидније се може закључити у
члану 14 црногорског устава у коме пише, „вјерске заједнице одвојене су од државе”.
Слиједећи садржину овог члана
Црна Гора је дефинисана као секуларна држава, док су вјерске заједнице у тој држави „равноправне и
слободне у вршењу вјерских обреда и вјерских послова”.

НЕОКОМУНИСТИЧКИ ЗАКОН

Овај Закон оцијењен је и као неокомунистички јер неодољиво подсјећа на пресуду Уставног суда Социјалистичке Републике Црне Горе из 1970. када је одбачена тужба
Митрополије поводом рушења капеле на Ловћену.
Према члановима 14, 15 и 16
за СПЦ се уводи нова обавеза регистровања. То од цркве нису тражили ни комунисти. Наиме, након
Закона из 1977. године толерисан
је статус СПЦ и поштована су ње-

МОШТИ СВЕТИТЕЉА – КУЛТУРНО ДОБРО ЦРНЕ ГОРЕ?
Члан 6. практично забрањује СПЦ у Црној Гори да износе мошти
светитеља („културно добро”) ван Црне Горе ако за то немају дозволу
надлежних световних власти.
Црногорски режим добро памти једну од највећих литија у историји СПЦ
када су 1998. године Срби из Херцеговине на кољенима дочекали мошти
Светог Василија Острошког. У много свјежијем памћењу је бесједа коју
је на Тројчинданском сабору испред Храма Васкресења у Подгорици
изговорио умировљени захумско-херцеговачки владика Атанасије, а у
којој је поручено да би Херцеговци могли узети ћивот Светог Василија
Острошког и пренијети га у његово родно мјесто.
Ријеч је о селу Мркоњићи код Требиња. У њему је, захваљујући подршци
Владе Србије, у току изградња духовног центра договорена приликом
посјете Александра Вучића Требињу 2018. године.

на имовинска права и савјесна државина. Потпуно се игнорише чињеница да СПЦ има савјесну државину над црквеним објектима дужу
од 20 година.
Члан 32 прописује да црквена
заједница која не подржава „духовну традицију” Црне Горе не може
да добија помоћ из буџета. Намеће се питање ко ће и на који начин
одређивати усклађеност цркве и
духовне државне традиције данашње Црне Горе.
У Закону пуном контрадикторности члан 52. прописује да ће цркве које су „грађани” са територије данашње Црне Горе изградили
прије 1918 – припасти властима.

КОЛИКИ ЈЕ УДИО СВЕТОГ
ВАСИЛИЈА У ОСТРОГУ?

Нејасно је како ће законодавац
процијенити колики је „удио црногорских грађана” у изградњи било
ког манастира у Црној Гори. Јасно
је да на сваком манастиру пише
година изградње, као и име његовог ктитора, па се поставља питање критеријума по коме се одређује колики је нпр. удио Светог Василија, рођеног на територији данашње Републике Српске у градњи
манастира Острог, или Ђурђевих
ступова код Берана који је изградио синовац Светог Саве, тадашњи
господар Будимље Стефан Првослав прије осам вијекова?
Више је него јасно да је подгорички режим врло прецизно темпирао термин изгласавања спорног
закона на брзину у периоду божићних и новогодишњих празника када
амбасадори западних земаља углавном бораве на одмору.

Рад на овом Закону започео је
2015. године, а јавне расправе су и
тада подигле тензије. Власт у Црној
Гори је тада закључила да би даља
ескалација и подјела грађана уочи
избора 2016. године могла да нанесе штету и лоше изборне резултате, па је приједлог закона привремено склоњен.

ЧЛАНСТВО У НАТО
(НЕ) РЈЕШАВА СВЕ ПРОБЛЕМЕ

Власт се није њиме бавила пуне
три године, да би га у рекордном року ставила на дневни ред и не бирајући средства изгласала у скупштини, неколико мјесеци прије изборног процеса.
Лако се може закључити да се
чекало да Црна Гора постане чланица НАТО савеза, што се и десило 2017. године.
Произведена је нова криза која
је изазвала масовне протесте вјерника СПЦ широм Црне Горе.
Подгорички режим је 2006. године створио атмосферу намећући
став да је државна заједница Црне
Горе и Србије немогућа. Сада, 14 година касније, покушао је да створи
слику у којој се покушава наметнути став да је даљи живот СПЦ у Црној Гори немогућ.
Међутим, оно што подгорички
режим није предвидио је да ће се
овога пута десити народ.
Батинање владике Методија није поколебало народ, па се улицама
широм Црне Горе шетало одједном
и више од 150.000 грађана. Одлука
Митрополије да се молебани и литије организују четвртком и недјељом дала је фасцинантне резултате
у коме сваки нови скуп доноси но-

ОГЛАСИЛИ СЕ И
ДЕЖУРНИ СРБОМРСЦИ

Црногорски режим је покушао
да стварањем антисрпске хистерије оправда своје недемократско дјеловање. Тако је настао тзв. Апел 88
који су потписале јавне личности
са подручја некадашње Југославије које су и раније биле познате по
србомрзачким ставовима. За кризу у Црној Гори, изазвану усвајањем Закона о слободи вјероисповијести оптужили су Републику Србију и Српску православну цркву.
Међу потписницима је и одређен
број српских аутошовиниста који
су зарад ситних интереса умјесто
одбране светиња одлучили да бране подгоричког аутократу.
У документу је изнијет читав низ
историјских фалсификата. Наводи
се како је Црна Гора 21. маја 2006.
године обновила „своју државну
независност, укинуту након српске
окупације 1918. године”. Не позивајући се ни на какве писане историјске изворе у поменутом документу
се закључује да је Република Црна
Гора поништила наводни „декрет”
регента Александра из 1920. године којим је укинута „аутокефална
Црногорска православна црква”.
Доступна историјска грађа непобитно доказује да се ради о једној
од епископија српске православне
Пећке патријаршије која је поменуте 1920. године други пута обновљена као Српска православна црква.
Дипломатски пораз Црне Горе
видљив је и кроз јасну поруку васељенског патријарха Вартоломеја који је рекао да је једина канонска црква у Црној Гори Митрополија црногорско-приморска Српске
православне цркве и да никад неће признати тзв. Црногорску православну цркву. Борба за одбрану
српских светиња у Црној Гори биће дуга. Српска православна црква
у Црној Гори надживјела је многа
царства, надживјеће и овај безбожнички режим. 
РСК

АКТУЕЛНО 5

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

МИТРОПОЛИТ АМФИЛОХИЈЕ ЗАТЕКАО ПУСТОШ, А ОНДА ОБНОВИО ИЛИ ПОДИГАО 652 ЦРКВЕНА ОБЈЕКТА
Mитрополит црногорско-приморски Амфилохије
Радовић је рођен на Божић 7. јануара 1938. године
у Барама Радовића у Доњој Морачи, од оца Ћира и
мајке Милеве, рођене Бакић. Свјетовно име му је
било Ристо. Потомак је по сродству војводе Мине
Радовића, једног од првих племенских капетана
црногорских, који је присајединио Морачу Црној
Гори 1820. године. Свечано устоличење за Митрополита црногорско-приморског, зетско-брдског и
скендеријског извршио је патријарх српски Павле са епископима 30. децембра 1990. године у

ВУЧИЋ ОСУЈЕТИО ПОКУШАЈ ДА СРБИЈА
БУДЕ ПРОГЛАШЕНА КРИВЦЕМ

Цетињском манастиру. Педесет година комунистичке владавине оставило је духовну пустош.
Већина цркава и манастира била је запуштена.
Градитељски занос могао се осјетити на сваком
кораку. За тридесет година столовања Митрополијом обновљено је или подигнуто укупно 652 црквена објекта. Можда је од градитељске обнове
значајнија она духовна. Након што су комунисти
1945. године укинули рад Цетињске богословије
број свештеника у Црној Гори био је изузетно мали. Митрополит Амфилохије је у септембру 1992.

године обновио рад Цетињске богословије која
је постала прави расадник свештенства. Посебну
вриједност има издавачко- информативна установа Светигора која је оформљена уочи Божића
1992. године. На нашим просторима не постоји
продуктивнија издавачка кућа, а од 1998. године
функционише и Радио Светигора, као и Светигора – прес. Митрополит је покренуо и драгоцјену
хуманитарну мисију коју обављају Кола српских
сестара, као и народне кухиње при Митрополији на Цетињу и при Саборном храму у Подгорици.

СКУП ПОДРШКЕ БРАЋИ КОЈA БРАНЕ СВЕТОСАВСКУ И СВЕТОВАСИЛИЈЕВСКУ ЗЕМЉУ И ЊЕНЕ СВЕТИЊЕ

БОГА СЛАВИМО ПРАВОСЛАВЉЕ БРАНИМО

Ј

едан од првих скупова у Србији, у знак
подршке браћи у Црној Гори, одржан
је 4. јануара 2020. године у Врбасу, граду познатом по великом броју грађана
који су родом или поријеклом из српске Спарте. На Тргу Николе Пашића
у Врбасу по леденој киши стрпљиво је
стајало више од хиљаду људи који су се
одазвали на позив организатора Савеза
Срба из Црне Горе.

Посљедњи адут црногорског режима да се за насталу
кризу окриви Србија избио је предсједник Александар
Вучић. Наиме, након консултација са патријархом Иринејем, предсједник Вучић је донио мудру државничку
одлуку да одустане од намјере да са српским народом
у Пљевљима дочека Божић свјестан да би власт у Црној Гори искористила његову посјету и оптужила Србију за атак на независност и уставни поредак те земље.
Том приликом је објаснио да је посјета већ била припремљена и да би на литургији у Пљевљима дошло
30.000 или 40.000 Срба, али да је против Србије покренута „хајка”.
– Нећемо се борити оружјем, него само истином – поручио је Вучић уз поруку да су Црногорци српски пријатељи и браћа, али да Србија мора да буде уз свој народ.

ВАТИКАН ДЕМАНТОВАО ВЛАДУ ЦГ: НИШТА
ОД ДОЛАСКА ПАПЕ ФРАЊЕ У ПОДГОРИЦУ
Прилично збуњен вратио се из Ватикана и Свете столице црногорски премијер Душко Марковић, јер оно што
је очекивао од папе Фрање и државног секретара, кардинала Пјетра Паролина, а то је подршка накарадном
Закону о слободи вјероисповијести – није добио. Новинарима, који су га питали да ли је о Закону разговарао са папом Фрањом, једва је изустио – није конкретно, али да јесте о „другим аспектима везаним за овај
акт, као што је положај Католичке цркве у Црној Гори”!
Док је Влада у Подгорици експресно саопштила да је
договорена посјета папе Фрање Подгорици идуће године, на сајту vaticannews.va прича је другачија. Наиме, на
сајту се наводи да је посјета незамислива без одобрења Српске православне цркве, а да би то учинио папа
би прво морао да посјети Србију.

ПОСЛАНИЦИ КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ
ЗА ЗАКОН ИСКЉУЧЕНИ ИЗ СПЦ

БУЛАЈИЋ: ПОДЈЕЛЕ
ОСТАВИМО ПО СТРАНИ

Њих је у име домаћина поздравио
историчар Раде Булајић.
– Предстојећи Божић ћемо провести, ако не са браћом у Црној Гори, онда
бар у мислима и молитви за спас српског народа и очување светиња. Радује
нас и чињеница да велики број муслимана, римокатолика и људи који се изјашњавају национално као Црногорци
исказују своје неслагање са покушајем
отимања светиња у Црној Гори. Сматрамо да све подјеле морамо да оставимо
по страни и да се ујединимо у очувању
наших светиња – рекао је Булајић који се посебно захвалио врбашком свештенству на подршци у организовању
овога скупа.

ЂУРКОВИЋ: НАТО ВРЕБА ИЗ ЗАСЈЕДЕ

Пуковник у пензији, командант одбране Кошара, Љубинко Ђурковић подсјетио је да српство вјековима прати иста судбина и подсјетио на 1999. годину
када се народ нашао на бранику отаџбине бранећи своју част, отаџбину, слободу и православље.
– Насртај НАТО сотоне и данас вреба
из засједе. Њихови генерали јавно су објавили да им је главни непријатељ православље, али су прво ударили на светосавље. И сада као и кроз вјекове стали смо на браник отаџбине. Овога пута
Бог нам је подарио да десницом руком
држимо крст и да се бранимо од сотоне да рука Јована Крститеља на Цетињу не дозволи да нико ни милиметар
прође у српске земље. Нека нам је Господ на помоћи да одбранимо оно што
смо вјековима имали и што ће остати
наше, а то је светосавље, православље
и српски род ма гдје он био – поручио
је Ђурковић.

ЛИНТА: СРБИЈА МОРА
ДА БУДЕ УЗ СВОЈ НАРОД

Епископски савјет Православне цркве у Црној Гори, којег по одлуци, Светог архијерејског сабора Српске православне цркве из маја 2006. године, чине епископи
Митрополије црногорско-приморске Амфилохије, Епархије будимљанско-никшићке Јоаникије, Епархије милешевске Атанасије и Епархије захумско-херцеговачке и
приморске Димитрије је искључио из Православне вјере све православне посланике из владајуће коалиције
који су у Скупштини Црне Горе гласали за контроверзни Закон о слободи вјероисповијести.
„Доношење оваквог Закона не служи на част и благослов ни онима који су га предложили, ни онима који су га изгласали и прогласили и тиме су сви они који
су православни, са жаљењем констатујемо, сами себе
искључили из Православне цркве”, наводи се у саопштењу Епископског савјета.

Предсједник Одбора за дијаспору и
Србе у региону Миодраг Линта је истакао да режим Мила Ђукановића од осамостаљења Црне Горе, води систематску дискриминацију српског народа.
– У Црној Гори се крше темељне
европске вриједности: слобода, једнакост, људска права, владавина права,
вјерске слободе. Нападнуто је све што
је српско: српски језик, ћирилица, интелектуалци, културни радници, српски лидери. Нападнута је наша Српска
православна црква. Нападнута је наша
Митрополија која је створила Црну Гору. Дјеца у Црној Гори у уџбеницима
историје уче како је Србија била окупатор, што је супротно свим историјским чињеницама. Веома је важно да
српски народ и сви грађани добре воље
у Црној Гори устану у одбрану светиња.

»» Ледена киша није сметала окупљенима на Тргу Николе Пашића
Ми, грађани Србије треба да се окупљамо у што већем броју у свим градовима
и мјестима широм Србије, да им дамо
пуну подршку. Очекујемо и вјерујемо
да ће и наше институције такође далеко више и снажније да помажу српски
народ у Црној Гори – рекао је Линта.
Он је поручио да не смије да се дозволи крајњи циљ црногорског режима
да се на попису становништва 2021. године умањи број Срба.
– Важно је да сви заједно са нашом
државом Србијом помогнемо српски
народ свим дипломатским, политичким, правним средствима да се избори
за своја права, да сачува своје светиње
и да пошаљемо поруку јединства – поручио је Линта.

ЧУРОВИЋ: НЕКА УЗМУ ОНО ШТО СУ
ИЗГРАДИЛИ НАКОН 1948. ГОДИНЕ

Предсједник Савеза Срба из Црне
Горе Жељко Чуровић подсјетио је окупљене да је почетак одбране светиња у
Црној Гори започела кишом и ријеком
кишобрана у Никшићу испод које су
људи сатима стрпљиво чекали да приђу кивоту Светог Василија.
Чуровић је подсјетио да је црногорска нација настала 1948. године декретом првог поратног предсједника Црне Горе, Блажа Јовановића, који је написао да се од тог датума сви грађани
Црне Горе морају уписати национално Црногорци.
– Поручујем онима који су напали
светиње нек узму сваку цркву коју су
саградили од 1948. године. У Црној Гори по њиховом званичном попису 74%
грађана припада Српској православној
цркви, 63% говори српским језиком. Данас стојимо испод двије заставе, тробојке и црногорске заставе. Поштујемо ми ту заставу, али тражимо од оних
који нас прогоне да се српска тробојка
вијори у Црној Гори. Да је слободно можемо носити на нашим свадбама, сијелима, скуповима... – рекао је Чуровић.
Он је позвао Србе из Црне Горе који живе широм свијета да се уједине и
подсјетио на чињеницу да у Црној Гори има на списку 10.000 Срба који имају право гласа, а не живе у Црној Гори.
– Позивам сваког тог Србина да гласа
на изборима, да дође на попис становништва и спријечи њихов план да нестанемо – рекао је Чуровић поручујући вјерницима и МПЦ да издрже у напорима за одбрану светиња.
Предсједник Удружења гуслара Војводине Бранко Перовић је рекао да бра-

ћа у Црној Гори могу да рачунају на потомке оних који су из Старе Херцеговине дошли у војвођанску равницу.
– Наш народ је прошао многа страдања јер је имао своју Српску православну
цркву. Добро знамо ко смо и шта смо,
али наша је обавеза да потомцима поставимо путоказ да они не би живјели
у лажи и заблуди. Никада не смијемо
заборавити да су Црна Гора и Србија
једна фамилија – поручио је Перовић.

БАКОВИЋ: ЈЕДИНСТВЕНО СМО СРПСКО
ПЛЕМЕ ИСТИХ ПРЕДАКА И ПОТОМАКА

Пјесник Благоје Баковић одржао је
надахнути говор у коме је истакао да
ниједно непочинство и недјело криминалног режима Мила Ђукановића није
окупио Србе као ово најновије, најсрамније, најмонструозније, најбезумније и
најбогохулније.
– Ко год каже да су Србијанци и Црногорци два народа, знајте да ради за
службе које имају задатак да разарају српско национално биће. Ми смо јединствено српско племе истих предака и потомака. На овом тргу у новије
вријеме гледали смо и слушали да наша браћа која себе сматрају и називају
Црногорцима траже да буду равноправни са Србима у Србији онолико колико
су равноправни са њима Срби у Црној
Гори. Не дај нам Боже те памети и такве
равноправности, јер би то значило да их
изложимо прогону каквом још не видјеше ови простори – рекао је Баковић.
Он је подсјетио на вријеме када се
Србија оглушила док су браћа преко
Дрине крварила.
– Правили су се луди да се то догађа
у некој другој држави, а те бомбе касније су падале по свима нама и по цијелој
Србији. Ово је прилика да се помолимо
Господу да се ниједна кап крви не пролије између нас. Зажмурите и сјетите
се рођака у Црној Гори. Не треба нам
ни Црна Гора ни црна Србија ако би се
десило проливање братске крви – рекао
је Баковић који је бесједу завршио стиховима своје пјесме Пољубац.
На овом скупу између осталих, били су присутни предсједник општине
Врбас Милан Глушац, протопрезвитер
Далибор Купусовић са свештенством
архијерејског намјесништва врбашког,
замјеник предсједника Националног Савјета црногорске националне мањине
Љубиша Симовић, предсједник Удружења Срба Херцеговаца и пријатеља у
Новом Саду Божидар Миловић и многи други. 
ТРИФКО ЋОРОВИЋ
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ЦЕТИЊСКИ МАНАСТИР – ДУХОВНИ СТУБ, СРЕДИШТЕ И ОГЊИШТЕ ПРАВОСЛАВЉА
Цетињски манастир првобитно је подигнут
1484. године, као нови катедрални манастир
Зетске митрополије. Сазидао га је Иван Црнојевић, владар Зете, и тада је постао сједиште Зетске епархије. Послије 1493. владике
ове епархије звали су се „црногорски и приморски”. У раздобљу од 1493. до 1496. године, при овом манастиру је радила чувена Цетињска штампарија, најстарија штампарија
у српским земљама. Манастир је срушен до
темеља 1692. од стране Турака, а обновио га

је владика Данило, на мјесту недалеко од првобитне локације. Том приликом у нови манастир је уграђено камење из старог, а пренијета је и плоча са грбом Црнојевића и посветом Ивана Црнојевића. 1712. манастир је
био спаљен од босанског везира Ахмет паше,
а обновио га је око 1743. црногорски митрополит Сава Петровић Његош. Махмуд-паша
Бушатлија га је спалио 1785. године, а обновио га је Петар I Петровић Његош. Садашњи
изглед датира из 1927. године. У манастиру се

чувају рука Светог Јована Крститеља, мошти
Светог Петра Цетињског (Петра I Петровића
Његоша), честица Часног крста Господњег,
епитрахиљ Светог Саве, круна српског краља
Стефана Дечанског из династије Немањића
из XIV вијека, која је била истовјетно и круна црногорског краља Николе I Петровића
којом је крунисан 1910. године, штап првог
црногорског владара Ивана I Црнојевића из
XV вијека, разноразни стари црквени барјаци, Цетињски љетопис...

ПОЗАДИНА ДОГАЂАЈА У ЦРНОЈ ГОРИ

Рука Светог Јована и Малтешки ред
длучна „офанзива” црноце у Гатчину до Палачке црО
горских власти на Црнокве. Одатле се одвијао многорско-приморску митропогољудни Крстни ход до кателију Српске православне цркве неминовно нам даје повод
за размишљање: ко стоји иза
бивших комуниста и атеиста?
И ту се морамо присјетити
приче првог предсједника Црне Горе (1990–1998) Момира
Булатовића о томе како му је
Малтешки ред понудио 100
(!) милиона долара за повратак великих хришћанских светиња у Рим (Рука светог Јована Крститеља, честица дрвета
Животворног Крста и Филермоска икона Мајке Божје, коју је, према легенди, начинио
апостол Лука).
Момир Булатовић, према
сопственим ријечима, у то
вријеме није знао какве светиње цијелог хришћанског свијета има Српска православна
црква. Подсјетимо се да су ове
велике светиње хришћанског
свијета биле у Римском царству прије заузимања Цариграда од стране крсташких католика 1204. године. Затим су
их превозили крсташи, прво на
Крит, а потом на Малту, гдје је
смјештен Малтешки ред.
Наполеон је 1798. године
заузео Малту, а Малтешки витезови су затражили заштиту
од руског цара Павла Петровича, који је пристао да прихвати титулу великог мајстора
Малтешког реда. Цар је планирао да претвори Малту у
провинцију Руског царства и
створи морнаричку базу на
острву како би осигурао руске интересе на Медитерану.
Романови су од Малтешког реда 1799. добили десницу Светога Јована Крститеља као и икону Богородице,
Одигитрију (путеводитељку)
Филермска и дјелић Часнога крста…

»» Пресвета Богородица

Филермоса; фото: Википедија

Велике хришћанске светиње пренете су у Русију, а
12. октобра 1799. свечано су
донесене у цркву Палате Гатчина. Потом су пребачене из
Гатчине у Ст. Петерсбург, гдје
су смјештене на двору Велике
цркве Зимског двора.
У знак сјећања на овај догађај, годину дана након преноса светиња, Свети Синод руске
цркве је 12. октобра 1800. године установио годишњу прославу преноса из Малте у Гатчину дијела дрвета Светог крста Господњег, Филемерове
иконе Мајке Божје и десне
руке Јована Крститеља. Овај
празник Руска православна
црква свечано прославља 25.
октобра (12. октобра по Јулијанском календару).
Након убиства цара Павла,
његов син, цар Александар I,
који се попео на престо, да би
се измирио са Британијом, одрекао се титуле великог мајстора Малтешког реда и наредио да се малтешки крст уклони из руског грба.
Од 1852. до револуције, по
налогу цара Николаја Првог
светиње су превожене једном
годишње (на дан празника)
из Зимског двора престони-

МЕЂУ ПРВИМА ПРИЗНАЛИ НЕЗАВИСНОСТ ЦГ
Малтешки ред је од 1993. године присутан на нашим
просторима. Наиме, те године је основана је Малтешка
добротворна организација Југославије (МДОЈ). У јануару
2006. пред референдум о независности у Црне Горе,
предсjедник Филип Вујановић посjетио је Ватикан, а пријем
код папе обезбjедио је Суверени ред малтешких витезова.
Један од завjета овог реда, изузетно утицајног у Ватикану,
је да своју заштитницу, икону Филермосе и друге реликвије
изгубљене прије осам вјекова на Малти преузму. Малтешки
ред признао је Црну Гору одмах након референдума 2006.
и исте године су успостављени дипломатски односи, а
сљедеће године амбасадор Реда је предао акредитивна
писма предсједнику Црне Горе, а црногорски амбасадор
Великом мештру. Формирање Реда малтешких витезова
у Црној Гори поново подгријева питање да ли се малтешки
витезови и на овај начин приближавају својој заштитници
– икони Филермоси која се чува на Цетињу, а која је, како се
тврди, припадала њиховом Реду. Ред малтешких витезова
има континуитет од половине 11. вијека до данас. Ријеч је о
специфичној међународној организацији – јединој држави на
свијету која нема своју територију, али одржава дипломатске
односе са 105 земаља, између осталих и са Црном Гором.

драле Павловског у Гатчини,
гдје су светиње биле изложене 10 дана како би им се поклонио православни народ.
Затим су се мошти враћале
у Санкт Петербург у царску
зимску палату.
Након револуције, од октобра 1917. године, светиње
су остале у Гачини. Октобра
1919. године, због напредовања Црвених, под водством
ректора катедрале Гатчина
Павловског протојереја Јована Богојавленског и генерала Н.Н. Јуденича, светиње
су одвежене у Ревел, а потом
их је генерал Јуденич превезао кроз Шведску у Данску,
гдје их је предао Великој кнегињи Олги Александровној.
Велика кнегиња Олга Александраровна из Данске је светиње превезла у Београд.
Митрополит Антоније
(Краповицки), предсједавајући Синода владика Руске
православне цркве ван Русије, привремено је предао Светиње краљу Југославије Александру I Карађорђевићу. Југословенски официри за безбједност су 1951. године реквизовали десну руку Јована
Крститеља и друге светиње у
трезору Државног историјског
музеја на Цетињу. Све до 1993.
године, светиње су се сматрале заувијек изгубљенима. Нашли су их у цетињском манастиру Црне Горе. Било како било, тренутне црногорске
власти немају никакве везе са
Светињама.
И несумњиво, чим црногорске власти започну „експропријацију” светиња Црногорско-приморске митрополије, Малтешки ред ће одмах затражити повратак светиња којe му припадају по
руском закону. А појачавање
овог захтjева, сопственим финансијским средствима, биће
више него убjедљиво.
Мала Црна Гора је вјековима била у сjени моћне Италије, са којом блиске везе нису
ослабиле ни под једним политичким режимом. Приморски
градови Котор и Бар одувијек
су били средишта утицаја Католичке цркве у Црној Гори.
Дакле, из прве руке свjедочимо „припреми за продају” у Црној Гори, обухваћеној
лажним законом о религији.
ВАЛЕРИЈ НИКОЛАЈЕВИЧ
НОВОСКОЛЦЕВ, ИЗВРШНИ
ДИРЕКТОР МЕЂУНАРОДНЕ
ХРИШЋАНСКЕ ФОНДАЦИЈЕ
ЗА РУКУ СВЕТОГ ЈОВАНА
КРСТИТЕЉА (БЕОГРАД)
ЗА ПОРТАЛ РАСЕН
ПРЕВЕО: МИРКО СТЕФАНОВИЋ

»» Миодраг Линта, предсједник општине Врачар др Милан А. Недељковић и епископ Стефан

БОЖИЋНИ МОЛЕБАН У БЕОГРАДУ
Б

ројни грађани и вјерници окупили су се 8.
јануара у 16 часова на Теразијама у Београду одакле су, у литији, кренули ка Храму
Светог Саве, у знак подршке српском народу
у Црној Гори, на Косову и Метохији и свим
српским крајевима. Они су изразили протест због усвајања Закона о слободи вјероисповијести у Црној Гори, којим се одузима
имовина Српске православне цркве.
На челу литије су били свештеници, а двојица младића у српској и црногорској народној ношњи су носили велику икону Богородице. Грађани су носили велики натпис “Време је Божије правде”, као и транспарент “Без
Косова смо као човјек без срца” на којем је и
слика патријарха српског Иринеја.
Они су са Теразија кренули улицом Краља Милана преко Славије до Храма, испред
којег ће бити служен молебан Пресветој Богородици.
Епископ Стефан, који је испред Храма
Светог Саве на Врачару служио молебан Пресветој Богородици, поручио је да су окупљени вечерас показали јединство, слогу и љубав
и послали их Србима уз наду да ће они бити

мудри да се изборе за своја права и да живе
слободно. Увјерен је, каже, да је вечерашњи
молитвени скуп показао српском народу на
КиМ и у Црној Гори да је Београд свети град.
Епископ Стефан је рекао да се радујемо што
смо јединствени и да се нада се да ћемо и у
наредним данима показати кроз јединство
своју слогу и љубав и да ћемо је послати свима који живе и на КиМ и у Црној Гори, а да
ће они бити довољно паметни и мудри да се
изборе за своја права и да живе слободно.
Он је окупљенима пренио благослове патријарха Иринеја, за којег је казао да отишао
у Бањалуку на обиљежавање Дана Републике Српске, али и да је помало тужан јер није у Београду, на молебану, на којем је предвидио да ће се окупити велики број људи.
Молитвеном скупу присуствовао је велики
број вјерника и грађана, а међу окупљенима
су били и генерални секретар предсједника
Никола Селаковић, министар Ненад Поповић, директор Канцеларије за КиМ Марко
Ђурић, предсједник Одбора за дијаспору и
Србе у региону Скупштине Србије Миодраг
Линта и други.

Подршка
завичајних
удружења
риза у Црној Гори због доК
ношења скандалозног Закона о слободи вјероиспови-

јести дубоко је потресла Србе из Црне Горе и завичајна
удружења са сједиштем у Србији. Њихово чланство активно учествује у молебанима и
литијама које широм Србије
организује СПЦ.
Међу најактивнијим учесницима је Савез Срба из Црне Горе на челу са Жељком Чуровићем. Ова организација је
организовала скуп у Врбасу.
Међу првима саопштењем
су се огласили Савез гуслара
Србије (предсједник проф. др
Јово Радош), као и Савез српских гулара Србије, Црне Горе и РС (предсједник Славко Јекнић). Подршку браћи
у Црној Гори дало је Удружење Дурмитораца у Београду
(предсједник Мирчета Јока-

»» ДУРМИТОРЦИ У ЛИТИЈИ: Томаш Ковијанић, Тања Пејовић,

Рајка Поповић, Милица Арсенијевић, Васо Ђоковић и Мироје Пејовић

новић) божићном поруком
упућеном надлежном владици будимљанско-никшићком Јоаникију, а на литијама
у Србији могла се видјети и
застава овог завичајног клуба. Њихово саопштење подржало је и Удружење Дурмитораца из Куле (предсједник
Милован Вуковић). Подршку
браћи у Црној Гори пружили
су чланови Удружења Васојевића Београд (предсједник
Лука Кастратовић), Удружење Васојевићи Савино Село
(предсједник Вук Дедовић),
као и удружење Брезник који

окупља Пљевљаке (предсједник Бајо Цмиљанић). Саопштењем се огласило и ПСД
Света Србија (предсједник
Миљан Ћеранић).
Завичајна удружења Срба
Херцеговаца у Србији (укупно
18) су осим подршке и молбе
патријарху за организовање
литија, најавили и одржавање трибине на ову тему.
Због ограниченог простора саопштења и активности
завичајних удружења, као и
многе друге вијести можете
прочитати на сајту Савеза Срба из региона www.ssr.org.rs
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Безочна je лаж да се
предсједник Вучић
мијеша у унутрашња
питања Црне Горе

П

редсједник Одбора за
дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта оцјењује
као безочну лаж став владајуће црногорске Демократске
партије социјалиста (ДПС) на
чијем је челу Мило Ђукановић да се предсједник Србије
Александар Вучић мијеша у
унутрашња питања Црне Горе. Србија поштује територијални интегритет Црне Горе,
али има обавезу да брине о
српском народу који је дискриминисан и обесправљен
од стране антисрпског режима Мила Ђукановића.
У Црној Гори се прогони
Српска православна црква,
српски народ, српски језик,
ћирилица, а из школских уџбеника избацују се великани
српске књижевности. Ћирилица се намјерно избацује из
школа чиме се крши члан 13
Устава Црне Горе у коме пише да су ћирилично и латинично писмо равноправни.
Из Устава Црне Горе који је усвојен 2007. године
избачен је српски језик као
службени језик иако се, према попису становништва из
2003. године, чак 63,5 посто
становништва Црне Горе изјаснило да говори српски је-

зик, а свега 21,5 посто да говори црногорски језик.
Линта наглашава да је
режим Мила Ђукановића
од осамостаљења Црне Горе
предузео низ корака у циљу
потискивања српског језика
из јавног, културног и просвјетног живота, а истовремено су предузимане бројне мјере у циљу промовисања новог црногорског језика
који је једини дефинисан као

службени језик. И поред систематске дискриминације
српског народа, по попису
становништва из 2011. године, 43 посто становништва
Црне Горе се изјаснило да говори српски језик, а 37 посто
да говори црногорски језик.
У државној управи ради свега 5 посто Срба, а по попису
становништва из 2011. године регистровано је 29 посто
Срба у Црној Гори.

СРБОМРЗАЧКА ИЗЈАВА ЦРНОГОРСКОГ ПОКРЕТА
Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону
Скупштине Србије Миодраг Линта оцјењује као скандалозну
и србомрзачку изјаву Црногорског покрета да најављени
долазак предсједника Србије Александра Вучића, на Бадњи
дан у Црну Гору, има за циљ да додатно заоштри ситуацију
у Црној Гори, да се понови сценарио од 16. октобра 2016.
године, те изазове хаос у Црној Гори и угрози државни
поредак. Србија поштује суверенитет и територијални
интегритет Црне Горе, али има обавезу да брине о Србима
гдје год они живјели, а посебно о припадницима српског
народа чија су национална и људска права угрожена.
Црногорски покрет лицемјерно ћути на неспорну чињеницу
да режим Мила Ђукановића спроводи систематску
дискриминацију српског народа посебно од осамостаљења
Црне Горе 2006. године. Крајњи циљ те антисрпске
политике јесте асимилација Срба и њихово претварање у
националне Црногорце. Црногорски покрет безочно лаже
да је 16. октобра 2016. године угрожен државни поредак. У
питању је било провидно монтирање тзв. државног удара од
стране Ђукановићевог режима с циљем да компромитује и
ослаби Демократски фронт, као водећа опозициона снага.

ЛИНТА ОСУДИО ХАПШЕЊЕ УРЕДНИКА
ДВА СРПСКА ПОРТАЛА У ЦРНОЈ ГОРИ

Наведене и многе друге
чињенице показују да режим
Мила Ђукановића већ 13 година спроводи брутално насиље над већином грађана
Црне Горе који српски језик
сматрају својим матерњим
језиком и ћирилицу својим
писмом.
Линта истиче да Демократска партија социјалиста износи апсолутну измишљотину да је Закон о слободи вјероисповијести само повод за антицрногорску кампању која има за циљ тобоже
изазивање нереда и сукоба
у Црној Гори. Јасно је да је
у питању један у низу доказа антисрпске политике владајуће партије у Црној Гори
јер се залагање за неповредивост и заштиту имовине Српске православне цркве лицемјерно оцјењује као напад на
мир и безбjедност.
ДПС лажно назива све појединце и организације великосрпским националистима
и противницима црногорске
државе само из разлога јер се
не слажу или се супротстављају мирним и ненасилним
средствима шовинистичком
пројекту асимилације српског народа у националне
Црногорце.

Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта најоштрије осуђује хапшење главних уредника портала ИН4С и Борба Гојка Раичевића и Дражена Живковића и тражи да им надлежни
суд у Подгорици укине притвор и пусти их на слободу.
Обојица су ухапшени јер су тобоже извршили кривично дјело изазивања панике и нереда због објављивања вијести да је у Вили Горица дошло до експлозије.
Управа полиције је демантовала да се десила експлозија већ да се ради о електро квару. Дакле, није било
никаквих посљедица објављеног текста нити је наступила било каква паника и неред.

Линта истиче да је апсолутно јасно да се ради о бруталном нападу црногорске власти на два српска портала
с циљем застрашивања њихових новинара, гушења
медијских слобода и слободе изражавања. Очигледно
је да режиму у Подгорици све више смета истинито и
професионално извјештавање оба портала о антицивилизацијском и антиправославном Закону о слободи вјероисповијести и мирним, достојанственим и величанственим окупљањима и протесним шетњама великог броја грађана без обзира на националну и вјерску припадност. Линта даје пуну подршку редакцијама
и новинарима ИН4С-а и Борбе да не подлегну притисцима и атмосфери страха коју ствара власт и да наставе професионално и одговорно да информишу грађане.

ПРОТИВУСТАВНО ХАПШЕЊЕ ПОСЛАНИКА
ДФ-А И УСВАЈАЊЕ СРАМНОГ ЗАКОНА О
ОТИМАЊУ ИМОВИНЕ СПЦ У ЦРНОЈ ГОРИ

Безрезервна подршка захтјевима Митрополије ЦП

Б

езрезервно подржавам
праведне захтјеве Митрополије црногорско-приморске и других епархија СПЦ у
Црној Гори који су изнeсени
на Црквено-народном сабору
у Никшићу, а поводом најаве
режима Мила Ђукановића да
донесе антицивилизацијски
Закон о слободи вјероисповијести – рекао је предсједник
Одбора за дијаспору и Србе
у региону Скупштине Србије
Миодраг Линта.
Митрополија црногорско-приморска оправдано и легитимно захтјева од власти у
Подгорици да, у складу са начелом поштовања слободе вјере, буде законски призната и
уважена, да буде равноправна
са другим црквама и вјерским
заједницама, да се надокнади бесправно одузета цркве-

на имовина у ранијем периоду и одустане од новог отимања имовине и да се поштује
њена аутономија према међународним стандардима. Трагична је чињеница да режим
у Црној Гори не одустаје од
неразумне намјере да законским путем изврши отимачину храмова и имовине Српске
православне цркве и да је додијели неканонској Црногор-

ској православној цркви. Јасно је да је предложени Закон
о слободи вјероисповијeсти не
само дубоко дискриминаторски за Србе у Црној Гори, већ
је уперен против читавог српског народа.
Линта оцјењује као најбезочнију лаж изјаву предсједника Црне Горе Миле Ђукановића да идеологију великосрпског национализма у Црној

Гори тобоже реализују Српска
православна црква и политичка организација Демократски
фронт. За Мила Ђукановића
великосрпски националисти
су сви они која се боре и траже да се у Црној Гори поштују људска и национална права српског народа и имовина Српске православне цркве.
Црна Гора није модерна,
демократска и слободна држава јер су српском народу
ускраћена сва стечена права
у циљу потпуног остваривања шовинистичког пројекта
асимилације Срба у националне Црногорце. Један од метода остваривања наведеног циља јесте и неразумна намјера
режима Мила Ђукановића да
се брутално обрачуна са Српском православном црквом у
Црној Гори.

Власт мора покренути дијалог са СПЦ и опозицијом

П

редсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта позива власт у Црној Гори
да покрене суштински дијалог са Српском православном црквом и опозицијом о доношењу новог Закона о слободи
вјероисповијести. Недавно усвојени Закон о слободи вјероисповијести је дубоко
дискриминаторски и крши основна демократска начела која су темељ савремених
држава. Трагична је чињеница да је власт
одлучила да један од најважнијих закона за једну државу донесе без дијалога и
договора са свим црквама и вјерским заједницима, а посебно са већинском Срп-

ском православном црквом. Поставља се
питање да ли је власт, усвајањем оваквог
антиевропског закона, послала поруку да
има неразумну потребу да држи грађане
у сталној напетости, да шири неповјерење и да продубљује подјеле у Црној Гори
што може да има несагледиве посљедице по мир и стабилност.
Крајње је вријеме да власт покаже
озбиљност и одговорност и да кроз суштински и свеобухватни дијалог са Српском правослaвном црквом, опозицијом и свим другим важним друштвеним
чиниоцима донесе нови Закон о слободи
вјероисповијести, у складу са Уставом и

демократским начелима, који ће гарантовати непровредивост имовине Митрополије црногорко-приморске и других
епархија СПЦ у Црној Гори. Линта даје
безрезервну подршку грађанима Црне Горе који данима мирно и достојанствено
протествују против антицивлизацијског
Закона о слободи вјероисповијести. Широм Црне Горе десетине хиљада грађана
се из дана у дан у све већем броју окупљају
испред храмова Српске православне цркве и иду у протесне шетње изражавајући своје оправдано незадовољство против
срамне одлуке Владе и Скупштине Црне
Горе да отима имовину СПЦ.

Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта најоштрије осуђује противуставно и противзаконито хапшење 17 посланика
Демократског фронта од стране антисрпског режима
Мила Ђукановића. Посланици опозиционог Демократског фронта су супротно свим демократским начелима
и правилима лишени слободе само из разлога да би посланици владајуће већине у Скупштини Црне Горе изгласали у глуво доба ноћи антицивилизацијски Закон
о слободи вјероисповијести или тачније речено закон
о отимању имовине Српске православне цркве. Линта
истиче да је апсолутно неприхватљив прогон политичких неистомишљеника односно брутално хапшење и понижавање посланика који су изабрани на изборима да
представљају грађане. У питању је један у низу доказа
да се у Црној Гори грубо и систематски крше темељне
европске вриједности односно слобода, једнакост, демократија, људска права и владавина права.
Линта позива Министарство спољних послова Србије да
позове на разговор амбасадора Црне Горе и да му уложи
оштар протест због хапшења и понижавања посланика
Демократског фронта од којих су већина Срби. Посебан
је скандал што су посланици Демократског фронта ухапшени без претходног скидања имунитета јер је у питању
уставна и законска категорија. Поред тога, Линта позива Министарство спољних послова Србије да упути писмо Уједињеним нацијама, Европском савјету, Европској комисији, Европском парламенту, ОСЦЕ-у, Савјету
Европе и другим релевантним међународним организацијама и најутицајнијим државама свијета због усвојеног срамног и дискриминаторског Закона о слободи
вјероисповијести којим се озакоњује отимачина цркава и манастира Српске православне цркве у Црној Гори. Усвојени закон је у супротности не само са Уставом
Црне Горе, већ и са међународним конвенцијама које
штите неповредивост права власништва. Трагична је
чињеница да режим Мила Ђукановића пуних 13 година отворено и безобзирно дискриминише српски народ
у Црној Гори с крајњим циљем његове асимилације и
свођења на малобројну националну мањину.
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ПРИВРЕДНИК - ЧУВАР СРПСКОГ КОРИЈЕНА

С

рпско привредно друштво Привредник је 14.
децембра 2019. године
организовало Осми конгрес
Привредникових стипендиста
и српске омладине. На Конгресу, одржаном у просторијама Српске православне опште гимназије Кантакузина
Катарина Бранковић у Загребу, учествовало је преко 150
младих чланова Привредника
и његових симпатизера, донатора, као и велики број угледних гостију из Републике Хрватске и Србије.
Филантропија – ослонац
и потицај младима, била је
основна тема Конгреса на коме је уручено 56 стипендија
ученицима и студентима из
запостављених и економски
слабо развијених подручја.

БЕЗ СЛОБОДЕ
КОРИЈЕЊЕ ЈЕ СУВО

– Као једна од најстаријих
добротворних организација у
Загребу, СПД Привредник ће
увијек бити ту, да јача и развија коријење, да вас храбри и помаже како би вам
се крила размахала. Ваше
коријење су ваш идентитет,
домовина, култура, породица, вјера, језик, а ваша крила су ваши снови и ваше креације. Немојте занемаривати коријене. Слободно говорите о њима и поносите се.
Али изборите се и за слободу јер без слободе коријење
је суво, крила слаба, а снови
су немоћни и узалудни – рекао је, обраћајући се добитницима стипендија, Никола Лунић, предсједник Привредника.

Секретар Српског народног вијећа Александар Милошевић рекао је да се СНВ
бави разним пословима, од
бесплатне правне помоћи, до
економије и политике.
– Нема ствари о којој има
мање питања, а више вјере
у његову корисност и успјешност него што је помагање
Привредниковим стипендистима да брже и лакше заврше своје школе и факултете.
Највећу корист свакако ће
имати ово друштво, јер ће
добити грађане спремније да
се суочавају са свим проблемима данашњице. Оно што
ће бити добро за нашу заједницу, то је да ће се из редова стипендиста бирати нови
лидери наших организација,
људи који ће сутра представљати, бранити и заступати
Србе у друштву – истакао је
Милошевић, нагласивши да
би управо ови стипендисти
требало да раде на солидарности, да јачају и шире донаторство и да уђу у круг те
солидарности како би и они

сами донијели некоме добро
у животу, као што је то данас
учињено за њих.
Изасланица градоначелника Града Загреба Катарина Милковић, поздравила
је присутне у своје и у име
градоначелника и рекла да
јој је драго што се овај Конгрес одржава у православној
гимназији која је свој углед
изградила потичући мултикултуралност и вјерску толеранцију.
Присутнима се обратио и
Александар Толнауер предсједник Савјета за националне мањине Владе Хрватске
рекавши да се, посебно у ово
предизборно вријеме, повећавају оне предрасуде као
што су ксенофобија, антисемитизам, расизам.

ЛИНТА: БУДИТЕ ПОНОСНИ
НА СВОЈЕ ИМЕ И ПОРИЈЕКЛО

Миодраг Линта предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Народне
скупштине Републике Србије рекао је да је Влада Србије,

НИЈЕДНО ВЈЕНЧАЊЕ У ЗАГРЕБУ
Након пригодног културно-умјетничког програма, у име
одсутног високо преосвећеног митрополита загребачкољубљанског Порфирија, обратио се архимандрит Данило
Љуботина.
– Привредник је више расадник, него привредник, а Црква
се увијек труди и трудиће се да помогне колико је у њеној
могућности да допринесе Привредниковом успјеху –
истакао је, отац Данило, додајући да се у Загребу годишње
сахрани 158 православних житеља, а тек њих 13–16 крсти,
док прошле године није забиљежено ниједно вјенчање. Та
статистика и Привреднику треба да буде одређени знак, као
и младим добитницима стипендија, којима је архимандрит
Љуботина пожелио да постигну добре резултате у школи и
факултету, а учесницима Конгреса успјешан рад.

БОГАТ ПРОГРАМ
У културно-умјетничком дијелу програма, учествовали
су Зоран Стојановић Киза који је извео пјесму Земља,
култног рок бенда Екатерина Велика. Хор Домаћи гости под
вођством Јоване Лукић извео је више пјесама које, како је
навела водитељка програма Оливера Радовић, доприносе
културној разноликости хрватског друштва, а главни му
је циљ допринијети интеграцији избјеглица и тражитеља
азила у хрватско друштво.
Стихове чувеног кантаутора Арсена Дедића говорио је
позоришни и филмски глумац Миливој Беадер.

уз подршку предсједника Вучића, финансијски помогла
и помаже рад Српског привредног друштва Привредник на чијем је челу Никола Лунић.
– СПД Привредник помаже младе Србе да постану образовани, одговорни и
озбиљни људи који ће дати
свој пуни допринос, не само опстанку српске заједнице, већ и, колико је то могуће, модернизацији и демократизацији хрватског друштва. Треба да афирмишете универзалне вриједности,
као што су рад, честитост, солидарност, основна начела
Привредника. Ви треба да будете поносни на своје поријекло и име, да чувате српски језик и ћирилицу, да исповиједате православну вјеру и окупљате се око Српске
православне цркве, да његујете културу сјећања на своје страдале сународнике у 20.
вијеку и да се међусобно поштујете и помажете. Само
тако заједно и јединствени
бићете значајан чинилац у
наредном периоду – закључио је Миодраг Линта обра-

ћајући се, прије свега, новим
стипендистима, пожеливши
на крају свим учесницима
Осмог конгреса Привредникових стипендиста и српске
омладине успјешан рад.
Водитељка програма Оливера Радовић позвала је све
ученике и студенте који су
остварили право на стипендије, у школској/академској
2019/20. години, прочитала
је њихова имена, школе и факултете, као и мјеста одакле
долазе.

ПОТИЦАЈ ЗА НОВА УЛАГАЊА

У име добитника стипендија, донаторима се захвалила Милана Паић, студенткиња треће године Филозофског факултета у Ријеци, смјер германистика и
филозофија.
– Један од проблема који је данас јако изражен су
велики животни трошкови,
које је јако тешко покрити,
поготово ако се школујемо
у већим срединама. Срећом
у таквим ситуацијама наиђемо на људе који су спремни
помоћи како би се они који имају слабе финансијске

могућности лакше попели
на ту прву степеницу. На том
путу наилазимо и на Српско
привредно друштво Привредник које још од дана оснивања 1897. па све до данас даје
све од себе како би младим
људима помогло у њиховом
културно-образовном напретку. Како можемо уочити, врло успјешно кроз свој
труд и рад, обављају ту мисију, те смо им на томе јако
захвални – рекла је, између
осталог Милана Паић, нагласивши да добити стипендију
значи велико олакшање и за
њих и за њихове родитеље, те
да им то даје додатни потицај
како би још више уложили у
себе и своју будућност.
У другом дијелу Конгреса
одржана је панел дискусија на
тему Филантропија – ослонац
и подстицај младима. О филантропији су говорили Рената Губић из Задужбине Хрватска за дјецу, Лидија Павић
Рогошић из ОДРАЗ-а, проф.
др Јово Радић из Фондације
Привредник из Новог Сада,
Марко Игњатић из СПД Привредник из Загреба, Мартина
Хорват из Задужбине Солидарна и Синиша Сенад Мусић
из Ромског фонда за образовање. Модератор панел дискусије био је новинар Саша
Косановић.
За све присутне, у просторијама Српске православне
опште гимназије Кантакузина Катарина Бранковић у
Загребу, приређен је ручак,
а нови 9. Конгрес Привредникових стипендиста и српске омладине, заказан је за
годину дана. ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ЛУНИЋ: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ НАЈКОРИСНИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

»» Никола Лунић

– Овогодишњи Конгрес и панел дискусију
коју организујемо у његовом склопу, посветили смо филантропији, солидарности и волонтерству: вриједностима које су код нас често
маргинализоване, а могу бити снажан ослонац
и потицај младима – рекао је, у уводној ријечи,
Никола Лунић предсједник СПД Привредник.
– Ове године, преко наша два фонда, Фонда
Владимир Матијевић, за стипендирање талентованих ученика и студената слабијих материјалних могућности, и Фонда Ивана Вујновић за
стипендирање изврсних студената, стипендирамо укупно 56 ученика и студената, односно
24 студента и 32 ученика. Такође, ове године, у
могућности смо, захваљујући нашим донаторима, али и нашим активистима и волонтерима,
повећати висину стипендије за 20 %, тако да

сада ученичке мјесечне стипендије износе око
67 евра, студентске око 130 евра из Фонда Владимир Матијевић. Студентска мјесечна стипендија из Фонда Ивана Вујновић износи 160 евра.
Тако ћемо ове школске године само за стипендије издвојити готово 53.000 евра. Без наших
донатора, Владе Републике Србије, Српског
народног вијећа, Српске православне црквене
општине загребачке, парохије Храма Васкрсења Христовог у Бечу и појединих локалних самоуправа као и без наших активиста и волонтера, оваквих резултата не би било.
Привредник не само што прикупља и осигурава средства за стипендирање ученика и студената,
Привредник те наше стипендисте, како садашње
тако и бивше, организује и повезује, емотивно и
духовно везује за мисију доброчинства преко на-

ше информативне дјелатности, преко вашег судјеловања у организовању разних друштвених и културних манифестација, преко вашег судјеловања
у организовању добротворних манифестација. Да
и ове активности можемо несметано проводити,
велику захвалност, прије свега, дугујемо Савјету
за националне мањине Републике Хрватске, Министарству знаности и образовања РХ, Граду Загребу, Управи за дијаспору и Србе у региону Владе
РС и Министарству културе и информисања РС.
Улагање у образовање младих људи највећа
је и најкориснија инвестиција с најмање уложених средстава. Помоћи у образовању годишње
више од 50 младих људи значи више од покретања неке производње јер ће они новим снагама сутра покренути друштво и заједницу. То је
највеће привређивање, то је Привредник.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

ДУШКО ЋУТИЛО, ДИРЕКТОР ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЈЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

Отписом дугова омогућили смо ефикасније
рјешавање стамбених проблема избјеглих
и интерно расељених породица у Војводини

П

окрајински Фонд за пружање помоћи избјеглим, прогнаним и расељеним
лицима формиран је 2006. године. Од
2017. године на његовом челу је Душко Ћутило. Рођен је у мјесту које је добило име по
Јови Јовановићу Змају, највећем лиричару
српског романтизма и као потомак колониста прекодринских Срба имао је све предуслове да препозна сензибилитет и проблеме
сународника које су ратне околности натјерале да своја вјековна огњишта замјене војвођанском равницом. Посвећен рад и резултати у матичној општини Врбас били су најбоља препорука за нове изазове у Покрајинском фонду за пружање помоћи избјеглим
прогнаним и расељеним лицима.
У разговору за Српско коло Ћутило истиче да је најпоноснији на чињеницу да је Фонд
донио одлуку о отпису дугова корисницима
програма стамбеног збрињавања, као и да је
за кратко вријеме буџет удвостручен што даје могућност за нове видове помоћи прогнаним и интерно расељеним лицима.
zz
Шта сте до сада уочили као највеће проблеме избјегличке популације?
– Српски народ са простора данашње Хрватске и БиХ је вриједан, разборит, упоран и
њиховим доласком у Србију је донесена једна нова снага и енергија. Моји коријени такође потичу са оне стране Дрине. Наш народ
из тих крајева, поред много проблема које је
рат донио, доласком у Србију је наставио да
се бори. Институције наше земље су заиста
у протеклих неколико година учиниле доста
како би се тим људима помогло да се стамбено збрину. Тако да је обезбјеђивање крова над
главом онима који се још увијек нису збринули један од највећих актуелних проблема
који се заједничким ангажовањем свих нивоа власти у Србији сваким даном рјешава.
zz
Колики је број људи који данас живе и
бораве на територији АП Војводине са
статусом избјеглих и интерно расељених лица?
– Према попису из 2017. године у Србији
је регистровано преко 27.000 лица која су још
увијек у статусу избјеглица, а од тога у Војводини живи око половине од тог броја. Што
се тиче броја интерно расељених лица, а њих
је око 200.000, на територији АП Војводине
их је преко 13.000. Без обзира да ли су лица
у статусу или су га из неког разлога укинули,
наши програми се односе на сва лица која су
у неком периоду имала статус избјеглице, а
имају пребивалиште, односно боравиште у
АП Војводини.
zz
Како бисте оцијенили значај постојања
овакве институције?
– Највећа избјегличка криза послије Другог свјетског рата је нажалост захватила ове
просторе и на попису избјеглица 1996. године Република Србија је регистровала преко
600 хиљада избјеглих и прогнаних лица из
БиХ и Хрватске. Када узмемо у обзир да је
и са простора Косова и Метохије расељено
преко 200 хиљада лица онда видимо да је по-

ОБРАЗОВАЊЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
zz
Ћутило истиче да је посебно поносан

што је Фонд значајна средства усмјерио
у образовање
– Морам да истакнем да су ми посебно драги
подстицајни програми који смо реализовали,
а тичу се награђивања најуспјешнијих
ученика средњих школа и студената. Путем
ових подстицајних програма новчану помоћ
је добило 367 ученика и студената, а за ове
намјене смо издвојили преко 20 милиона
динара. Да бисмо подстакли и женско
предузетништво, увели смо и програм за
економско оснаживање жена из породица
избјеглих, прогнаних и расељених лица. За
двије године, колико постоји овај програм
помоћ је добило 46 жена укупне вриједности
8 милиона динара.

стојање институција које се баве проблемима ове категорије становника веома значајно.
Иако је од рата на простору бивше Југославије прошло већ 25 година, још увијек је један број лица социјално угрожен те им је наша помоћ неопходна. У том смислу све што
за ову популацију чине локалне самоуправе,
Комесаријат за избјеглице и Фонд у великој
мјери доприноси бржој и лакшој интеграцији.
То су и били разлози због којих је Скупштина
АП Војводине уз подршку Покрајинске владе основала Фонд.
zz
Како изгледа ретроспектива пројеката реализованих у посљедње четири године?
– Од 2016. године је Фонд за пружање помоћи избјеглим, прогнаним и расељеним лицима реализовао бројне програме захваљујући великом разумијевању и подршци Покрајинске владе. То се најбоље може уочити кроз
финансијске подстицаје нашим програмима.
Примјера ради, буџетом за 2016. годину је за
рад Фонда издвојено око 50 милиона динара,
док је 2018. година завршена са буџетом већим од 96 милиона динара. Посебно сам поносан на чињеницу да смо кориговали програме стамбеног збрињавања, тако да је од 2018.
године помоћ за куповину кућа као и помоћ
у набавци грађевинског материјала бесповратна. У периоду од 2016–2019. године смо
купљено је 67 кућа, укупне вриједности 62,5
милиона динара, затим 190 породица добило
је помоћ у виду грађевинског материјала и за
те намјене је издвојено 52,8 милиона динара.
За програме економског оснаживања издвојен
је 51 милион динара и путем овог програма
помоћ је добило 299 корисника. Све остале
програме које је Фонд и раније реализовао
смо задржали, али смо их у појединим сегментима кориговали и унаприједили.
zz
Крајем децембра прошле године донета је Одлука о отпису дугова корисницима
програма стамбеног збрињавања. Шта то
у пракси доноси?
– Фонд је у претходним годинама, у периоду од 2007–2017. године додjељивао бесповратно 50% средстава за куповину сеоских кућа и набавку грађевинског материјала за завршетак започете градње, а преосталих 50%
су наши корисници имали обавезу да врате у
периоду од 10 година. Дакле, овом одлуком
ће 425 породица бити ослобођено враћања
преосталих дугова према Фонду у износу од
преко 97 милиона динара. Осим тога, важно
је напоменути да ћемо према свим корисницима који су до дана доношења ове одлуке
у потпуности измирили своје обавезе бити
праведни и одговорни тако што ћемо у току
2020. и 2021. године путем посебних јавних
позива овим породицама додијелити грантове грађевинског материјала како би додатно
побољшали услове становања.

zz
Избјегличка популација је због горких

искустава протеклих деценија доста уздржана и на добре вијести.
– Ми смо у више наврата, како писменим
тако и усменим путем обавјештавали кориснике о стању њихових дугова, али због чињенице да се заиста ради о људима који су
скромних примања, велики број тих људи
имају и озбиљне здравствене проблеме тако да нису били у могућности да на вријеме измире своје обавезе. То нас је подстакло
да иницирамо доношење одлуке којом ће се
отписати дугови избјеглим, прогнаним и расељеним лицима који су у том периоду били
корисници програма стамбеног збрињавања.
Ову одлуку је на приједлог Покрајинске Владе усвојила Скупштина Аутономне Покрајине
Војводине на свом засједању које је било 20.
децембра 2019. године. Тиме је само додатно потврђена преданост свих институција у
АП Војводини да се ријеше стамбени проблеми избјеглих, прогнаних и расељених лица.
zz
Како бисте оцијенили досадашњу реализацију програму Регионалног стамбеног
збрињавања ?
– Регионални програм стамбеног збрињавања је заједнички вишегодишњи програм
који има за циљ да обезбједи трајна стамбена рјешења за око 27.000 најугроженијих избјегличких породица у региону. Донатори су
обезбједили средства како би се ове породице
стамбено збринуле, а у овај пројекат је осим
Републике Србије укључена Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора. Ако видимо да
је у Србији овим програмом у плану стамбено збрињавање скоро 17.000 породица, онда
видите да је наша земља примила највише
избјеглица у региону. Иако Фонд није директан учесник РСП-а, морам да похвалим Комесаријат за избјеглице и миграције као и локалне самоуправе које реализују ове пројекте. Данас је АП Војводина једно велико социјално градилиште. Широм Покрајине праве
се зграде за избјеглице и сваки мјесец се све
више породица усељава у своје домове. Фонд
и Покрајинска Влада су заједно са Комесаријатом прошле године у Новом Саду одржали
велики радни састанак са општинама и градовима у Војводини на тему реализације активности из РСП-а. Тиме смо жељели да дамо свој допринос дијалогу на ову тему као и
убрзавању и завршавању процедура у свакој
локалној самоуправи.
zz
У току је процес регистрације некретнина
у територији ФБИХ. Тим поводом уз помоћ Фонда, отворена је канцеларија за
помоћ људима са тих простора.
– У Војводини живи велики број лица који
воде поријекло из тих крајева. Из тих разлога
смо у мају 2018. године основали канцеларију за пружање информација приликом пријаве за упис имовине у нове земљишне књиге у

Босни и Херцеговини која обавјештава, упућује и усмјерава грађане заинтересоване за
рјешавање овог имовинско-правног питања.
Важно је рећи да ова канцеларија не уписује имовину за друге, већ само пружа информације о процедури и роковима. Такође је и
у Републици Српској отворено 6 таквих канцеларија и заиста са њима имамо одличну сарадњу. Канцеларија се налази у улици Краља
Александра 14 у Новом Саду, а све информације могу се добити путем телефона 021/3821157. Овај пројекат Фонда је подржала Покрајинска Влада и Град Нови Сад.
zz
Како бисте оцијенили информисаност избјеглих и интерно расељених лица?
– Информисаност је веома важна, како
због пружања неопходних информација о
конкурсима и другим активностима тако и
о обавјештавању о догађајима које реализују бројна избјегличка и завичајна удружења.
На Радио-телевизији Војводине постоји тематска емисија која се бави овом проблематиком, а такође знам за неколико писаних
медија који прате програме од значаја за ову
популацију, а и ви сте свакако веома значајна карика у овој области. Кад год можемо у
Фонду да обезбједимо средства за бољу информисаност наших корисника то чинимо
подржавањем пројеката и програма које реализују завичајна удружења.
zz
Какву сарадњу Фонд има са завичајним
и избјегличким удружењима?
– Српски народ са простора Славоније, Барање, Кордуна, Баније, Лике, Далмације, Босанске Крајине, Романије, Херцеговине, али
и са Косова и Метохије, окупљањем у завичајним и избјегличким удружењима његујe
културу сјећања на свој завичај, али и на све
посебности и вриједности краја из којег потичу. Веома је важно подржавати програме
ових удружења и поносан сам на чињеницу
да смо највећи помак у свом раду управо на
овом пољу. Само у току 2019. године подржали смо више од 70 пројеката завичајних
удружења. Поносан сам јер смо обишли завичајне скупове готово свих удружења од Суботице до Панчева и са њима успоставили
пријатељску и партнерску сарадњу. Управо
да бисмо подстакли и међусобно повезивање и упознавање свих удружења у фебруару
мјесецу 2019. године смо направили велики
годишњи сусрет Фонда са представницима
удружења и институција, како локалних тако и покрајинских. На том скупу је било преко 70 завичајних удружења са територије АП
Војводине и драго ми је да је тај скуп иницирао повезивање и сарадњу бројних удружења која прије тога нису сарађивала. Још један од пројеката који смо реализовали, а који доприноси још бољем презентовању рада
завичајних удружења као и њиховом повезивању је Сајам завичаја – завичај кроз привреду, туризам и културу који смо одржали
у јуну 2019. године.
zz
Каква је сарадња са осталим институцијама у земљи и региону?
– Фонд има изузетну сарадњу првенствено
са Комесаријатом за избјеглице и миграције
Републике Србије, са којима смо и реализовали неке пројекте. Имамо одличну сарадњу
и са свим општинама и градовима у АП Војводини као и са повјереницима за избјеглице.
Са Канцеларијом за Косово и Метохију смо
набавили пољопривредну механизацију за
повратничке породице на Косову и Метохији. Одлично сарађујемо и са Секретаријатом
за избјеглице Републике Српске и са многим
општинама у Републици Српској, попут Дринића, Рибника, Сребренице и других. У Федерацији БиХ, посебно се трудимо да остваримо
добру сарадњу са општинама Дрвар, Босанско Грахово, Гламоч и Босански Петровац у
којима живи већи број српских повратника.
Сарађујемо и са Заједничким вијећем општина из Вуковара, али и са Српским народним
вијећем у Загребу.
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

10 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
ОДЛАЗАК НЕДЕЉКА МИТРОВИЋА,
ЧОВЈЕКА КОЈИ ЈЕ ТРАЖИО ИСТИНУ
Дугогодишњи предсједник
Републичке организације
породица заробљених, погинулих бораца и несталих
цивила Недељко Митровић
сахрањен је на бањалучком
гробљу Свети Пантелија.
На комеморацији у Бањалуци истакнуто је да је Недељко Митровић био частан, достојанствен и одмјерен човјек, упоран у борби за бољи положај и статус породица
и дјеце погинулих и заробљених бораца и несталих цивила. Нажалост, Митровић није дочекао да сазна истину о страдању свог деветнаестогодишњег сина Славише, који је нестао у септембру 1995. године.
Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић
истакла је да је Недељко Митровић био частан, достојанствен и одмјерен човјек, детаљан, упоран и неуморан у борби за бољи положај и статус породица и дјеце погинулих и заробљених бораца и несталих цивила.
Она је нагласила да је Недељко Митровић био потпуно
предан и посвећен овом племенитом задатку и борио
се снагом родитеља и предсједника ове организације.
– Био је обиљежен тугом, оном посебном, родитељском
коју у себи носе очеви и мајке који нису успјели пронаћи
своју дјецу и достојанствено их сахранити, што је, нажалост, судбина многих наших породица у Републици
Српској – рекла је Цвијановићева.
Српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик рекао је да је Недељко Митровић оставио немјерљив печат
овом времену и Републици Српској, коју је изнад свега волио и поштовао, да је био свједок његових многих
борби и да је у својим активностима водио рачуна да
Српска не буде доведена у питање.
Додик је рекао да је за њега одлазак Митровића био изненадан, јер није знао да је био болестан нити је то показивао приликом многих њихових сусрета.
– Митровића је морио губитак сина и неправда која је
чињена према Србима. Био је човјек који је за све тражио истину, али је видио да та истина није на дохват
руке јер су разне организације, и међународне и судски систем у БиХ, радили на томе да се направи један
стереотип, који је раније постављен, да су Срби кривци, да је легитиман ратни циљ убити српског цивила
или починити злочине над Србима – истакао је Додик.
Комеморацији су присуствовали директор Републичког
центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Милорад Којић, представници републичке и бањалучке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила, градоначелник Бањалуке Игор Радојичић, представници удружења
проистеклих из одбрамбено-отаџбинског рата, чланови
породица погинулих.
РТРС

СРАМОТНА КАЗНА ВЕСЕЛИЈЕВОЈ:
ЗА СВИРЕПО УБИСТВО ДЈЕЧАКА – 13 ГОДИНА
Организација породица заробљених и погинулих бораца
и несталих цивила из Сребренице оцјењује да је срамотна и увредљива другостепена одлука Апелационог вијећа Суда БиХ којом је Елфети Весели казна повећана са 10
на само 13 година затвора за мучење и свирепо убиство
дванаестогодишњег дјечака Слободана Стојановића код
Зворника 1992. године. У овој организацији сматрају да
се мора стати на крај једностраном раду Суда БиХ који оптуженим Србима изриче драконске казне за било какав,
некада и недоказани злочин, док се Бошњацима изричу
минималне казне и ослобађајуће пресуде за бруталне и
масовне злочине. У саопштењу се наводи да је пресудом
Веселијевој још једном послата порука да су сви који су
силовали, мучили, клали и на други начин звјерски убијали Србе награђени од Суда БиХ.
– Чињеница да је жена убила дијете, које је ни криво ни
дужно доспјело у њене крвљу испрљане руке, јасно говори да она није имала никакав осјећај жаљења, а начин
егзекуције био је крајње крвнички и заслужује највећу
законом предвиђену казну – сматрају у овој организацији.
Породице српских жртава оцјењују да је ово симболична
казна и позивају српске представнике у институцијама
БиХ да преиспитају своје даље дјеловање јер се, како
истичу, не смије прећи преко овог судског омаловажавања и увреда породица страдалих Срба и српског народа.
Апелационо вијеће Суда БиХ другостепеном пресудом
повећало је данас Елфети Весели затворску казну са
10 на 13 година за убиство дванаестогодишњег дјечака Слободана Стојановића 1992. на подручју Зворника.
Тужилаштво БиХ терети другооптужену Елфету Весели да
је као припадник Диверзантског вода Команде здружених
јединица Липље, Каменица, у другој половини јула или првој половини августа 1992. године убила Стојановића у насељу Бајрићи – Ново Село, на подручју Каменице.
Према оптужници, Веселијева је на најсвирепији начин
убила Стојановића, тако што му је, док је био на бициклу, пришла с леђа и заклала га ножем.

СРПСКО КОЛО ДЕЦЕМБАР 2019.

У СКЗ-У ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ЧЕДОМИРА ВИШЊИЋА КОРДУНАШКИ ПРОЦЕС

Црна кутија крајишких Срба

Д

руго издање књиге
Кордунашки процес –
Фрагмент у хисторији
нестајања Чедомира Вишњића, представљено је данас у
просторијама њеног издавача Српске књижевне задруге.
Ове године навршило се
75 година откако је у монтираном судском процесу страдало петоро Срба са Кордуна, учесника Народноослободилачког рата зато што су
се залагали за аутономију Срба у Хрватској и њихово веће учешће у власти у складу
са размјерама њиховог страдања и борбе у Другом свјетском рату.
У политичком процесу у
Гоњем Будачком због „сарадње са непријатељима и четницима” на смрт су 14. јула 1944. осуђени: Вељко Кораћ, члан Народноослободилачког одбора (НОО) Кордуна, Љубо Вујичић, члан которског НОО Слуња, Илија
Жегарац, шеф партизанске
штампарије, Милан Момчиловић, официр Плашчанског
партизанског одреда и партизан Марко Мркић.

НА ПРОМОЦИЈИ И КОШТУНИЦА
Представљање Кордунашког процеса, које говори о мало
познатим чисткама унутар партизанског покрета, привукао
је јуче у СКЗ велики број јавних личности, међу којима су
били и бивши предсједник СР Југославије и ДСС Војислав
Коштуница, некадашњи министар из ДСС Александар
Поповић, иначе покровитељ овог издања, историчар
Чедомир Антић, Петар Лађевић, Мухарем Баздуљ…

»» Чедо Вишњић, Драган Лакићевић и Војислав Коштуница
Иако је одлука суда била
да се осуђени на смрт стријељају, јуче се чуло да су били заклани. Судском пресудом у овом процесу на вишегодишњи принудни рад
и губитак грађанских и политичких права осуђени су:
Драгић Бунчић, Душан Балчин, Милица Вујчић, Милић

Напијало, Милан Напијало,
Јово Балчин и Љубо Мартиновић.
Сви догађаји везани за
овај процес описани су у Вишњићевој књизи. Поред докумената и свједочења она
садржи и стенограм суђења
– оптужницу, закључак и образложење пресуде, као и од-

ломке из Дневника убијеног
Вељка Кораћа.
– Циљ објављивања ове
књиге у СКЗ је да се и партизански кордунски корпус
укључи у токове националне културе. Срби у Кордунашком процесу страдали
су на невjероватан начин, а
све учеснике који су били на
страни тужиоца мучила је нечиста савjест, што сам чуо касније у дугим разговорима са
некима од њих. Вријеме радње ове приче је „црна кутија”
хисторије крајишких Срба у
20. вијеку. Улаз и излаз из ње
само су назначени – на једној страни кроз покушај хватања везе главних ликова са
Адамом Прибићевићем, а на
другој кроз неколико овлаш
даних назнака о 1950. години и дугом периоду непомућене владавине Комунистичке партије Хрватске – рекао
је Чедомир Вишњић.
Удружење бораца Кордуна из Београда ове године је
први пут јавно одало пошту
страдалим Србима на монтираном Кордунашком процесу.
Ј.Т/ДАНАС

УДРУЖЕЊЕ ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА ОРГАНИЗОВАЛО ИЗЛОЖБУ, ПРОМОЦИЈУ КЊИГЕ И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

КУЛТУРНО ВЕЧЕ ЛИВАЊСКИХ СРБА У СУРЧИНУ
Сурчину у хали ФК Јединство 13.
У
децембра свечано је отворена изложба фотографија Срби Ливањског поља
– трагови кроз вјекове аутора проф. др
Вељка Ђурића Мишина и др Радована
Пилиповића.
Овом приликом је и промовисано и
ново четврто допуњено и проширено издање култне књиге Будимира Буде Симоновића Огњена Марија Ливањска. Такође, у оквиру свечаности проглашени
су добитници који су своје радове слали
на ликовни и књижевни конкурс. Тема
конкурса је била Завичај мојих предака.
Овај догађај организовало је Удружење Огњена Марија Ливањска на челу са
предсједником Николом Петровићем.
Прије благослова пароха бечменског
јереја ливањског поријекла Немање Бошковића, манифестацију су отвориле
Дарија и Глорија Илић пјесмом о Пресветој Богородици.
Пред више од 100 житеља Сурчина
о књизи Огњена Марија Ливањска говорио је аутор Будимир Будо Симоновић.
Књига описује усташке покоље почињене у прољеће и љето 1941. године, а
поновљене и у посљедњим ратним сукобима на том подручју, током 1992. и
1993. године. О 1.587 жртава, претежно
дјеце и нејачи, мучених и на најзвjерскији начин побијених на губилиштима у околини Ливна говоре преживјели
из неколико јама, чије је казивање својевремено инспирисало и Ивана Горана Ковачића да напише своју гласови-

»» Јована Радић и Гордана Достанић

»» Никола Петровић, Стеван Шуша, проф. Петко Јањић, Будо Симоновић и Владо Маљковић
ту поему Јама. Књига је страшно свједочанство о злу, оптужба за сва времена, али и трајни документ о величанственим примјерима добротворства и
жртвовања човјека за човјека. Књига
је први пут издата 1991. године када је
била ексхумација и сахрана ексхумираних моштију у новоствореној капели, са бројних стратишта са планина у
околини Ливна и јама.
Током разговора о књизи на видео
биму се приказивао филм о страдању и
ексхумацији Срба 1991. године.
У име Удружења ОМЛ говорила је
Дијана Ковачић која је представила
изложбу фотографија на којој путем
докумената, на савремен начин говори о томе шта се дешавало на подручју Ливна вјековима.
– Изложба приказује и нашу баштину, како су тамо Срби живјели, шта су
иза себе оставили и како се под турском, аустроугарском и фашистичком
влашћу, ипак очувала вјера и култура
– рекла је Ковачићева.
Присутнима се обратио и предсједник општине Сурчин Стеван Шуша који
је похвалио рад Удружења Огњена Марија Ливањска и додао да служе за примјер посебно младим нараштајима како се чува културна баштина на коју би
требало да буду поносни.
Предсједница жирија за додјелу награда проф. Јована Радић, упознала је

присутне са конкурсом Завичај мојих
предака, који је у октобру мјесецу први
пут расписало Удружење Огњена Марија Ливањска. Циљ овог конкурса је да
се дјеца потакну да размишљају, истражују и пишу о мјесту поријекла својих
родитеља, својих предака.
Жири у саставу: Јована Радић, Радомир Врућинић, Милош Ђуран, Дијана
Ковачић и Рада Шегрт, одлучили су да
прва награда у области књижевног израза припадне Мирку Катићу из Приједора, а прва награда у области ликовног рада додијељена је Андреи Стојић
из Бечмена. Награде за ликовни рад су
добиле и Теодора Ждеро и Сандра Рацо. Такође, учесницима на конкурсу,
који овога пута нису награђени: Маши
Грабеж, Маши Кукобат, Вилдани Максић и Урошу Петровићу, предсједник
жирија је уручила захвалнице и књиге,
као подстицај да и у наредном периоду учествују на сличним такмичењима.
У програму су учествовали и Данило Вуковљак, Лука Иветић и Момчило
Бошковић који су извели пјесму Крајишници. Програм је водила Весна Радета.
Из Удружења Огњена Марија Ливањска се захваљују Сањи Караџић на подршци у реализацији овог догађаја, као и
СО Сурчин и свима који су својим присуством показали интерес за живот и
страдање Срба са подручја Ливна.

ДРАГАНА БОКУН
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БОРБА ЗА БУДУЋНОСТ ПОВРАТНИКА - У ГЛАМОЧУ ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА СРПСКИХ УДРУЖЕЊА ЗАВИЧАЈ

Без помоћи матице нема опстанка у ФБиХ
ВЛАДИКА СЕРГИЈЕ: ИЗЛОБИРАТИ ДА СЕ У
БАЊАЛУЦИ УСВОЈИ ЗАКОН О КРАЈИНИ

»» Начелник општине Грахово Милорад Глигић, начелник општине Гламоч Небојша Радивојша, проф. др Миле Дмичић, Марко Аћић, Владимир Лукић,
владика Сергије, Миодраг Линта, Миладин Драгичевић, начелница општине Дрвар Душица Рунић, начелник општине Б. Петровац Дејан Прошић

У

Дому културе у Гламочу je 7. децембра 2019.
године одржана друга
годишња сједница Скупштине Савеза Српских удружења Завичај.
У свечаном дијелу Скупштине предсједник Бране Пећанац је посебно поздравио
епископа бихаћко-петровачког Сергија, изасланика предсједнице РС Миладина Драгичевића, предсједника Одбора
Скупштине Србије за дијаспору и Србе у региону Миодрага Линту, бивше предсједнике
Владе РС Владимира Лукића и Гојка Кличковића, конзула Републике Србије у Мостару Марију Бакоч, начелнике општина у Федерацији,
представнике борачких организација и наравно, чланове
Скупштине.
У име града домаћина,
присутне је поздравио начелник општине Небојша Радивојшa.
– Заједно смо јачи и само
тако можемо радити на опстанку Срба на овим подручјима – истакао је Радивојша,
додајући да је захваљујући помоћи Владе Србије, Дом културе у коме се одржава скупштина, реновиран и у њему
уведено централно гријање.
Изасланик предсједнице Републике Српске Миладин Драгичевић присјетио
се 1998. године и повратка
у Дрвар.
– Повратак је био тежак,
али видјели смо да се упорност ових људи исплатила и
да је Дрвар сада већински српски град, као што је увијек и
био. На добром смо путу да
заштитимо свој национални и
духовни идентитет и не заборавимо ко смо и одакле смо.
Не смијемо дозволити да наша имања зарасту, да наша
дјеца не знају за своје коријене – рекао је Драгичевић.

ЗАКОНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
УСКЛАДИТИ
СА УСТАВОМ БИХ

Професор Миле Дмичић
елаборирао је уставно-правни положај српског народа у
Федерацији БиХ. Истакао је да
у Федерацији има 97 општина
и да многе не проводе законе
и судске одлуке.
Дмичић сматра да законе
Федерације и кантона треба
ускладити са Уставом БиХ. Он
је истакао да у четири кантона Срби нису конститутивни
народ, а да рецимо у Гламочу, гдје су већина, школски
програм није усклађен са српским језиком.

– Ако се зна да је прва читаоница у БиХ основана на
српском језику у Мостару,
ако је Херцеговина изњедрила Шантића, Дучића, Ћоровића, онда је данас срамота
да се Срби налазе на граници
статуса националне мањине
– закључио је Дмичић.
Директор Републичког секретаријата за расељена лица
и миграције Марко Аћић је
рекао да је на простору БиХ
током ратних догађања интерно расељено милион људи, а да је исто толики број
напустио земљу.
– Преко Министарства за
избјегла и расељена лица Републике Српске, од 2006. до
укидања министарства 2019.
године, кроз програме помоћи
за српске повратнике у Федерацији до данас, уложен је 71
милион КМ и то кроз обнову
кућа, православних вјерских
објеката и економско оснаживање. Обновљено је преко хиљаду стамбених јединица, преко 80 пројеката инфраструктуре, 93 вјерска објекта, а преко
530 породица је добило помоћ
за економско оснаживање. За
наредну годину предвиђене су
и заједничке активности са институцијама из Србије. Приоритет у раду Секретаријата
биће повратак Срба у ФБиХ
– закључио је Аћић.

НЕСТАЛО 90% СРБА

Директорка Геодетске
управе Босиљка Предраговић
упозорила је на угроженост
српске имовине у Федерацији.
Нагласила је да је формирано
девет канцеларија на подручју Републике Српске које пружају правну помоћ у заштити
имовинских права у Федерацији, те канцеларија у Новом
Саду, у које се до сада пријавило преко 2.000 људи који
су затражили помоћ. Предраговић је навела да је до 1991.
године, већинско српско становништво живјело на 32 процента територије Федераци-

је, док је према подацима из
пописа 2013. године, тај број
смањен на 19 процената. Још
драстичнији је примјер да је
према попису из 1991. године, на територији Федерације живјело 541 хиљада Срба,
а према попису из 2013. године само 56,5 хиљада Срба,
што само за себе говори колико се људи вратило и какви су
услови за повратак.

СПРИЈЕЧИТИ
НАСЕЉАВАЊЕ МИГРАНАТА

О проблему мигрантске
кризе и намјери појединих
центара моћи да мигранске
центре смјести у српска повратничка мјеста, говорио је
предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији
БиХ, Ђорђе Радановић.
Он је навео да је до
31.10.2019. године у БиХ регистровано више од 22 хиљаде миграната. Највише их је,
по његовим ријечима, смјештено у Унско-санском кантону и сви њихови путеви воде ка Бихаћу.
– Уколико мигранти крену да се пребацују у српска
села, ми имамо план да блокирамо улазе – закључио је
Радановић.
Саша Аћић је говорио о
економским претпоставкама
за одрживи опстанак, упозоравајући да је и овдје присутан одлазак становништва са
ових простора, али и пад наталитета.
Само у Гламочу прошле године рођено је 27 беба, а умрло је 46 лица. Када је у питању
Ливањски кантон (10) навео је
да је у прошлој години рођено 400 беба, а умрло 800 становника, што значи да се годишње број становника смањује између 400–500 људи, не
рачунајући миграције према
Европској унији које су све
израженије. Говорећи о економским показатељима рекао је да се на простору српских општина живи углавном

ПОДРШКА УПРАВНОМ ОДБОРУ
У радном дијелу, Скупштина ССУ Завичај прихватила је
извјештај о регистрацији, изабрала чланове Управнoг и
Надзорног одбора, и разматрала План и програм рада за
наредни четворогодишњи период. Експозе о раду поднио је
предсједник Савеза Бране Пећанац.
Приједлог за избор чланова Управног одбора Савеза поднио
је Рајко Срдић који је предложио да се за чланове Управног
одбора изаберу Страхило Субашић, Велимир Кунић, Ђорђе
Радановић, свештеник Синиша Сердар, Игњат Симић,
Југослав Деспотовић, Перо Средановић, Милан Михољчић
и Драго Ковач. За чланове Надзорног одбора изабрани
су Урош Макић, Марко Боснић и Дамир Иветић. Срето
Смиљанић образложио је план и програм рада Савеза за
наредни четворогодишњи мандат.

од пољопривреде и шумске
индустрије.
Аћић сматра да се треба
ослонити на већи развој путне
инфраструктуре, односно пута М 15 који води од Бањалуке
према Сплиту, али и на правац
од Дрвара ка Задру, односно
Шибенику. Тиме би се скратио пут према мору туристима из Мађарске, Чешке, али и
сами Хрвати би радије ишли
овим правцем јер је јефтинији. Као ризике овакве идеје
Аћић види у већ поменутом
смањењу становништва, недостатку управљачких способности и доласку екстремних
миграната на овај простор.

ДОМ ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ
СТАРИХ ЛИЦА

Рајко Ковић који живи и
ради у Београду, говорио је о
оправданости изградње регионалног дома за смјештај и његу старијих лица који обухвата подручје Дрвара, Гламоча,
Грахова и Петровца. Ради се о
објекту социјалног карактера,
али да је економски издржив
што је и урађена студија показала. Тај центар за збрињавање старијих лица био би основан на економској основи као
самосталан субјекат без било
каквих донација од локалних
самоуправа.
Ковић је истакао да би један од приоритета требало
да буде и изградња споменика Голубу Бабићу, једном од
вођа Босанске буне од 1875–
1878. године, који би требало да буде постављен на 145.
годишњицу устанка.
Петар Радуловић је говорио о раду Фондације Задужбина наводећи да је њен фокус усмјерен на вишечлане
породице.
Директор Народног позоришта Републике Српске
Ненад Новаковић је рекао да
је неопходно да култура буде
децентрализована и да се повратницима омогући и реализација културних догађаја
што омогућује и обновљена
дворана Дома културе.
Закључујући сједницу
Скупштине, Бране Пећанац
је рекао да би за пет, шест мјесеци требало да се одржи наредна и то на простору Херцеговине гдје би се сумирали
досадашњи резултати.
Делегација Скупштине са
гостима је поред споменика
погинулим српским борцима
и цивилима у Гламочу, који се
налази у порти Цркве Силаска Светог Духа на апостоле,
положила вијенце и цвијеће.

ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

Живот је одавде прогнан прије 24 године, људи су прогнани,
а тек понеко се поново вратио. Повратници, који су жељели
наставити живот у својим родним селима и градовима, били
су без стварне подршке, а многи од њих су се упокојили. Многима није било стало да Крајина васкрсне, да оживе српска
села и градови. Није од користи да се састајемо, да оплакујемо судбу, већ да чинимо конкретне ствари, да дјеламо сваки
дан, да крајеве наших дједова и прадједова не би прекрио коров нашег заборава. Ми, сем Бога, имамо само двије адресе
на које можемо упутити наш вапај. То су Бањалука и Београд,
Република Српска и Србија. Ако нас оне не буду разумјеле неће нико. Зато је потребно да свако од нас појединачно учини
све да придобије оне који нам могу помоћи да овдје развијемо
живот, зауставимо одлив становништва, пробудимо заспалу
наду. Било би добро када бисмо излобирали да се у Народној
скупштини Републике Српске усвоји Закон о Крајини, како би
помоћ овдашњим локалним заједницама и овом напаћеном
народу била континуирана, да не зависи наш опстанак од „ad
hoc” одлука. С друге стране, било би добро када бисмо у састав општине Дрвар вратили неправедно отете све оне мјесне заједнице које су након Дејтонског споразума припијене
граду Бихаћу. Разлог је етнички инжењеринг. Ваљда креаторима нове БиХ није било довољно што су нас испразнили са
наших вјековних подручја, већ су хтјели да цементирају наш
невољни одлазак административном агресијом. Наше је да
чинимо колико можемо предано с надом и вјером по ријечима Светог Петра Цетињског: „Ко учини колико је кадар, учинио је колико је дужан”.

ЛИНТА: НЕОПХОДНО МИНИСТАРСТВО
ЗА СРБЕ У РЕГИОНУ
Срби у Федерацији БиХ су грађани другог реда о чему говоре бројне чињенице. Не примају никакву финансијску помоћ
из Федерације, не могу да се запосле у јавним установама,
српска дјеца у великој мјери немају право да уче српски језик и националну групу предмета и немају право да користе
уџбенике на српском језику. Здравствена заштита је лоша и
неадекватна. Велики је број српских села без воде и струје и
са веома лошим путевима, као и хиљаде порушених српских
кућа које још нису обновљене. Посебан проблем јесте чињеница да поједини центри моћи у Сарајеву и власт Унско-санског кантона има скандалозну намјеру да оснује мигрантске
центре у српским мјестима што је супротно Анексу 7 Дејтонског споразума који гарантује повратак избјеглица и расељених лица на своја вјековна огњишта.
Он је истакао да близу два милиона Срба у осам држава региона треба дефинисати као једно од најважнијих државних и
националних питања и зато треба основати посебну државну
институцију тј. Министарство за Србе у региону. Линта је истакао значај формирања јединствене српске листе у Федерацији БиХ на локалним изборима који ће у БиХ бити одржани
на јесен сљедеће године.

ПЕЋАНАЦ: ЈЕДИНСТВО И САРАДЊА
СА ЛЕГИТИМНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
Бране Пећанац је навео и тачака које су по његовом мишљењу кључне за опстанак на овим просторима.
– Потребно је остваривањем уставно-правног положаја српског народа у Ф БиХ, подизање привредно-економског положаја у циљу одрживог опстанка, унапређење мјера социјалне
политике, здравствене заштите, збрињавање старих, немоћних и социјално угрожених лица и поспјешивање наталитета јер без прираштаја становиштва ниједна друга мјера неће
донијети резултат. Све што тражимо, морамо да чинимо у сарадњи са легитимним институцијама БиХ као и институцијама наше матице Србије – закључио је Пећанац наводећи податак да Савез српских удружења Завичај окупља 19 удружења, а још најмање десет из Српске, ФБиХ и Србије најавило
је да ће приступити тој асоцијацији.

СУРОВА СТАТИСТИКА
Драго Ковач, секретар Министарства за људска права у Савјету министара БиХ, изнио је чињеницу да је прије рата у
Сарајеву било 160 хиљада Срба, данас их нема више од шест
хиљада, у Зеници од 30 хиљада Срба преостало је једва 500.
Ништа ситуација није боља ни у Тузли гдје сада живи нешто
више од двије хиљаде Срба, Мостару мање од четири хиљаде, док је у мањим мјестима број Срба занемарљив.
Лука Кецман, проректор Универзитета у Бањалуци, сматра
да не би требало гледати само на податке из пописа 1991. године, већ и на оне када је послије Берлинског конгреса 1878.
године Аустроугарска окупирала ове крајеве. Тадашње власти утврдиле су да Босна и Херцеговина има 1.331.096 становника, од којих су 650 хиљада били православци, 420 хиљада
мухамеданци, док је католика било 250 хиљада. Из свих ових
података, сматра Кецман, није тешко извући закључак који је
народ највећи губитник на овим просторима.

12 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

СРПСКО КОЛО ДЕЦЕМБАР 2019.

У НОВОМ САДУ ОДРЖАНА ТРИБИНА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗАВИЧАЈНОГ УДРУЖЕЊА САВА МРКАЉ

Баштина крајишких Срба у Матици српској

У

организацији Завичајног удружења Сава Мркаљ из Новог Сада одржана је 24. децембра у Матици српској трибина под називом Баштина крајишких
Срба. О овој важној теми са
стручног и научног аспекта говорили су виши научни
сарадник Института за новију историју Србије др Софија
Божић, српска књижевница
и професор универзитета др
Славица Гароња, књижевни
теоретичар проф. емеритус
Душан Иванић, виши научни сарадник Музиколошког
института Српске академије
наука и умjетности др Данка Лајић Михајловић и историчар умјетности др Љиљана Стошић.
На почетку трибине учеснике и публику, у име организатора и домаћина, поздравила је предсједница Завичајног удружења Сава Мркаљ Зорица Влајинић, која је
представила госте и захвалила свима на присуству.

ОБНОВА САКРАЛНЕ
БАШТИНЕ КАО ПРИОРИТЕТ

Баштина крајишких Срба
је веома важна тема којој је
у наредној години потребно
посветити посебну пажњу, с
обзиром на то да се сљедеће
године обиљежава 25 година
од егзодуса Срба из Крајине.
Циљ трибине био је излагање
савремених научних погледа

»» Зорица Влајинић, Данка Лајић Михајловић, Љиљана Стошић, Славица Гароња, Душан Иванић, Светлана Шеатовић, Софија Божић и Сњежана Станишић
који су историјски, књижевни, фолклористички, као и
елемената изучавања етномузикологије и сакралне баштине. Посебно је значајно
изучавање сакралне баштине, јер одласком народа са неког подручја тај народ са собом не може да понесе своје
манастире, цркве и света мјеста која су, остајући на туђим
подручјима, девастирана, али
може да понесе своју пјесму,
језик и сјећање.
О Србима у Хрватској,
Славонији и Далмацији говорила је др Софија Божић,
виши научни сарадник Института за новију историју Србије. Она је истакла да се присуство Срба на простору Хрватске везује за епоху средњег
вијека, за крај периода сеобе
народа када су Срби мијешајући се доспјели да обале Ја-

ЗБОРНИК КАО ЛЕКТИРА ЗА КРАЈИШНИКЕ
Модератор трибине била је др Светлана Шеатовић, виши
научни сарадник Института за књижевност и умјетност у
Београду, која је истакла да су Завичајно удружење Сава
Мркаљ, Матица српска и Крајишки одбор Матице српске,
након 24 године од војних интервенција према српском
народу и великих егзодуса, као и година ћутања о историји,
култури, књижевности и другим областима, нашли довољно
слуха и разумијевања да се ангажују на изучавању и
прикупљању баштине крајишких Срба. Томе у прилог
иде и зборник Баштина крајишких Срба који ће штампати
Завичајно удружење Сава Мркаљ, а чије се издавање
очекује ускоро. Зборник би требало да буде нека врста
обавезне кућне библиотеке сваког Србина поријеклом из
Крајине, као и свих оних који немају директно поријекло,
али имају широку националну и културну свијест, рекла је у
свом излагању др Светлана Шеатовић.

дранског мора гдје су формирали прве политичке творевине. Крајишници су ту формирали своје заједнице у којима су изграђивали свој идентитет, првенствено уз помоћ
мача и сабље. Међутим, они
нису били само ратници, већ
су се приклањали и земљи,
придајући велики значај пољопривредној производњи, а
у војну службу ступали су само под условом очувања својих слобода.
– У основи очувања свог
статуса лежала је борба за
очување националног идентитета који се могао сачувати
једино под условом да српска
заједница сачува своју унутрашњу организацију и своје уредбе којима се руководила прије досељавања. Ово
је било неопходно нарочито
када су у питању српско-хрватски односи који су увијек
били затегнути, пуни неповјерења, натопљени неразумијевањем, нетолеранцијом и негативним емоцијама – истакла је Софија Божић.
Борба за очување националног идентитета је и брига за књижевно и фолклорно благо Срба са простора данашње Хрватске, о чему је са
научног аспекта говорила др
Славица Гароња, српска књижевница и професор универзитета.
– Чињеница је да је српски народ остварио огромну
духовну баштину на територији Војне крајине и Босне и

Херцеговине и приоритет је
да се свe то благо које је прикупљено и дигитализује. То
би био траг да су Срби који
би свједочио како су Срби са
тог простора пјевали, како су
живјели и какво је духовно
богатство Војне крајине. Поред тога, потребно је направити антологијски избор објављеног и необјављеног народног стваралаштва српског
народа Војне крајине у коме
су доминирале балада и лирска пјесма – истакла је Славица Гароња.

ЛЕКСИКОН КУЛТУРЕ
СРБА У ХРВАТСКОЈ

У очувању националног
идентитета крајишких Срба свој допринос константно даје професор Душан Иванић, књижевни критичар, који је, између осталог, написао и књигу Књижевност српске Крајине, као и антологију
Приповијетка српских писаца
из Хрватске. Иза њега стоји
обиман рад на изучавању и
прикупљању књижевног богатства крајишких Срба.
Према његовим ријечима
писани трагови о присуству
Срба у Хрватској појавили су
се веома рано и од њих би се
могла направити збирка записа који су битни за сам живот
људи у тим крајевима: кратке
реченице о угрожености српског народа, о великим сеобама, али и приче које се тичу
свакодневице. Иванић сматра да је потребно направи-

ти лексикон културе Срба у
Хрватској, који би обухватио
музику, ликовну умјетност,
градитељство, књижевност и
друге области.
О музици, као дијелу нематеријалног културног насљеђа Срба из Хрватске, говорила је др Данка Лајић Михајловић, виши научни сарадник Музиколошког института Српске академије наука и
умјетности. Она је истакла да
је музичко насљеђе дио цјелокупног живота и комплетне
традиционалне културе и да
је веома важно не само да се
истраже неки музички феномени, већ да то се они оживе,
– Етномузиколози су
укључени као аутори програма или чланови жирија,
у различите догађаје у јавној културној пракси као што
су приредбе, обиљежавања и
свечаности. Традиционална
музика нису само мелодије, ритмови, тонски низови,
стихови – то је етос који није лако усвојити. Основни задатак савремених етномузиколога је да кроз радионице
обучавају младе људе. То је
нематеријалност која осликава музику као дио нематеријалног културног насљеђа.
Она није угрожена другим
врстама атака на очување,
већ јој пријети нестајање под
утицајем савремених медија музичке индустрије. Потребно је спријечити нестајање и тривијализацију традиционалне музике, што је

важно за идентитет Срба поријеклом из Крајине.
Тема која је остављена за
крај трибине, али не мање важна, јесте сакрална баштина
крајишких Срба. О тој теми
говорила је др Љиљана Стошић, историчар умјетности,
научни савјетник Балканолошког института Српске академије наука и умјетности.
– Сакрална баштина крајишких Срба више пута је у неповрат нестајала, смањивала
се, осипала и бивала украдена. У њеном изучавању феномен представља чињеница да
све оно што је до сада рађено
и о чему постоје трагови, писани и материјални, мора поново да се истражује, јер тренутно стање не одговара ономе што је записано. Потребно
је кренути у ново прикупљање података о сакралној баштини, јер све што је урађено је и застарјело. Рад и објављивање веома су важни,
као и дугорочни рад на изради рјечника и енциклопедија
које би се тицале ове области
крајишких Срба.
За очување националног
идентитета крајишких Срба
важна је чињеница да постоје људи ентузијасти који имају вољу, снагу, мотив и добро
расположење да константно
раде на прикупљању баштине крајишких Срба. Само на
тај начин ће се неизмјерно
допринијети очувању националног идентитета у времену када различити фактори
покушавају спријечити Србе да сачувају своју историју,
културу, умјетност, традицију и обичаје.
Завичајно удружење Сава
Мркаљ овом трибином, као и
књигом Баштина крајишких
Срба која ће ускоро изаћи, даје важан допринос проучавању културне, језичке и књижевне баштине тог дијела српског народа. Трибину Баштина крајишких Срба подржао је
Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање
и односе с вјерским заједницама.
ДРАГАНА ШИПОВАЦ

МЕЂ` ЈАВОМ МЕЂ` СНОМ: Приказан филм о Јовану Рашковићу и Србима у Хрватској

У

Новом Саду премијерно
је приказан дугометражни
документарни филм о Јовану
Рашковићу и српском народу
у Хрватској под називом Међ’
јавом међ’ сном.
Премијера је одржана у
препуној сали Српског народног позоришта, а у публици
су били предсједник Одбора
за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта, предсједник Документационо-информационог
центра Веритас Саво Штрбац,
те бројне личности из политичког, културног и јавног живота Новог Сада и Војводине,
као и представници завичајних удружења.
Санда Рашковић Ивић,
кћерка Јована Рашковића,
сматра да би Срби имали много бољу судбину да су више
слушали њеног оца, чија је животна и политичка филозофија саздана у његовој реченици да је „боље хиљаду година

преговарати, него један дан
ратовати”.
– Он је и Слободану Милошевићу рекао зашто Хрватска
жели рат и зашто се Срби не
смију у њега упуштати – рекла
је Ивићева за Срну послије завршетка филма.
Ивићева је напоменула да
је њен отац још на почетку
1991. године рекао да је Хрватској потребан рат да би била призната, јер је из Другог
свјетског рата, иако изашла
као побједница, имала велику љагу звану Независна Држава Хрватска.
Она је додала да је Рашковић објашњавао Милошевићу да Хрватска није имала ни
своје градове мученике, нити
своје мученике, те да она једино кроз рат може да их стекне, као што ни на који начин
не може добити у миру.
Према њеним ријечима,
Милошевић је пажљиво саслушао Рашковића, а онда му

поручио да се држи своје љекарске струке.
– Докторе Рашковићу, ја
знам да сте ви један велики
хуманиста, али боље да се ви
држите своје ординације, а нама политичарима препустите
да водимо цјелокупну причу.
Нажалост, знамо како се та
прича одвијала, шта је послије
било и шта се све догодило –
испричала је Ивићева.
Ивићева је истакла да је политика њеног оца нешто што
треба да буде узор сваком по-

литичару, који се очински брине за свој народ, који не жели
да га гура у ратне сукобе.
– То је политика мира, уважавања, стрпљења, дијалога
и слободе – објаснила је Ивићева.
Она је рекла и да је филм
о њеном оцу погодио суштину
и дао његов портрет као човјека, љекара и хуманисте, али и
као политичара.
– С друге стране ту су и дешавања у Хрватској везана за
српски народ, начин на који је

то све вођено са апострофима
на неку прошлост, која не може да се не помене и које не
можемо да се не сјетимо. Посебно кад говоримо о сукобима из деведесетих година прошлог вијека, али и о дешавањима са српским народом од
1941. године наовамо – појаснила је Ивићева.
О филму су пред почетак
приказивања говорили предсједник Друштва Др Јован
Рашковић академик Драган
Шкорић и Драгомир Лалић
из Отаџбинског покрета Док
живе Крајишници –живјеће и
Крајина.
Лалић је претходно уручио повеље и плакете најзаслужнијим појединцима за допринос у очувању материјалне и нематеријалне културне баштине Срба из Крајине
и Хрватске.
Плакету за допринос реализацији филма добио је
предсједник Покрајинске вла-

де Игор Мировић. Плакете и
повеље уручене су и академику Драгану Шкорићу и новинару Милану Ливади.
Ова признања накнадно ће
бити уручена и директору Србијагаса Душану Бајатовићу,
Драгану Павловићу, покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са
вјерским заједницама Драгани Милошевић, као и директору Фонда за пружање помоћи избјеглим, прогнаним
и расељеним лицима Душку
Ћутилу. Филм о др Јовану Рашковићу и Србима у Хрватској режирао је Никола Лоренцин, а његову реализацију помогли су Друштво Др Јован Рашковић и Отаџбински
покрет Док живе Крајишници
– живјеће и Крајина.
Претходно је одржан и богат културно-умјетнички програм у коме су учествовале
крајишке изворне групе и појединци. 
БАНИЈА ОНЛАЈН
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ПОДСЈЕЋАЊЕ НА ГОДИШЊИЦУ ПРВОГ ЕТНИЧКОГ ЧИШЋЕЊА СРБА СА ПОДРУЧЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ И ПАДА СЛАВОНИЈЕ 1991. ГОДИНЕ

Зашто се прећуткују хрватске злочиначке
акције Откос, Оркан, Папук иОрада у којима
је протјерано 70.000 Срба из З. Славоније?

»» Др Славко Симеуновић

»» Зорислав Шимић

»» Др Симеон Јовановић

»» Нинко Тарбук

»» Миле Дакић

»» Далиборка Царевић

авичајно удружење Славонаца је 21. децембра
у свечаној сали ГО Нови Београд уприличило скуп
поводом сјећања на прво етничко чишћење Срба у бившој држави и пада Славоније 1991. године. Присутни су минутом ћутања одали почаст за све жртве Западне Славоније страдале од
1991. до 1995. године.

тјеривања с посла, свађа са
комшијама и других криминалних радњи у непосредном
окружењу као нпр. нестанак
појединих виђених Срба итд,
па да буде јасно да ти ту није мјесто. Избора није ни било. Ако останеш у кући и будеш миран, чека те позив и
директна конфронтација са
фамилијом и пријатељима,
уз опаску, ако одбијеш, бићеш убијен, а ако пођеш бићеш са леђа убијен. Стављени између двије ватре, једино што је преостало је напустити своју кућу или стан, напустити радна мјеста, школу,
повести своје рођене и кренути пут избјеглиштва – рекао је Шимић.
Попис Срба из Хрватске
који су напустили села и градове изван САО Крајине још
није јавно потврђен иако је
рађен у неколико наврата.
Сваки пут је све мање људи
прихватило да изађе на попис.
– Рачунамо да је око
200.000 Срба отишло из својих кућа без могућности на
достојанствен повратак – закључује Шимић и додаје да
нико о томе ништа не прича.
Тзв. операција Откос 10
започела је 31. октобра 1991.
нападима на дијелове општина Грубишно Поље, Вировитица и др. Другог дана тј. 01.
новембра, кренула је колона путем према југу, према
Окучанима.
Операције Оркан, Папук
91 и Орада етнички су очистиле села и градове од Срба. Ко је на вријеме кренуо
остао је жив. Хрватске су јединице уништиле 160 села
спаливши их. Потом су кренуле пљачке.
– Колоне моторних возила опскрбљене потрепштинама, ко је шта стигао да узме,
кренуле су преко Псуња до

Окучана и даље до Бањалуке
путем у неизвјесност. 60 000
Срба је тада напустило огњишта. Готово нико да ријеч изусти о овим догађајима који
наш живот чини трагичним
– рекао је Шимић.
Предсједник Одбора за
дијаспору и Србе у региону
Миодраг Линта се сложио
са оцјеном да је у јавности
Србије неоправдано маргинализована трагедија коју је
доживио народ Западне Славоније.
– Нажалост, за бројне бруталне злочине осим појединачних случајева готово нико није кажњен. Држим се изреке да сто пута поновљена
лаж постаје истина, обавезни

смо и дужни према нашим
страдалним сународницима
и преко 500.000 протјераних
са простора данашње Хрватске да се боримо за истину о
карактеру ратова на простору бивше Југославије – рекао
је Линта и оцијенио да медији у Србији недовољно о томе говоре.

– У парку у Дарувару има
споменик на којем су два
партизана Славонца, један
Србин, један Хрват. На постаменту тог споменика били су
облијепљени плакати, „Срби
у Србију, комунисти у Русију,
а ко воли „U” нека остане ту”
– рекао је Јовановић.
Ти догађаји су га упутили
на Србију, и напомиње да Срби имају двије мајке, ону која је родила и Србију која је
своју дјецу прихватила.

– На повратку из Бањалуке ухапшен сам у Босни и
провео сам у хрватском затвору 400 дана, а 570 дана
сам се бранио са слободе.
Ослобођен сам, али увијек
нешто крив – рекао је Дакић.
Он је рекао да је у Дерези
233 људи бачено у два бунара, док је остали народ одведен у логоре из којих се многи нису вратили.
– У Слобоштини у пет бунара су усташе бациле 1.096
жена, дјеце, стараца са Козаре и Срба из Слобоштине у
једном или два дана – рекао
је Дакић и додао да се такви
злочини нису догађали само
у та два славонска мјеста, већ
и у другим мјестима.
– Славонија је прва у НДХ
нападнута, само пет дана од
оснивања НДХ основан је логор Даница 15. априла 1941,
а двије недјеље касније убијено је 199 Срба у Западној
Славонији.
Предсједница Удружења
породица несталих и погинулих из Западне Славоније Љуба Шућур се критички
осврнула на преспоро рјешавање питања несталих.
Овом скупу били су присутни и народни посланик
Душан Дуле Тарбук, генерал
Милисав Секулић, Милојко
Будимир генерални секретар Удружења Срба из Хрватске, Јован Каблар предсједник Удружења пензионера
из Хрватске, Ђуро Шкаљац
предсједник Удружења бораца 8. Кордунашке дивизије и
борци који су били на бранику дједовине.
У току програма могла се
чути завичајна поезија и пјесма у извођењу Дејане Јакшић, Данијеле Бојанић Дешић и Пере Тарбука.
Програм је водила Далиборка Царевић.

ДРАГАНА БОКУН

З

СИМЕУНОВИЋ: БУДИМО
ЈЕДИНСТВЕНИ!

Др Славко Симеуновић,
почасни предсједник Завичајног удружење Славонаца
се присјетио првих дружења
земљака у Београду на којима се знало окупити и по
2.000 Славонаца. Он је нагласио да је основна идеја удружења била да се Славонци
повежу и међусобно испомажу и да би и данас било добро да су јединствени.
Он се осврнуо и на запостављену културу сјећања и
чињеницу да је веома мало
писаних трагова о злочинима
који су се десили 1942. године у Слобоштини и Дерези.
– У Слобоштини је само
у једном дану страдало 1.360
људи, а злочини су поновљени и у задњем рату.

ШИМИЋ: СРБИ СУ МОГЛИ
ОТИЋИ ИЛИ ОСТАТИ
ИЗМЕЂУ ДВИЈЕ ВАТРЕ

Предсједник Удружења
Славонаца Зорислав Шимић
је нагласио да је српски народ у Хрватској сведен на
статус националне мањине,
а ћирилично писмо протјерано из јавне употребе.
– Поучени искуством из
прошлих ратова и геноцидним устројством НДХ, о којој се у свакој српској породици јако добро знало, било је
потребно само неколико тзв.
ексцеса минирања кућа, про-

ЈОВАНОВИЋ: СРБИ У
СРБИЈУ, КОМУНИСТИ
У РУСИЈУ, А КО ВОЛИ "U"...

Предсједник Удружења за
његовање традиције и обичаја Славонаца из Смедерева
Симеон Јовановић се осврнуо на лично искуство када
је крајем 1969. ишао у свој
родни Дарувар.

ЛИНТА: ЗА ЗЛОЧИНЕ НИКО НИЈЕ ОДГОВАРАО
Предсједник Савеза Срба из региона је у саопштењу
достављеном медијима истакао да је масовно етничко
чишћење Срба са подручја Западне Славоније започело 28.
октобра 1991. године наредбом кризног штаба Славонске
Пожеге да се у року 48 сати исели српско становништво
из 26 села у западном дијелу Пожешке котлине. Они који
то нису учинили били су ликвидирани на најбруталније
начине. Одмах по њиховом протјеривању започело се
систематско пљачкање, паљење и минирање српских кућа.
За спроведено етничко чишћење 26 села Пожешке котлине
нико није кажњен иако је то учињено по писаној наредби
једног државног органа што је први и једини примјер у
Европи послије Другог свјетског рата.
Линта истиче да је у злочиначким акцијама хрватских
паравојних и полицијских снага Откос, Оркан и Папук-91 од
краја октобра 1991. године до почетка 1992. године, са око
80 посто подручја Западне Славоније, протјерано више од
70.000 и убијено више од 2.000 Срба. Убиства Срба који су
остали у окупираном дијелу Западне Славоније настављена
су током 1992. године. У наведеном периоду у Западној
Славонији је опљачкано, минирано и спаљено више од 200
села, у којима су Срби били у апсолутној или релативној
већини и уништено је преко 5.000 кућа привредних зграда,
јавних и вјерских објеката и готово читава инфраструктура.
У том раздобљу, отворена су и два злогласна логора, у
Марином Селу и Пакрачкој Пољани, у којима су Срби мучени
на најсвирепије начине, а затим звјерски ликвидирани.
Оно што је важно нагласити да наредбодавци и починиоци
првог етничког чишћења у Европи послије Другог свјетског
рата нису одговарали ни пред Хашким трибуналом ни пред
домаћим судовима.

ТАРБУК: НЕСЛОГА
МЕЂУ КРАЈИШНИЦИМА
НИЈЕ ОД ЈУЧЕ

Члан радног предсједништва Нинко Тарбук је започео реченицом: „Западна је
Славонија пала, Крајина јој
помоћ није дала”.
– То управо говори о неслози која је била и прије деведесетих и која нас прати
и сада – рекао је Тарбук који је након побједе ХДЗ-а на
вишестраначким изборима
био у Загребу и руководио
осигурањем завршног скупа ХДЗ-а.
– Већ 30. јуна кренуло је
пензионисање, смјењивање,
протјеривање и застрашивање. Кренуо је и први егзодус
из градова – рекао је Тарбук
и најавио објављивање књиге
под насловом Западна Славонија у рату – страдање Срба
1990–1995.

ДАKИЋ: ПРОВЕО САМ
У ХРВАТСКОМ ЗАТВОРУ
400 ДАНА

Историчар Миле Дакић
je навео да је разговарао са
бројним Славонцима који су
доживјели пакао у Дерези, па
је о страдањима у Слобоштини и Дерези написао два рукописа које је предочио на
интернационалном симпозијуму у Бањалуци 2011. године.

Кроз западну Славонију књигама и ријечима
а овом скупу говорило се ка који говоре изворним је- ци Славонка наводи да је за испод папрати. Најавила је и
Н
и о културном насљеђу зиком. Неопходно је да саку- њу Западна Славонија иза- трећи роман који би требало
Срба из Западне Славоније. пљамо народне ношње, музи- брано уточиште. Неколико да буде о Воћину.
Проф. др Светлана Шеатовић је напоменула да културна баштина не подразумијева само књижевност.
– Ријеч је и о живој ријечи
коју морамо сакупљати. Нажалост, све је мање говорни-

ку. Позивам све који могу да
дају свој допринос у очувању
културне баштине да се обрате Матици српској гдје постоји Крајишки одбор.
Проф. др Славица Гароња
рођена Београђанка, по мај-

деценија је радила на сакупљању народних славонских
пјесама, а у томе су јој помогла приповиједања баке Марије Ћурчије. Гароња је представила своја два романа Повратак у Аркадију и Гласови

Стојан Продановић представио је часопис Пакрачки
декрет који четири године
излази у Руми, а гостима се
представио и предсједник
Књижевне заједнице Крајине Марко Ковачевић.

»» Светлана Шеатовић и Славица Гароња
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КОЛОНИСТИЧКА
НАСЕЉА
(1920-1941)

»» Пише: др Милан Мицић

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

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

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

10.

БАНАТСКО
ВИШЊИЋЕВО

Н

ово насеље Банатско Вишњићево настало је на велепосједу
Ладислава Лелбаха површине 1.359 к.ј. у њемачкој политичкој
општини Ернестахаза (од 1922. године Банатски Деспотовац), 12 км
удаљеној од колоније, на 2 км од
њемачког насеља Штефанфелд (од
1922. године Шупљаја), а 7 км удаљено од жељезничке станице у румунско- њемачком насељу Сарчи
тако да је саобраћајна изолованост
у процесу колонизације 1920–1941.
године негативно утицала на развитак ове колоније.
У јесен 1920. године почела су
појединачна досељавања колониста, а највећи дио колониста досељен је у периоду 1921–1924. године.
Насељеници су били српски ратни
ветерани – добровољци из Босне и
Лике, и мањим дијелом Кордуна и
Црне Горе, и српски оптанти из варошице Батања у Поморишју, у Мађарској. Оптанти из Мађарске искористили су право чл. 61–66. Тријанонског мировног уговора између
Краљевине СХС и Мађарске, потписаног 4. јуна 1920. године, право
да изаберу државу у којој ће живjети (право опције) и мања група оптаната доселила се 1924. године у
Банатско Вишњићево.
У новом насељу доселило се 115
породица добровољаца, 4 породице
колониста и 24 породице оптаната,
односно укупно 143 породице. Банатско Вишњићево према попису из
1931. године бројало је 687 становника, а 1939. године 821, што значи
да је просjечна колонистичка породица бројала 6 чланова.

КОЛОНИЈА БОСАНСКИХ
КРАЈИШНИКА, ЛИЧАНА
И ЦРНОГОРАЦА

Са простора Босне у ново насеље
доселиле су се 54 породице из 17 села и то највише из околине Босанске
Крупе (35 породица), Цазина (14 породица), Босанског Петровца (4 породице). Из села Глинице код Цазина
досељено је 12 породица и из Перне
код Босанске Крупе 11 породица. Из
19 села у Лици досељене су у Банатско Вишњићево 53 породице и то из
околине Грачаца (37 породица), Огулина (9 породица), Бриња (4 породице). Из села Велике Попине, код
Грачаца, дошло је 9 породица, по 7
породица из Растичева и Штикаде,
код Грачаца, 6 породица из Језера,
код Огулина. Укупно у ново насеље
насељене су породице из 44 села.
Различите завичајне заједнице у
периоду 1920–1941. године прожимале су се отварајући процес формирања нове локалне заједнице. У
колонији су постојале двије аграрне
заједнице: добровољачка и оптантска. Оптанти из Мађарске живјели
су у посебном дијелу села у Батањској улици.
У добровољачкој аграрној заједници, у њеном руководству, поред
колониста из Лике и Босне ( Миле
Бајић, Раде Стевић, Петар Познић,
Пајо Стојисављевић, Васо Глеђа, Петар Рајлић), били су и добровољци
из Црне Горе, из околине Никшића, Бајо Станковић и Благоје Мар-

ковић. Колонија је припадала општини Банатски Деспотовац, а представник општинске власти у селу,
кнез, био је Никола Вукас из Језера, код Огулина.
Колонисти пристигли из различитих крајева хомогенизовали су
се у једну цјелину услијед тешких
услова живота и због потребе да заједничким дјеловањем изграде установе у новом насељу без којих би
живот био немогућ. Године 1923.
геометри из Жупанијског аграрног
уреда у Великом Бечкереку Раде
Вишњић и Здравко Графенауер испарцелисали су 149 плацева за кућу, два плаца за школу и по један
плац за општинску зграду, цркву и
парохијски стан. Премјеравање земљишта у колонији (дефинитива)
извршио је 1932. године геометар
Славко Мартинић који је 6. фебруара 1933. године у писму пријатељу геометру Здравку Графенауеру
навео: „ не могу свуда да констатирам тко је добровољац, оптант, колониста, пошто имаде много сличних имена и презимена, те не могу
установити који кућни плац одговара парцели.”
Године 1924. почела је да стиже грађа за градњу кућа у колонији. Пајо Стојисављевић 28. септембра 1924. године извијестио је Савез
аграрних заједница за Банат у Великом Бечкереку: „Добивену грађу смо
издијелили пошто иста није могла
да стоји у једну гомилу. Очекивали
смо вашег чиновника да дође и подијели, али га дочекати могли нијесмо. Грађу коју смо добили за 50 кућа издијелили смо уз потпис обвезнице колико кога сљедује. Молим
да нас извијестите за цријеп оћемо
ли да добијемо, као и безкаматни зајам за дизање кућа.” Процес градње
кућа настављен је и касније и колонија је грађена годинама. Иван Мојић, надзорник Савеза аграрних заједница за Банат 18. новембра 1930.
године извијестио је надлежне како су грађене куће у селу: „Има неких породица које су примиле грађу 1929. године и исте подигле куће, пошто је грађа била кратка могли су подићи куће од једне собе и
нешто кујне. У тој соби живи породица од десет душа…”
Колонисти у Банатском Вишњићеву, као и у другим колонистичким
насељима „налазили су се у тешкој
материјалној ситуацији. Иван Мојић
у поменутом извјештају од 18. новембра 1930. године навео је : „Тако исто нашао сам у колонији поро-

»» ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ: Нова православна црква у Банатском Вишњићеву
дице који у својим амбарима немају више од двије–три корпе кукуруза за исхрану тако да ће породице
преко зиме гладовати. Старјешина
породице, добровољац, не може да
добије нигдје посао, те тако пашће
он и његова породица на терет колоније. Многи су хтјели отићи у Француску, али их власти у томе спречавају и нису издале путне исправе.”

ПРОЉЕЋЕ БЕЗ БРАШНА

Ситуација је посебно била тешка
у периоду раног прољећа када је породица остајала без брашна. Прва
аграрна заједница 18. априла 1939.
године обратила се за кредит Савезу
аграрних заједница за Банат са сљедећим образложењем: „Како је најгоре вријеме и имамо чланове који
морају узимати брашно за хлеб те
учтиво молимо наслов да нам изађе у сусрет и одобри кредит 30.000–
40.000 динара. Новац је потребан
ради давања члановима којима је
нужно да издрже до вршидбе. ” Социјална позиција колониста погоршавала се услијед хроничне беспарице у колонији, па су колонисти
морали да се задужују код трговаца
у Шупљаји. „Сиромашак плаћа каматарима и зеленашима урачунавши метар пшенице 80–100 динара,
а кукуруза 50–60 динара” жалила
се Прва аграрна заједница Савезу
аграрних заједница за Банат, „цијело село се жали на колонизацију”,
записао је истом приликом Иван
Мојић. „Њихова колонија нема ни
педља пашњака, тако да цијеле године марву држе у шталама. ”
Први циљ насељеника у невеликом насељу била је изградња школе
. Школа је изграђена 1927. године.
„Прије три године смо из наших сиротињских прихода изградили ову
школу у коју смо уложили 100.000
динара, а која има 130 ученика и 2
учитељске снаге”, писала је Српска
православна црквена општина из Ба-

»» Плоче са именима оснивача Банатског Вишњићева, подигнуте на Видовдан 1998.

натског Вишњићева Министарству
просвjете 13. новембра 1930. године.
„Општина Банатски Деспотовац платила је школу” 12. децембра 1930.
године тврдио је управитељ школе
у том селу Јозеф Бршнарски. Први
учитељ у селу био је Ненко Антић
који се у колонији задржао девет
година, а до 1941. године у насељу
је радило осам учитеља. Ненко Антић је од 28. децембра 1928. године
водио и аналфабетски течај у селу у
којем је описменио седам одраслих
особа („пет женских и два мушка”).
Уз школску зграду темељно обиљежје новог просторног и духовног
идентитета младог насеља требала
је да буде и црква. Само насеље, удаљено од старих српских насеља, било је ван бриге парохијског свештенства. За сахрану умрлих довођен је
свештеник из Јаше Томића или Неузине, а том приликом би се крстила и дјеца колониста. За привремени храм у новом насељу преуређена је једна стара спахијска зграда,
коју је Васо Глеђа до тада користио
као кафану; изабран је и црквени
одбор на челу са Марком Пантелићем, колонистом из Грачаца, а свештеници у селу до 1941. године били су Симеон Грбић и Гедеон Јовановић. Српска православна црквена
општина по свом оснивању кренула
је у градњу православног храма у насељу, али до 1941. године храм није
изграђен, већ је коришћена привремена богомоља. До године 1938. за
градњу храма у селу прикупљено је
150.000 динара, а 8. октобра 1938.
године Миливој Буквић, колониста
из Водотеча, код Бриња, предсједник
црквеног одбора у насељу, упутио је
допис просвјетном одјељењу Дунавске бановине у којем је навео да се
„ова мала колонија очајно бори са
тешкоћама око подизања храма”.

СВАКА УЛИЦА ИМА БУНАР

Сва удружења у селу (Аграрне заједнице, Савез ратних добровољаца,
Соколско друштво, Ватрогасно друштво, Црквена општина) водила су
бригу о потребама младог насеља.
Тако је организација која је окупљала добровољце из насеља тражила
24. фебруара 1930. године од Пољопривредног одјељења Дунавске
бановине 500 комада садница липе,
багрема и дуда. Прва аграрна заједница извијестила је октобра 1930.
године Савез аграрних заједница за
Банат да су у селу ископана два артешка бунара, а до 1941. године у селу су изграђена још четири артешка
бунара, у свакој улици по један, што

је омогућило добро снабдијевање колоније. Да би контролисали омладину која се „у слободно вријеме шета
по улицама, рогљевима и тјескобним и чађавим кафанама” 17. јуна
1938. године Миле Ђекић, из Штикаде, код Грачаца, старјешина Соколског друштва и Никола Вукас,
кнез у насељу и предсједник ватрогасног друштва, тражили су 15.000
динара за градњу Народног дома у
колонији од Просвјетног одјељења
Дунавске бановине.
У новом насељу на улицама су
ископани канали за сливање и довод воде, изграђени тротоари од цигле („фластери”), посађене саднице. Мала колоније добила је своје
пољочуваре, општинског пандура
и поштара. Први пандур био је Ђукан Грбић, колониста, из Колата,
код Босанског Петровца. Поштар у
селу био je Влада Пејић, оптант из
Батање, а пољочувари Петар Грбић,
и Стеван Ивковић, из Катиновца, код
Топуског. Све информације значајније за становнике села општински
пандур обнародовао је путем добоша, као на примјер информацију од
9. марта 1937. године о сазиву скупштине Прве аграрне заједнице. Тако
је невелика колонија бивала уређивана у свим сегментима материјалног живота.
Становници новог насеља имали
су своја мјеста окупљања око којих
је његован јавни и друштвени живот. То су били ватрогасно и соколско друштво, позоришна дружина,
фудбалски тим; простор окупљања
становништва насеља била су прела
у кућама, мобе, крсне славе, школа,
артешки бунари, кафане. У другој половини 30- тих година 20. вијека у колонији је стасала генерација којој је Банатско Вишњићево
било простор одрастања и који су
простор колоније осјећали као свој
превасходни завичај. Ова генерација омладине завршила је школу у Банатском Вишњићеву; по завршетку
школе најмање 27 омладинаца отишло је на учење заната, углавном у
оближње њемачко село Шупљају,
неколицина младића из колоније
завршила је средњу школу, а Мирко
Глеђа, син Данила Глеђе студирао је
Технички факултет у Београду. Данило Глеђа, колониста из Штикаде,
код Грачаца, 27. априла 1939. године тражио је од Прве аграрне заједнице кредит од 10.000 динара за потребе студирања свог сина Мирка који је у том тренутку студирао на шестом семестру Техничког факултета
у Београду.
НАСТАВИЋЕ СЕ...
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ПРИДВОРИЦА – СИМБОЛ УСТАШКИХ ЗЛОЧИНА НДХ КЊИГА КОЈА ОТКРИВА МУЧЕНИЧКУ СУДБИНУ СЕЛА КОД ГАЦКА

БОЖИЋНО ЈУТРО 1942. ГОДИНЕ НИЈЕ
ПРЕЖИВИО НИЈЕДАН СРБИН У СЕЛУ
Д
еценијама је прикривана сурова истина о страшном злочину који се десио на Божић
1942. године у гатачком селу Придворица када је од стране муслиманских усташа убијено 147 душа.
Mошти придворничких жртава су
тек 2008. године опојене и црква
је обновљена, да би прошле године била проглашена за манастир.
У Дому војске Србије група аутора проф. др Митар Ковач, проф.
др Спасоје Мучибабић , пуковник
Петко Рашевић, православни публициста Ранко Гојковић представилa je 28.11. монографију Придворица симбол усташких злочина.
О њој су поред аутора говорили рецензенти историчари проф. др Милоје Пршић и др. Драган Петровић.
Издавач је Евроазијски безбједносни форум.

ПЕТРОВИЋ: НАД ХЕРЦЕГОВЦИМА
ПРИМИЈЕЊЕН КОНЦЕПТ
УНИШТЕЊА

Један од рецензената др Драган
Петровић рекао је да је ово изузетна монографија историјског значаја са примјесама политикологије.
– Оно што спаја четири аутора
јесте да су они поријеклом из Херцеговине. У монографији се говори о подручју тзв. горње Херцеговине, а позивају се на врло квалитетне изворе – рекао је Петровић.
Он је прецизирао да је ријеч о архивама из НДХ, документима њемачког и италијанског окупатора,
архивама Комунистичке партије и
писаном литературом прије свега
Сава Скока.
– Оно што је специфично за простор Херцеговине и Независне Државе Хрватске, а нигдје није виђено у тадашњој Европи да је према
домицилном већинском становништву примијењен један концепт
уништења који није виђен од средњовјековних периода – наводи Петровић.
Аутори су скупили грађу и готово поименично, колико је то могуће, пописали жртве у Придворици
и низу других мјеста гдје их неки
други аутори нису стигли анализирати. Усудили су се да анализирају
диференцијацију устаника на четнике и партизане. Петровић наводи
да није уочио недостатке монографије који би били вриједни помена.

ПРШИЋ: КАМО СРЕЋЕ ДА ЈУГОСЛАВИЈА НИЈЕ СТВОРЕНА 1918.

Други рецензент Милоје Пршић
навео је да га је поглавље девет навело на размишљање .
– Југославија апсолутно није могла да функционише као држава
од 1918. до 1941. Један од актера
разбијања Југославије је усташки
ослободилачки покрет и све партије у Хрватској. Њихов национални програм који траје у револуционарним годинама 19. вијека, обликован је седамдесетих година. Екстремно се појавио 1941. до 1945.
У оквиру те идеологије стоји једна
држава хрватског народа, један језик, једна вјера, једна територија –
наводи Пршић.
Он се осврнуо на неке важније
године прије Другог свјетског рата, па је тако скренуо пажњу на чињеницу да је 1919. године Југославија подијељена у девет бановина.
Ниједна бановина нема префикс
национална, вардарска, моравска,
дринска ... Након десет година 1929.
године протјерани су они који су

»» др Милоје Пршић, др Драган Петровић, др Спасоје Мучибабић, др Митар Ковач, Ранко Гојковић и пуковник Петко Рашевић
заговарали разбијање Југославије
у оквиру хрватског националног
корпуса. Међутим, 1934. се десило убиство краља Александра Првог Карађорђевића у Версају. Већ
1935. италијанска политика заједно
са хрватским ослободилачким покретом, успијева да приволи југословенску власт да се врате усташе
на територију Југославије са обећањем да се неће дешавати никакве
субверзивне диверзантске акције.
– Од 1936. до 1940. све политичке
странке у Хрватској учествовале су у
конципирању органа власти нове Хрватске. Уочи агресије на Југославију
1941. успостављена је пирамида од
врховне власти до најситнијих детаља. У Санском Мосту маја мјесеца
1941. године један од челних људи
усташког покрета Виктор Гутић ће
рећи: „Централне власти у Београду
нису имале појма да је нас под оружјем 350.000 људи.” То је одговор на
питање како је могло да заживи, да
одједном крене систем логора и систем истребљења српског народа –
наводи Пршић и додаје да је НДХ
од 1941–1945. у цјелини била логор.

КОВАЧ: КОМУНИСТИ И УСТАШЕ
ТИЈЕСНО САРАЂИВАЛИ

Иницијатор израде ове монографије проф. др Митар Ковач исказао је захвалност предсједнику
Клуба Гачана Светозару Црногорцу на помоћи, Дому војске који су
уступили своју салу за промоцију
и аташеу за културу Руске амбасаде Денису Круглову који је присуствовао промоцији.
– Рођен сам у близини Придворице, свега 15 км ваздушне линије
и као дијете чуо приче из прикрајка. Као мали нисмо смјели да знамо о тим догађајима. Прије четири
године дошао сам у Придворицу са
својим колегама, и без обзира што
сам као одрастао човјек о томе доста прочитао и чуо, сасвим другачији је осјећај када одете на лице мјеста, када погледате село, прелијепу
природу и потомке неких од кољача који ту имају куће, викендице.
Дођете до сазнања и питате се шта
се то дешава са нама као народом
да смо од 1942. године чекали до
2006, а потом 2009. да обновимо
ту свету цркву, данас манастир –
рекао је Ковач.
Концепт самог садржаја је такав

да захвата шири простор и прати
историјску димензију, догађаја од
почетка рата па до злочина који се
догодио у Придворици.
– Све оно што смо изучили доводи до закључка да је постојала тијесна сарадња између комунистичког и усташког покрета. Посебно се
то видјело кроз оперативне активности на простору Херцеговине.
На том простору није била ниједна
озбиљнија акција између јединица
НОВ и НДХ – каже Ковач.
Он наглашава да је постојало
јединство устаника и да није било
идеолошких разлика.
– Народ Херцеговине био је обједињен невољом да се бори против
истог непријатеља – НДХ. Подјеле
настају преласком комунистичких
формација из Црне Горе на простор
Херцеговине. Након злочина у Црној Гори гдје су невини народ остављали по пасјим гробљима комунисти су исти метод рада и дјеловања пренијели на простор Херцеговине. Братоубилачки рат је почео
од јануара, посебно интензивиран
у фебруару и марту 1942. Носиоци идеологије братоубилачког рата
били су у самом врху комунистичке партије уз самог Јосипа Броза
Тита, Моша Пијаду, док су у Херцеговини то били Сава Ковачевић,
Раде Хамовић, Владо Шегрт... – рекао је Ковач
Усташе су навеле податак да је
на подручју гатачке регије страдало око 670 цивила дјеце, стараца,
војника, али и око 500 жртава од
стране комуниста. Злочини су чињени на сличан начин. У Требињској општини комунисти су злочине
извршавали на истим оним мјестима на којима су то чиниле и усташе – рекао је Ковач, који се осврнуо и на активности Југословенске
војске у отаџбини.
–Дража Михајловић је организовао два оперативна штаба за источну Босну и Херцеговину, оба штаба
су мучки убијена без непосредног
разлога. Први пут када је убијен мајор Бошко Тодоровић рођен Београђанин који је дошао у БиХ да се бори
за свој народ да би га убио неписмени предратни земљорадник комуниста Владо Шегрт комуниста који је на
крају постао херој рата. Комунисти
су цијенили и одбјеглог поручника
краљеве војске Рада Хамовића. По-

ТЕТКА СПАСИЛА ГЕНЕРАЛА БЛАГОЈА АЏИЋА
Проф. др Спасоје Мучибабић је истакао да су биле развијене четири
стратегије уништавања Срба: убијање на кућном прагу, логори,
прекрштавање и исељавање.
–У Придворици је рођен и генерал Благоје Аџић,а велики је број његових
страдалих братственика. Он није био код куће у том моменту већ је отишао
код тетке да буде положајник на Божић. Судбина га је довела на позицију
начелника Генералшатаба ЈНА 1991. године када се историја понављала.

себно су били вредновани од стране
партије због заслуга у ликвидацији
српског народа, појединаца који су
били оличење краљевине, солунских
бораца, учитеља и осталих угледних
људи и домаћина који су за комунисте представљали опасност – рекао
је Ковач који је додао да проучени
документи Јосипа Броза откривају
наредбу у којој тражи да се нападају
села Херцеговине одакле су регрутовани војници Југословенске војске у
отаџбини или гдје постоји већи број
симпатизера. Чак се наређују директни злочини да се пале куће и имања.

РАШЕВИЋ: ДЕСЕТАК ГОДИНА
ПРИЈЕ 1941. ЗЛО СЕ СПРЕМАЛО

Пуковник Петко Рашевић је
рекао да ова књига има за циљ да
истину прикаже јавности и ода почаст и дужно поштовање онима који су страдали.
– Гацко је релативно мали простор, са малим бројем становништва у њему се за вријеме НДХ десило све што се десило у укупном
злочиначком простору. Већ 24. маја под руководством Алије Шуљка
у Гатачком срезу је успостављена
усташка власт. Та брзина и дјелотворност је доказ да је све јако дуго
и јако прецизно припремано – рекао је Рашевић.
Он је подсјетио да је Алија Шуљак рођени Требињац, предратни
професор и користећи маску ангажовања у Хрватској сељачкој странци и лобирајући за те политичке
сљедбенике, већ тада, десетину година прије 1941. године стварао
предуслове и могућност да зло које се спремало буде и спроведено.
Страдали у Коричкој јами
– Упоредо са њим услиједило је
формирање војних постројби уз примјену аустроугарског рецепта да се
одмах уз Дрину поставе што јаче војне снаге. Тада су први злочини задесили села Корита, Заградце, Пржину,
Коџиће, и ту је прва група побијених
и бачених у Коричку јаму, њих 132.
Прво су лажним позивом за издавање наводно нових докумената
позване само мушке главе од 15 година навише. Чим су њих побили и
побацали у јаму у међувремену су
почела хапшења у дубини простора
у самом Гацку и околним селима.
– Хрвати као усташе су на тај
простор дошли у улози оранизатора, руководилаца, извршиоце су
чинили муслимани.
Након 132 човјека бачена у Коричку јаму, већ наредних дана од
ухапшених најугледнијих људи у
Гацку, у Павлићкој ливади (село
Степен), је убијено 19 гатачких Срба и сви до једног су побијени, кундацима, а потом је сваком испаљен
метак у главу.

Та околност је помогла да свештеник Мастиловић преживи тај
масакр, јер је дио мозга једне од
претходних жртава пао на његову
главу, и онај који је дошао да му испали метак у главу је помислио да
је он већ убијен.
Око 10 Гачана је побијено на Моринама, ту већ почињу и звјерска
мучења људи и масакрирања, а потпуна кулминација нељудског односа према жртвама усташе ће испољити над трећом групом од 28 Гачана које су одвели у Невесиње и
побили у војном логору.
Од њих 28 један једини је убијен метком. Примjењивани су најбескрупулознији начини мучења,
од прикивања потковице на чело
и груди до масакрирања тијела живих људи. Тим догађајима завршава
се период злочина према мушком
становништву. Услиједио је талас
истријебљења Срба на територији Фазлагића Kуле (комплекс села
јужно од Гацка), гдје више није било раздвајања на полове, убија се
све редом.
Рашевић каже да је у књизи наведено и неколико примјера честитости муслимана који су чинили све
што су могли да сачувају комшије
и познанике.
Он наглашава да многа стратишта на којима још увијек стоје кости невиних жртава су неопојена,
неокађена, несахрањeна по људском и хришћанском обичају.
– То би морали да урадимо и
обиљежимо свако стратиште и мјесто погибије. Да је то урађено много прије, можда би каснији периоди били другачији – закључио је
Рашевић.

ГОЈКОВИЋ: НАИЛАЗИЛИ СМО НА
ДЈЕЧЈЕ ЛОБАЊЕ СА ЕКСЕРИМА

Православни публициста Гојковић наводи да су Придворичани били у незавидној ситуацији. Нису
могли побјећи. Са три стране била су муслиманска села са четврте
стране непроходна планина, а то
је био период велика зиме и огромног снијега. Ноћ прије на Бадње
вече страдало је село Шиповица.
– Рекли су им да треба само да се
повуку док прође усташка сатнија.
Мој покојни отац од својих Гојковића који су побијени није имао ближег рода од шестог кољена. Сваки
Божић у нашој кући са једне стране је радостан као небески празник,
али је са друге стране покојном оцу
био повезан са великом тугом – рекао је Гојковић који се осврнуо на
дан преноса моштију придворачких мученика у коме је и сам учествовао.
– Копали смо читав дан. Било је
страшно гледати дјечје лобање или
лобање са ексерима у глави. Преживјели су само они који су се вољом судбине затекли ван села. Тог
божићног јутра у Придворици нико није остао жив. Једна дјевојчица
је преживјела и побјегла у сусједно
муслиманско село. Међутим, пронашао је један од усташа и заклао уз
ријечи „када твој нико није преживио не треба ни ти да живиш”. Мала
Госпава Гоја Скоко била је посљедња жртва – рекао је Гојковић завршавајући двочасовну промоцију.
Објављивање ове монографије
је помогао Светозар Црногорац, а
аутори књиге ће зараду од продаје
монографије приложити за обнову
сакралних објеката у Херцеговини.
ДРАГАНА БОКУН

16 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

СРПСКО КОЛО ДЕЦЕМБАР 2019.

ОДРЖАН СВЕСРПСКИ КРАЈИШКИ САБОР И ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ СРПСКЕ КРАЈИНЕ У СРПСКОЈ АТИНИ

НЕДОПУСТИВО ЈЕ ДА ДРЖАВА СРБИЈА
БОРЦИМА БИВШЕ РСК НЕ ПРИЗНА ИСТИ
СТАТУС КАО И ЊИХОВИМ ОФИЦИРИМА!
У
организацији Удружења
Отаџбински покрет у Новом
Саду је 28. децембра 2019. године организован пети по реду Свесрпски крајишки сабор и традиционална манифестација Дани Српске
Крајине у српској Атини.
У оквиру манифестације организован је округли сто на тему Статус бораца Српске војске Крајине и
приједлог Нацрта закона о правима
бораца, војних инвалида, цивилних
инвалида рата и чланова њихових
породица, као и приказ документарног филма О др Јовану Рашковићу и Србима у Српској Крајини и
Хрватској. Филм је приказан у организацији Удружења Отаџбински
покрет и Српског друштва Др Јован Рашковић из Новог Сада, а у
сарадњи са Покрајинском владом
АП Војводине.
Истог дана подијељене су захвалнице и повеље најзаслужнијим лицима за допринос у очувању материјалне и нематеријалне
културне баштине Срба из Крајине и Хрватске, као и за допринос у

»» Драгомир Лалић

»» Зоран Вранешевић

очувању од заборава истакнутих
личности из бурне историје Срба
из Крајине и Хрватске.
Присутне је поздравио Сава
Смољановић водитељ програма, аутор и водитељ радио-емисије Завичај за прогнане Крајишнике која ће
ускоро прославити 15. рођендан.

ЛАЛИЋ: ПОСЛАТИ СНАЖНУ
ПОРУКУ РУКОВОДСТВУ СРБИЈЕ

Почетак манифестације обиљежио је минут ћутања као одавање
почасти свим страдалим Србима

МИНИСТАРСТВО: ДВА ПИТАЊА И ДАЉЕ ОТВОРЕНА
Државни секретар Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Ненад Нерић поздравио је
присутне у име министра Зорана Ђорђевића и пожелио
успјешан рад окупљенима. У вези са Законом о борцима
који се налази у свим надлежним министарствима
на оцјени, истакао је да је ријеч о сублимацији 40
закона, уредби и правилника на основу којих се до сада
остваривало борачко право у Србији.
– Покушали смо да нађемо и додатне просторе и идеје и
унесемо их у тај закон који би побољшао статус бораца,
ратних војних инвалида, цивилних инвалида рата и
породица палих бораца. До чега смо дошли то ће јавност оцијенити када
закон буде усвојен јер у овом тренутку он трпи још неке измјене.
Нерић је истакао да је Закон оставио два отворена питања, а једно од тих
питања је питање бораца Републике Српске Крајине за које тренутно не
постоји цjелисходно рјешење. Питање још увијек није затворено и сам
закон је могуће промијенити у скупштинској процедури.
Друго отворено питање је питање посттрауматског синдрома за које
такође не постоји адекватно рјешење. Такође, Нерић је нагласио да ће се
уложити сав напор да се ова два питања разраде и да се добију одговори
како би се иста могла даље разматрати.
Уколико се рјешење не постигне до скупштинске расправе по питању
закона, то ће бити обрађивано кроз брзе измјене и допуне закона које
могу да слиједе до краја 2020. године. Циљ је да се дође до рјешења са
којим ће сви бити задовољни.

»» Детаљ из програма манифестације Дани Српске Крајине у српској Атини

Крајишницима током рата деведесетих година.
У име организатора обратио се
Драгомир Лалић, предсједник Удружења Отаџбински покрет који је
најавио да ће се на достојанствен
начин покушати испричати прича
о статусу бораца некадашње РСК,
који нису ушли у Закон о правима
бораца, ратних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица.
– У јавним расправама које су
трајале од 15. маја до 3. јуна уложили смо примједбе, међутим, поред
свих настојања и доказивања да је
недопустиво да борци Српске војске Крајине немају признат борачки статус, ипак, нисмо ушли у нацрт
који је спреман да уђе у процедуру
– рекао је Лалић. Он је објаснио да
циљ дискусије јесте да се упути снажна порука државном руководству
Републике Србије да је недопустиво
да Срби из Хрватске, Српске Крајине, борци који су добровољно остали да бране своја огњишта и народ,
који су били привржени Србији и
који је се никад нису одрекли, немају свој статус.
Зоран Вранешевић, предсједник
Главног одбора Удружења Патриотски фронт је навео чињеницу да
су од 10 новонасталих војних формација у периоду распада СФРЈ и
НАТО агресије сви нашли своје мјесто и признање у својим државама
и ентитетима осим бораца Српске
војске Крајине.
– Изложени смо прогону и лажним оптужницама и чињеници да
је Република Хрватска оптужила

половину од укупног бројног стања једне војске за најтеже кривично дјело ратног злочина. Нисмо задовољни тренутним статусом и зато тражимо дефинисање статуса
бораца да би имали правну заштиту. Морални значај је утемељен у
чињеници да су борци СВК имали
своје учешће као припадници легалних оружаних формација – рекао је Вранешевић.

БОРЦИ БИВШЕ РСК СЕ ПРОГОНЕ

Пуковник у пензији др Коста Новаковић, предсједник Удружења резервних старјешина Српске Крајине је истакао да су борци дали довољно аргумената Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања да се питање статуса
бораца ријеши.
Генерал Милисав Секулић је истакао да све што се радило на стварању Војске Српске Крајине, рађено је по законима Оружаних снага СФРЈ, а закони Србије су важили и радили су по њима 1994. и
1995. године.
Предсједник Удружења Крајишки привредник, пуковник у пензији Мирко Радаковић надовезао
се на расправу и истакао да је потребно да се сви борци укључе у ту
борбу јер ће се у том случају постићи успјех.
На крају скупа, присутнима се
обратио организатор Драгомир Лалић који је изразио наду да ће актуелно државно руководство Републике Србије разумјети захтјев бораца и да неће дозволити да остану
без статуса они који су увијек ста-

јали на бранику отаџбине. Такође,
Лалић је истакао да ће се сачинити нова декларација коју ће упутити државном руководству у нади да
ће урадити све да ријеше ово веома
значајно питање.
У току програма наступили су
мушка пјевачка група Звуци Кордуна Завичајног клуба Кордунаша
из Београда са пјесмом Да ли ме се
сјећаш родни крају мио и СКЦ Антерија из Београда који су отпјевали пјесму Ово је Србија. Програм
је приведен крају наступом групе
Ћиро Дрвар – Личка Калдрма и наступом КУД Огњиште из Дрвара.

СЈЕЋАЊЕ НА РАШКОВИЋА

Други дио манифестације Дани Српске Крајине у српској Атини настављен је у Српском народном позоришту у којем је уз културно-умјетнички програм и додјелу повеља најистакнутијим лицима из највишег круга одлучивања
који пружају подршку активностима Удружења Отаџбински покрет,
приказан документарни филм о
доктору Јовану Рашковићу.
Иницијатор филма је Удружење
Отаџбински покрет. Филм о др Јовану Рашковићу настао је заслугом
мале екипе окупљене око академика професора Драгана Шкорића.
Управо је Шкорић, као предсједник Српског друштва Др Јован Рашковић, предсједник Одбора за село и предсједник Скупштине Удружења Отаџбински покрет говорио
је о лику и дјелу „психијатра који
је познавао душу Срба и Хрвата”.

ДРАГАНА ШИПОВАЦ

ЈЕДИНИ НАРОДНИ ПОСЛАНИК КОЈИ ЈЕ У ОСАМ НАВРАТА У СКУПШТИНИ СРБИЈЕ ГОВОРИО О СТАТУСУ ПРИПАДНИКА БИВШЕ ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ

Линта: Уколико Нацрт закона не буде измијењен, предложићу амандман,
уколико не буде прихваћен, будите сигурни да ћу гласати против!
иодраг Линта, предсјед- жну чињеницу да у посљед- априла 1992. године и за то и подофицири командова- Закон о правима хрватских Хрватска никога није питаМ
ник Одбора за дијаспо- њој верзији Нацрта закона о је наводио аргументе. Наиме, ли ако је њима признат рат- бранитеља са којим је јасно ла 1993. године кад је дониру Скупштине Србије је под- правима бораца, војних ин- држава је ратни стаж за чита- ни стаж, а њиховим борци- и прецизно изједначила пра- јела измјене и допуне закосјетио на историјску чињеницу да се на празник Светог
Николе навршило 28 година од оснивања Републике
Српске Крајине.
– РСК је настала као одговор на усташки политички
режим Туђмана чији је стратешки циљ био стварање велике етнички чисте хрватске
државе без Срба. Свједоци
смо да од 2014. године траје процес припреме закона
којим би се на системски начин ријешило питање преко
300 хиљада бораца у Србији
и међу њима преко 50 хиљада припадника Оружаних
снага РСК. Сада видимо ту-

валида, цивилних инвалида рата и чланова њихових
породица није регулисано
питање припадника Оружаних снага Републике Српске
Крајине.
Линта је нагласио да је он
од 2016. године осам пута у
Народној скупштини Републике Србије говорио на ту
тему и понављао да новим законом Србија има моралну,
националну, уставну и сваку
другу обавезу да свим припадницима Оружаних снага
Републике Српске Крајине
призна ратни стаж за читаво вријеме рата у двоструком трајању, а не само до 27.

во вријеме трајања признала
крајишким официрима, подофицирима и цивилима који
су били у служби ЈНА.
– Поставља се питање, с
ким су ти крајишки официри

ма није. На ове моје говоре
стизали су контра аргументи
да то не тражим јер се то не
допада Хрватској. Међутим,
Хрватска је крајем 2017. године у свом Сабору донијела

ва свих припадника Хрватског вијећа одбране из Босне и Херцеговине са припадницима Хрватске војске.
Хрватска за то није никога
питала. Такође, Република

ПИТАЊЕ ОДНОСА СРБИЈЕ ПРЕМА КРАЈИШНИЦИМА
На питање Драгомира Лалића како ће поступити у Народној скупштини
када закон дође на дневни ред Линта је дао одлучан одговор.
– Ако овај Нацрт не буде допуњен одредбом о признању ратног
стажа припадницима Оружаних снага Републике Српске Крајине за
читаво вријеме рата и ако дође у форми приједлога у овом облику ја
ћу поднијети амандман и тражити да се тај приједлог закона допуни.
У случају да мој амандман не добије 126 гласова колико је потребно,
ја ћу гласати против тог закона јер сматрам да ће једино признањем
ратног стажа свим припадницима Оружаних снага Републике Српске
Крајине, Србија суштински признати Крајишнике – рекао је Линта.

на о пензијском и инвалидском осигурању у којем је
свим преживјелим усташама признала ратни стаж у
двоструком трајању за читаво вријеме постојања НДХ –
рекао је Линта.
Он је истакао да је потребно отворити рок за онај дио
ратних војних инвалида и породица палих бораца којима то још увијек није признато да могу да поднесу захтјев. Такође, потребно је да
се отвори рок за све оне који болују од посттрауматског
синдорма, као и то да треба добро дефинисати питање доказивања ратног стажа.
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ОДРЖАНА ТРИБИНА ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕ ОСНИВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ

Паду РСК је кумовала српска неслога

М

инутом ћутања страдалим Србима из
Крајине у Вуковој
задужбини је, 14. децембра
2019. године, у организацији Владе Републике Српске
Крајине у егзилу и Културне
заједнице Крајине одржана
трибина поводом годишњице оснивања Републике Српске Крајине.
Била је то прилика да се
присутни подсјете времена
у коме је настала РСК која
се састојала од 28 општина
у три ексклаве: САО Крајина (Банија, Кордун, Лика и
Сјеверна Далмација), Западне Славоније и Источне Славоније, Барање и Западног
Срема.

РАТ ДИРЕКТНО ВЕЗАН
ЗА ОДЛУКЕ АВНОЈА

Проф. др Душан Бањац
је описао шта је претходило
оснивању РСК.
– Грађанско-вјерски рат у
Хрватској и БиХ директно је
повезан са одлукама Другог
засједања АВНОЈ-а у Јајцу.
Срби су у новој Југославији маргинализовани, иако су
били носиоци антифашизма
– рекао је Бањац и истакао
да се Српска Крајина прва
нашла на мети непријатеља.
– Рат преко посредника у
БиХ није дао резултате јер се
десило да свако ратује против свакога. Савез Туђмана и

»» Жељко Кукић

»» Проф. др Душан Бањац

Изетбеговића на почетку рата пропао је, па су Хрвати и
Бошњаци међусобно заратили. Клинтонови изасланици који су надгледали БиХ, а
задњи је био Весли Кларк сазнали су да Србе није могуће
побиједити у условима гдје
свако ратује против свакога.
Да не би САД укључио у рат
Клинтон предлаже Туђману
и Изетбеговићу уједињење у
борби против Срба и стварање Федерације БиХ. То је подразумијевало укидање Херцег
Босне, а заузврат Америка је
обећала помоћ Хрватској да
уништи РСК и протјера Србе
из Хрватске – рекао је Бањац.
Туђман и његов министар
Гојко Шушак тешко су прихватили жртвовање Херцег
Босне, али то је био услов да
се створи Војска БиХ као јединствена сила у борби против Срба. Уједињење муслимана и римокатолика зду-

»» Ратко Личина

шно су помогли Ватикан и
Њемачка.
– Када је пало Грахово почиње гранатирање Книна. Са
тим су створени услови за
протјеривање српског народа
Крајине и уништавање РСК.
Крајина је опљачкана, спаљена, остала је пуста – закључио је Бањац.
Некадашњи директор Меморијалног парка Петрова
гора Миле Дакић осврнуо се
на прву Владу Крајине Милана Бабића која је бројала
12 министара. Венсов план је
оцијенио великом грешком,
а за распад РСК, по његовом
мишљењу, одговорност сносе
и несложни крајишки политичари који нису имали ни
добру комуникацију са Милошевићем.
Иницијатор обнове рада Владе РСК у прогонству
Ратко Личина написао је дјело Република Српска Краји-

»» Миле Дакић

на – државни документи у
10 томова.
– Мотив за израду ових
књига је био да се о дешавањима у Крајини не пише
на основу сјећања, него на
основу докумената – рекао
је Личина.

ДОКУМЕНТИ СУ
НАЈПОУЗДАНИЈИ ИЗВОРИ

Он је навео да се у књигама кроз званичне списе детаљно описује настанак РСК,
формирање СДС, писмо Рашковића упућенo Туђману,
резултати првих избора за
Сабор, као и сви документи
настали у ратним годинама,
а касније и у избјеглиштву.
Др Сокол Соколовић представник Српске краљевске
академије науке и умјетности истакао је несаломивост
духа Крајишника који су у
разним околностима опстајали и увијек ишли напријед.

»» Никола Жутић
Никола Жутић је говорио
о ревизији историјских фалсификата у којима је изношена реконструкција национално-вјерских манифестација на балканским просторима преко утицаја Ватикана и његове кључне српске
римокатоличке васпитно-образовне установе Илирског завода Светог Јеронима у Риму.
Генерал-мајор Војске РСК
Милисав Секулић је презентовао табеларни приказ о губицима у Републици Српској
Крајини.
Прeдсједник Вукове задужбине др Миодраг Матицки
навео је како Задужбина има
изузетну сарадњу са Књижевном заједницом Крајине и да
би кроз ту сарадњу могли публиковати крајишко културно насљеђе.
Један од домаћина овог
скупа, Жељко Кукић, пред-

»» Милисав Секулић
сједник Културне заједнице
Крајине, прочитао је ауторску пјесму Стидите се.
У програму је учествовала Вида Зец и гуслар Никола Ђапић.
На самом крају се присутнима представила и Милена Северовић која је у периоду од 1994–1997. живјела у Хрватској и била испитивана од стране тамошње
тајне полиције.
– Иза закључаних врата
у Копривници написала сам
пјесму Јасеновац – рекла је и
овом приликом је прочитала.
Обиљежавању годишњице стварања РСК присуствовали су Слободан Јарчевић,
пуковник у пензији проф др.
Мирко Томасовић, предсједник Развојне академије Срба
Алек Рачић, др Саша Граовац и делегација Удружења
Крајишника из Старе Пазове.
ДРАГАНА БОКУН

У БАТАЈНИЦИ ОБИЉЕЖЕН ДАН СРПСКЕ КРАЈИНЕ

ПОДСЈЕЋАЊЕ НА ЗАВЈЕТНЕ МИСЛИ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА ЂУЈИЋА
„Ми памтимо Далмацију,
Кордун, Лику и Банију,
Барању и Славонију!
Вратићемо добра наша,
Од злотвора и усташа!
Вратићемо српском роду
Стару славу и слободу!”

С

рпска Крајина је била
новоустановљена српска држава, законита
насљедница Војне крајине,
чија државотворна права и
културно-духовно насљеђе је
српски народ изнио из Социјалистичке Републике Хрватске послије насилне разградње СФР Југославије.
Устав Српске Крајине је
проглашен на славу Светог
Николе, 19. децембра 1991.
године у Книну, на заједничкој сједници Скупштине
САО Крајина, Великe народне скупштине Западне Славоније и Скупштине САО Источна Славонија, Барања и Западни Срем.

НАЦИОНАЛНА ДРЖАВА
СРПСКОГ НАРОДА И СВИХ
ГРАЂАНА КОЈИ У ЊОЈ ЖИВЕ

Највиши правни акт Српске Крајине састојао се од 8
глава и 124 тачке.
Према Уставу, Српска Крајина је била „национална држава српског народа и држава свих грађана који у њој живе”. Главним градом је проглашен Книн, а за химну Боже
правде. Уставом су одређени
застава и грб. Службени језик је био српски језик, а пи-

»» Гаврило Миле Принцип, Стево Котараш, Антоније Ђурић, др Радован Пилиповић и Ранка Срдић
смо ћирилица. Памтећи и баштинећи званично утемељење
Српске Крајине прије 28 година у Книну у Батајници је
одржан Дан Српске Крајине у
организацији Динарског четничког покрета Војвода Момчило Ђујић.
Потомци оних који су до
1995. опстали на просторима
Српске Крајине, највећим дијелом заслугама Војводе Ђујића и Динарске четничке дивизије, данас су се окупили
да одају почаст најзападнијој
српској држави, која је створена – као штит и мач – против чињења поновног геноцида над српским народом.
Истакнути гост сабора био
је Антоније Ђурић, новинар,
књижевник и публициста, један од најмлађих комунистичких осуђеника, који је у
„Титовим казаматима” провео 7 година.

Прочитани су његови текстови о витештву и заслугама Војводе Ђујића да се сачува народ Српске Крајине
од усташког геноцида.
Антоније Ђурић је све присутне подсјетио на вјеру и чојство српских ратника, те светост Косова кога се као ни
Српске Крајине српски народ никада не смије одрећи.
Поводом 800 година самосталности Српске цркве, о духовном насљеђу Српске Крајине говорио је историчар др
Радован Пилиповић, директор Архива СПЦ у Београду.
Он је подсјетио да је баштина Српске Крајине кроз
вјекове ношена и у званичној
титули српског краља Твртка Првог, али и у заглављима
српских патријараха под именом Западни или Доњи краји
(крајеви).
Посебан гост сабора био је

Гаврило Миле Принцип, праунук славног Гаврила Принципа, те пјесник и кустос родне
куће Гаврила Принципа.

ПРИНЦИПОВ ПОТОМАК
СРПСКИ ЛУЧОНОША

Као члан Централне управе Динарског четничког покрета Војвода Момчило Ђујић,
циљно је стигао из Обљаја код
Грахова.
Принцип је извијестио
присутне о тренутном положају српског народа у тзв.
Кантону 10 Федерације БиХ,
потврдивши да је данас најтеже бити Србин у Српској Крајини. У општој обесправљености и понижености српски народ из Грахова је ускраћен за
радна мјеста која му заузимају Хрвати из Лијевна и Книна,
док српска дјеца у школама
уче по хрватским наставним
програмима и на хрватском

новоговору. Шуме Грахова,
Гламоча и Дрвара се систематски искорјењују, а сировине се бесправно извозе. У
средишту Грахова се уздиже
„спомен-криж хрватским бранитељима”. Како је свима поручио излаз ка српском спасењу је у општем народном
преумљењу и покајању, обожењу и слози пред лицем Господњим.
У име Динарског четничког покрета Војвода Момчило Ђујић, сабор је поздравио
предсједник Стево Котараш,
организатор и идејни творац
Дана Српске Крајине. Он је
подсјетио на ратна искуства
у одбрани Српске Крајине, а
потом говорио о великим духовним залозима српског народа – Српској цркви, Косовском завјету, крсној слави и
гуслама – који обећавају обнову и васкрсење.

У умјетничком дијелу програма наступили су Српски
православни појци, гуслари
Радован Талијан и Владо Руњо и пјесници поријеклом из
Српске Крајине, Синиша Рудан и Ранка Срдић Милић.
Програм су успјешно и
пријатно водиле, Боба Росић
и Милица Котараш.
Општи закључци српског
сабрања Дан Српске Крајине
у Батајници сажимају се у завјетне мисли Војводе Ђујића
који је заповиједао најприје
слогу, јединство и превазилажење свих спорења у нашој великој тежњи за ослобођењем.

СВАКОГ ДАНА ИЋИ,
АЛИ КНИНУ СТИЋИ

Слога и уједињење су српска обавеза – без диобе на
Далматинце, Херцеговце,
Косовце и Црногорце, јер сви
смо један и само један српски
народ. Српски народ сада мора бити трпељив и освјештен;
послије страшног затирања,
егзодуса и издаје Србин мора да памти и чека.
„А дочекаћемо, наше вријеме тек долази! Поново ће бити Србиново од Темишвара до
Скадра, од Скадра до Задра! ”,
говорио је Војвода Ђујић.
Напредак, образовање,
слога и стрпљење су Србинова задаћа! А кад дође свети
час ослобођење и уједињење
Отачества и рода.
Морамо научити – сваког
дана ићи, али Книну стићи!
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МИЛОШ КОРДИЋ: ЗАПИС СА БИВШЕ БАНИЈЕ

О мору до Глине и чутурици обљајске ракије
К

ад год сам се са породицом враћао с Јадранског мора, гдје смо
проводили по десет или четрнаест
дана одмора, и то док смо живјели
у Хрватској, оно се мени, то море, у
Глини, код Глине губило. У ствари,
губило ми се на излазима из Глине.
Без обзира да ли идемо за Сисак, гдје
смо живјели, преко Гора, или преко Грабовца, кроз Зелену долину…
Гдјекад би се најприје благо, па
полако губио и напокон изгубио шум
таласа. Као да се искрао из какве
огромне просторије. А понекад би
само одједном… као да је нешто тајновито подигло зид и: нема га више!
Нема више тог мора.
Добро, једну климатску границу
прешли смо кад смо се попели серпентинама које поред Обровца воде ка југоисточним обронцима Велебита и његовим врховима: испод
Лакиног врха (857 метара надморске висине) и нешто још вишег а даљег од магистрале – врха Четинарице (1180 метара), с лијеве стране, и
са десне стране врха Црнопац (1404
метра). Ту је граница видљива: иза
леђа сунце, врућина, врела даљина
мора, а испред је знала да нас дочека киша са сумаглицом, па хладно…
Права континентална Лика – најприје грачачка, па брувњанска и удбинска, крбавска… И Крбавско поље. А
оно је (и Личко поље, и оно) такво
да ми уз Лику није баш увијек одговарао онај чувени народни двостих:
Аој, Лико, равнија од Срема,
свуд брдине, ниђе равна нема.
Међутим, ово… ово нестајање,
ово губљење мора у Глини, код Глине, нешто је сасвим друго. Ово није климатска граница. Ово и не посједује климу за било какву границу. Осим кад су била, и то некад, у
нека давна времена, у питању смјењивања годишњих доба.
И без обзира да ли се враћамо са
средњег, сјевернијег или сјеверног
Јадрана, увијек је било: раскрсница код Тушиловића (и ту мени обавезно пред очи искрсне лик Станка
Ћанице Опачића, ратника, политичара, патника, скупљача народног
блага…), односно, још тачније – у
Брезовој Глави, па долином, узводно, уз рјечицу Радоњу (и дан-данас
мислим, а не знам због чега, да је сисачка хемијска индустрија „Радоња“
добила име по тој рјечици, која се ту,
близу Тушиловића улива у Корану;
након што је ово давно написано, а
онда и објављено на порталу Банија онлајн и готово заборављено, нашао сам: јесте, то сисачко предузеће
добило је име по рјечици Радоњи),
и правац – Војнић, Вргинмост, Глина… Уз предјеле Баније, најљепшим
предјелима, пејзажима, видиковцима… путујемо. Најљепшим од безбројних кроз које сам и којима сам

у животу пролазио. Човјек се понекад изненада увеже с неким пејзажем, односно… прије ће бити да
пејзаж завеже човјека за себе и тако
завезаног, увезаног, везаног води га
скраја накрај – до краја живота. Пејзаж у човјеку поприма људске боје,
својом јеком одговара његовом гласу, његовом дозивању, осјећа му очи
по себи, у себи, и кораке му осјећа:
тих, лаган ход му осјећа.
Па сам их јуче, а и данас, куд год
да сам ишао, куд год да идем,
па сам их, те предјеле кордунске, без носталгије, носио и носим са собом, у себи. И овако избјеглом, прогнаном, они су овдје моји.
И куд год да идем, тражим
сличне њима: мјерим брегове, гријем се небом изнад њих,
загледавам се у бистрине потока и
рјечица, упоређујем зеленила шума
и ливада, тражим кестенове шуме
(које сам тек у Тоскани нашао), тражим брезе налик овима које расту и
с једне и са друге стране цесте близу Блатуше, тражим бујад и боровицу (не боровницу!), које сам ријетко
гдје могао да видим (боровицу само
по Мањачи и Кочићевом Змијању у
Републици Српској), доводим пред
очи врхове Петровца (507 метара),
на Петровој гори, и Присеке (615 метара), на Шамарици, по својој карти
распоређујем и села кроз која сам
пролазио, пролазим, пролазимо –
Окић, Војишница, Славско Поље,
Цреварска Страна… ми пролазимо,
а оно код својих вратница, испред
куће: Миле Булат, мајстор за аутомобиле, запослен на техничком прегледу возила у Занатско-услужном
центру сисачке Жељезаре, добар познаник, заустављам, поздрављамо се,
он зове да уђемо – на пиће, на шунку, али не можемо: журимо, дјеца,
ово, оно… и то је тај Миле који ме
два пута враћао због неке ситнице
на аутомобилу, Па исправићу чим…
велим ја, а он: Мићо, не и не! и ту
ми је једном, код школе, и то баш у
Цреварској Страни, као резервном
официру, било зборно мјесто (о, Боже, куд нас све нису водали!), затим
Горња Чемерница (ту су рођени моји
драги – др Станко Кораћ, историчар
књижевности, предани истраживач
и тумач који је и о нама… са Баније, а много година касније, сазнаћу,
и Перо Ерњаковић, који је у Сиску
радио, а овдје смо били избјегличке комшије на Бановом брду, наше
породице дијелиле судбину…), чији
се почеци, почеци Чемернице, назиру по првим кућама, лијево, горе, у
благој страни…
Ту негдје, на том дијелу пута, изађемо из аутомобила, нешто и презалогајимо, поготово дјеца, протежемо
ноге, удишемо: по кожи шушти со,

КАКО ДО КЊИГЕ БИЛО ЈЕДНОМ НА БАНИЈИ
У продаји је друго издање књиге „Било једном на Банији“ Милоша
Кордића, чији је издавач Инфо Рас д.о.о. Београд, 2019. У књизи су бројни
прозни записи ауторових сјећања на дјетињство, младост, школовање
и живот на Банији између Другог свјетског рата и грађанског рата у
Хрватској, с повременим заласком у те ратове. Ту су бројне личности са
Баније: сељани, грађани, народни хероји, научници, књижевници и други
умјетници, професори, ауторови школски другови... Ту је запис о Титовом
доласку на Банију, 1967. године. У књизи су обрађене банијске горе и
њихови највиши врхови, ту су записи са видика, затим ријеке, рјечице,
потоци, стара банијска јела, опис кољевина... Други дио књиге садржи
имена и презимена банијских Срба, њихове бројне надимке, попис села
и градова. Посебно поглавље посвећено је пословицама, клетвама,
ојкачама, оригиналним псовкама. И на крају књиге Кордић објављује
више од четири хиљаде непознатих, мање познатих и заборављених
старих ријечи и израза банијских, са објашњењима. Књига се може
наручити поруком на телефон: 063 1958 354, и на и-мејл: miloskordic44@
gmail.com
Код поруке потребно је навести име и презиме, тачну адресу (с
поштанским бројем) и број мобилног телефона. Цијена књиге је 800,00
динара + поштарина (шаље се поузећем, пост експресом).

на додир прскају зрнца,
с коже се извлачи танки
мирис рибе, па се све то
прелије мирисом далеке измаглице изнад морске покорице, па
се разбистри шумом вјетра кроз црногорично дрвеће.
Путујемо даље. Ка Глини. А с нама путује и море. Не знам шта моји
сапутници осјећају, али док возим:
нижу се ситни таласи поредани као
птице на некој од само њима, птицама, доступних и њиховим очима
ослобођених жица.
Да ли ми то водимо море за собом? Или је оно испред нас? Или
га носимо у себи? Или је то Глина
у једном од безбројних залива Панонског мора? Или је то Глина изнад које се на небу осликавају сада
већ прилично блиједе нирване склоне потпуном ишчезнућу?
И заиста, већ на мосту преко ријеке Глине, на самом улазу у град, јављају се та прва ишчезнућа мора из
нас – иако моји сапутници не причају о томе, ипак ја осјећам како и њих
напуштају мириси соли и рибе…
На излазу из Глине, без обзира да
ли ћемо преко Гора, на сјевероисток,
или преко Грабовца, на исток… мора
више нема: изгубило се. Наш упорни
пут ка сјевероистоку и истоку истопио
је из нас и то море које смо осјећали
и чували све до Глине. А можда и до
цијеле Баније. Јер није тек тако, случајно, један од топлијих и блажих вјетрова банијских назван морњак. И чуо
сам за њега и осјетио сам га не само у
свом родном селу, него и сјеверније,
до Малог Градца, а спомињање тог вјетра чуо сам једном, нешто давније, кад
сам на бициклу… и од једнога говедара на пашњаку између Глине и Топуског. Тај занимљиви човјек објаснио
ми је пут којим се од мора па преко
Горског Котара и Кордуна провлачи
тај морњак. И мој ми је отац тај исти
пут вјетра објашњавао. Па сам једног
дана, пролазећи Кордуном, зашао у
мању долину којом пролази морњак и
затекао смокву пуну модрих плодова.
И, на крају, шта? Ништа: има и
других свјетова, има и других мора,
има океана, морских сирена, галебова, има нирвана, хридина…
Јер не знам на што сам мислио
кад сам 1965. године написао пјесму „Постојало једно море“ и по њој
насловио своју прву збирку пјесама.
Можда је то заиста било то море које
је постојало. Које сам најприје изгубио ја, самац, а онда смо га, послије
изласка из Глине, и ми, моја породица, изгубили.
Море које нам је нестало.

***

Затим је случај хтио да ми моја
кума, госпођа Гордана Кременовић,
тетка једног младића, студента, који
се зове Даниел Буинац, прогнаника
из Меченчана, донесе рукопис пјесама које ће касније објавити као
збирку с насловом Кратко подсећање на нит (Књижевна омладина
Србије, у чувеној едицији „Пегаз“,

Београд, 1995, чији је уредник био
књижевник Никола Вујчић, рођен
у Великој Градуси, на Банији). И у
збирци је пјесма „мој кормилар наручује песму“
О тамнопутим девојкама
и стрпљењу – потпалубљу
страсти
Море ко завежљај
на рамену његовог заноса
(до обале)
А случај је заиста хтио да је Даниел Буинац рођен у Глини, 1972. године (иначе му је отац Никола из Меченчана, гдје су и живјели). Завршио
је Факултет организационих наука у
Београду и отишао, као изузетно талентован у области за коју се школовао, у свијет. Да ли је и даље писао
(пише), шта ради, гдје је… не знам.

***

Почетак је маја 1975. године. На
војној сам вјежби, с логором у шуми Шашава (то ми је много љепше
него Шашева). У ствари, организована је војна вјежба батаљона резервиста, гдје сам помоћник команданта за морално-политичко васпитање, што је, партизанским рјечником
речено, комесар (командант: Перо
Тучар, био је запослен у Памучној
предионици у Глини). Послије јаких априлских киша, почетком маја
синуло је сунце. Спавамо у шаторима размјештеним у једној од густих
страна шашавске шуме. Испод нас
сирово грање, с малко сламе. Било
је хладно, али… (Занимљива је то била вјежба: у другој половини априла најприје су дошле старјешине, а
онда војници, резервисти – највише
их је било из села глинског подручја.
Сезона прољетних пољопривредних
послова, а ми разигравамо одбрану,
односно тренирамо како да дочекамо једну италијанску брдску дивизију! На Банији! О…)
Разишле се једног јутра чете на
извођење наставе. Мора се много
тога научити прије завршне вјежбе.
Прије покрета даље… Сваки командир проналазио је себи простор по
пропланцима, ливадама… а све горе
до испод првих обљајских заселака.
Завршим тог једног јутра послове у штабу, у логору, узмем шаторско крило, своју торбицу, па ћу кроз
густу шуму до једне од чета. Свеједно ми је на коју ћу наићи. Не толико
због некакве контроле – шта ја, потпоручник, да контролишем капетана – него, лијеп дан, шума олистала
оним најжешћим зеленим бојама, а
и слушају ми се људи из Обљаја, Бојне, Глине, Двора, Жировца, Бучице,
Блиње… И идем ја стазом кроз шуму, замишљен, бог зна гдје сам, кадли двојица војника спуштају се одозго, старији су од мене, не знам им
имена, али их овако, лицем у лице,
добро знам. Опуштени су, нешто дивањкају. И обојица носе чутурице.
И право они на мене. А и куда би са
стазе?! Они поздраве, ја одздравим.
Откуд ви? питам. Ишли по воду, готово да су углас изговорили. Па воде

има и доље, у логору, колико хоћете,
велим. Али ова је ту горе из једне познате чатрње, каже један од њих. Па
имате и поток, ту је, с друге стране
брда. Ту и ја идем по воду, велим и
питам из које су чете, ког вода, како се зову, како то да су слободни…
и тако даље. Питам, а све знам. Насмијем се па кажем да ми даду једну чутурицу, идем у обилазак… па
кад је та вода из те посебне чатрње,
а и у мојој је авлији таква чатрња…
Они се погледаше, па ме одмјерише,
а из Обљаја су, рекли су, знам да би
још нешто казали, али су, вјероватно,
оцијенили да им је боље да ћуте. И
један ми пружи чутурицу, ја кажем
да ћу им чутурицу вратити, а они да
одмах иду до своје чете – знају они
гдје им је чета.
Настављам стазом узбрдо, одврћем затварач на чутурици, приносим носу: мирише прошлојесенска
шљивка. Лицнем, али не повлачим
– на вјежбама не пијем: добра обљајска шљивовица!
Настављам, велим, стазом и избијем на чистину. У једној питомој, али
баш питомој ували капетан Бранко
Станић са својом четом. Војници
тихи, Бранко (из Петриње је, прави
официр) говори, нешто објашњава.
Прилазим, гледам да се спустим на
неко погодно мјесто, али да не буде
мравињак. А онда капетан Бранко
командује: Мир-но! Поздрав на ле-во! Затим се окреће ка мени, удари
у стројеви корак и заиста војнички
чврсто, гласно рапортира… Касније му кажем да то не чини. Нема потребе. (Он капетан, а ја потпоручник,
да он мени рапортира… ружно и за
гледати и за слушати…) А он поче о
томе да док сам ја то, он то, он је војник… и шта ти ја знам…
Него, вративши се у шатор, а посебно кад је стигла ноћ, почнем да
размишљам: да ли је требало тако…
а, опет, куд да их пустиш с двије чутурице ракије… ја сам знао шта је
унутра – каква вода, каква чатрња!
Они су знали да сам ја знао шта је
унутра. А ја сам знао да они знају да
сам ја знао… Па смо се разишли а да
ракију нисмо ни споменули.
Лежим, устајем, радим… пролази и слиједећи дан. Мој цимер из
шатора, потпоручник Ивица Крзнарић (радио је у Рафинерији Сисак),
помоћник команданта за позадину, не пита за чутурицу, јер ја сад
имам двије…
И четврти дан увече, кад се војска повукла у своје шаторе, узмем
чутурицу и право у шатор мојих Обљајчана. Па велим: Ево ваше чутурице, ишао сам и ја до оне чатрње и
напунио чутурицу водом. А они се
смијуље – гдје ћеш ти да подметнеш
Обљајчанину, мој Комоговљанине!
Један од њих узима чутурицу и
све је глади црним, испуцалим прстима (такве сам их видио онај дан
кад смо се срели, а не сада, у мраку
шатора). Затим отвара чутурицу па
ће мени: Повуцте и ви, друже потпоручниче. Заслужли сте. И да знадете
да смо и ми знали да ћете ви доћи и
донјети чутурцу и у њој нашу ракју.
А како сте знали? питам. По очма,
вели један од њих. Како по очима?
питам. Само онај ко е раста са шиљивама море да има таке очи, вели
тај један. Па се смјешка. И други се
такође смјешка. А и ја се смјешкам.
Милих ли људи, мили Боже, кажем
у себи док напуштам њихов шатор.
И да не заборавим: јесам потегао, ту, у шатору, код њих, добра два-три гутљаја обљајске ракије. У њихово здравље.
(СА ПОРТАЛА БАНИЈА ОНЛАЈН,
УЗ АУТОРОВЕ НЕЗНАТНЕ
ИСПРАВКЕ И КРАЋЕЊА)
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ДУГ И ДАР ЗАВИЧАЈУ – У БЕОГРАДУ ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА НЕВЕСИЊЕ

ГРАД ЧАСНЕ, НИКАД ПОНИЖЕНЕ ПРОШЛОСТИ

У

Народној библиотеци у Београду 11.
децембра 2019. годинe промовисана
је монографија Невесиње. То је био и
најбољи начин да се обиљежи велики јубилеј 800 година откако је Невесиње први пут
поменуто у писаним документима из 1219.
године, када је у црквеном љетопису записано да је архиепископ Сава Немањић баш
у овом граду рукоположио првог епископа
Хума и Приморја.
Иницијативу за захтјеван и озбиљан посао какав је писање монографије покренули
су општина Невесиње и Удружење Невесињаца у Београду. Текстове је писало 17 аутора, чије је текстове лекторисала Вида Гркавац, а рецензенти су др Драган Мастиловић
и Мирослав Тохољ.
Монографија се састоји из три дијела Невесиње кроз историју, Невесиње данас и Невесиње у будућности.

КОВАЧ: ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ

Главни и одговорни уредник пензионисани генерал-мајор предсједник Скупштине Удружења Невесињаца у Београду Светко Ковач је захтијевао тачност, систематичност и ажурност у раду.

ГРАД ХЕРОЈ
Невесиње је у посљедњем Отаџбинском
рату поднијело највеће жртве за живот
Републике Српске. У њему је радила Ратна
болница која је спасила стотине младих
војничких живота, а њени љекари су
оживјели дух Свете медицине. Република
Српска је одликовала Невесиње –
Орденом Републике Српске – својим
највишим знамењем, које се додјељује за
изузетне заслуге према народу и држави.
Невесиње је родило претке пјесника
Алексе Шантића, а Алекса је записао
поштујући и љубећи овај град
„Од како сам боље упознао овај поштени,
искрени, српски народ у Невесињу, ја
сам се утјешио и вјерујем још у васкрс
домовине.

– Невесињски крај се одликује свим крашким манифестацијама које се срећу на
кречњачким подлогама одајући утисак, „сивог, узбурканог и окамењеног мора” како је
то Јован Цвијић поетично запазио – рекао
је Пецељ истичући да је монографија „дуг
и дар према завичају”.
Публицисти Брано Уљаревић и Драган
Граховац описали су историју чувене Невесињке олимпијаде.

АВДАЛОВИЋ: ГОРЊИ ХОРИЗОНТИ – ЗАЛОГ
ЗА БУДУЋНОСТ

»» Светко Ковач, Милован Пецељ, Миленко Авдаловић, Зоран Јањић и Милан Гулић
– Oсјећао сам задовољство што сам дио
тима који ради на тако једном пројекту, али
и страх да ли ћемо успјети да урадимо монографију која ће бити достојна јубилеја поводом којег се појављује и славне историје Невесиња и његовог поштеног народа. Имали
смо на располагању око 300 дана за писање
– рекао је Ковач.
Ковач је навео да су сакупљајући материјал и изворе за писање монографије долазили до сазнања шта су о Невесињу писали турски, британски путописци у 12. и 14. вијеку.
– Наводе да су били у љупком мјесту поштених и даровитих људи – наводи Ковач.

ЈАЊИЋ: ОВАКВА ДЈЕЛА СЕ
ПИШУ ЈЕДАНПУТ У ВИЈЕКУ

Велики допринос у изради монографије
имао је и пуковник Зоран Јањић који је слично искуство стекао и као аутор књиге Невесињска бригада у рату 1992–1995.
– Оваква дјела се пишу једанпут у вијеку. И сам сам затечен колико као рођени
Невесињац мало знам о свом родном крају
– рекао је Јањић. Он је навео да је у монографији описана историја школства у Невесињу, долазак првог љекара и отварање
здравствене станице, учешће Невесињаца
у Првом свјетском рату и на Солунском
фронту, улазак ослободилачке српске војске Аранђеловдана 1918. године. Описано
је Невесиње у Другом свјетском рату, исто-

рија Невесињске олимпијаде као и судбине знаменитих личности.
– Међу добровољцима је била и једна Невесињка Ђурђа Говедарица. Њен муж Јово
Говедарица из Братача и она су побјегли на
територију Црне Горе, учествовали у Херцеговачком одреду црногорске војске, прешли
Албанију, преживјели Солунски фронт, а Ђурђа је чак добила и Орден за храброст – рекао
је Јањић који је између осталих занимљивости навео податак да се први школовани љекар у Невесињу појавио тек крајем 19. вијека и то др Радивој Симоновић из Сомбора.

ГУЛИЋ: МЈЕСТО КОЈЕ ТРЕБА ЧУВАТИ,
ОБИЛАЗИТИ И РАЗВИЈАТИ

Др Милан Гулић је као десетогодишњи дјечак напустио Бенковац у колони 1995. године.
– Радо сам помогао у овом пројекту који је прије свега племенит, имам велико повјерење и поштовање према Светку Ковачу
и Зорану Јањићу. Иако нисам Херцеговац,
Херцеговину доживљавам као крај сличан
ономе из кога сам потекао – рекао је Гулић
и додао да је монографија подстрек да се Невесиње чува, обилази и развија.

ПЕЦЕЉ: КРОВ СРПСКЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ

Милован Р. Пецељ каже да је општина Невесиње дио високе Херцеговине која се издиже изнад предјела Рудина и са Гатачким крајем представља кров источне Херцеговине.

Невесиње је данас познато по професорима универзитета, студентима, математичарима. Општина је која има највећи број првака
у математици у БиХ и Републици Српској.
Невесиње се као и цијела регија суочава са
проблемима великог одлива становништва.
Како ће Невесиње изгледати у будућности писао је Миленко Авдаловић начелник
општине Невесиње.
Он се осврнуо на изградњу енергетских
објеката у оквиру пројекта Горњи хоризонти, а којима ће Невесиње добити велику
развојну шансу.
– Ова монографија је објавила имена многих који су и мени били непознати – рекао је
Авдаловић наводећи имена браће Жерајић
Риста и Милана.
– Један од њих је био лични љекар краља
Петра у Првом свјетском рату, а вјерујем да
већина није чула за др Петра Миљанића који је оснивач Санитетске службе у Црној Гори, а док је његов син један од оснивача Медицинског факултета у Београду – рекао је
Авдаловић.
На промоцији су били присутни и гости
из осталих херцеговачких удружења директор школе Душко Радовић из Београда Његош Зејак, директор ОШ Борислав Пекић Горан Шупљеглав, један од команданата Невесињске бригаде Зоран Пурковић, многи
официри, Алекса Буха…
Током програма наступила је вокална група Луча међу којима је и Невесињка Мирка
Кешељ.
ДРАГАНА БОКУН

У БЕОГРАДУ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ДУБРОВАЧКИ СРБИ – ИЗГУБЉЕНО НАСЛЕЂЕ

Сjeћања на прву историјску српску републику

У

амфитеатру Правног факултета
у Београду, представљена је књига Бранислава Станковића и Александре Нинковић Тасић Дубровачки Срби – изгубљено наслеђе.
Многобројна публика имала је
прилику да чује неколико занимљивих запажања представљача Драгослава Бокана, као и ријеч самих аутора. Кратким излетима у дуги вијек славног Дубровника, говорници
су претворили једно београдско вече у освит сјећања на прву историјску српску Републику.

СЕНТИМЕНТАЛНО ПУТОВАЊЕ
КРОЗ ДУБРОВАЧКУ ПРОШЛОСТ

Пред нашим очима, искрснуо је
Дубровник: државник, трговац, књижевник, штампар и математичар. На
овом Дубровнику, који смо угледали,
није било туђинских барјака. Био је
то град у стрмини, огрнут бедемима.
Опет сам чуо глас Светог владике Николаја: „Херцеговина је вјековима обнављала дубровачку виталност. ” Није било много ријечи о његовом постању, али се наслућивао
обрис једне панораме, коју сликовито преноси Лујо Војиновић: „Оно
каменито море што зовемо Херцеговином, пошто је на махове створило височине, гудуре, провалине
и кланце, одморивши се од брда до
брда разгалином каквом, подиже се
к југу још једном, као да ће небу под
облаке, али се наједном спушта и шаље мору дуги вал. На сусрету ојачава се реса зимзеленим биљем: – то
је Срђ и дубровачка обала.

На тој обали, на рубном простору иза којег се пружа узбуркана јадранска пучина, у свега два километра обима, издалека тако мален, а
огроман када се на њега крочи, сада је лежао разочарани Госпар –
Дубровник. Када се сјетих његовог
херцеговачког залеђа, оног каменитог мора, за свега неколико тренутака изгубих слику бесмртне Републике. Пред мојим очима није био
ни трговац, ни државник, ни писац
нити математичар. Само једна тужна слика једног старог монарха у
златним одорама, који се није питао ни са својим животом. И гледајући ту слику Дубровника, пред
чијим бедемима круже крузери и
једрилице, у чијим улицама сједе
Енглези, Њемци и Италијани, на
чијем се Страдуну сада говори преименованим језикoм осјетих задах огромне празнине. Апсолутна
већина његовог становништва били су Срби римокатолици. И сада,
стољеће касније, од Срба римскога
закона, није остао нико.

КАКО НЕСТАДОШЕ СРБИ
РИМСКОГ ЗАКОНА

Остале су успомене да су ту били неки људи: један Гундулић, један
кнез Пуцић, конте Војиновић, Матија Бан, Валтазар Богишић, Фабрис,
Решетар, Грацић... Сви они, за живота, били су Срби. Послије смрти,
усмрћени су по други пут. Њима је
одузето право да буду Срби; забрањено је да буду упамћени као Срби.
Наређено је да се њихова српска крв,

њихова српска мисао, њихова српска
мисија и српско дјело избришу из
повијести. Тек кад су умрли, они су
„постали” оно што никада нису били. Суочавање са овом тужном и језивом чињеницом, оставља биљег на
души српског народа. Ова рана боли
више него да су Срби римскога закона, у Дубровнику, побијени. А није
да нијесу убијани. Њих убијају свакога дана: убијају их хрватски квази-повјесничари, вршећи преименовање њихове народности; и убијамо их ми, својом толеранцијом,
својим трпљењем, својом индиференцијом. Они их убијају чињењем,
а ми нечињењем.
Пуних стотину година, српски
интелектуалци у југословенској политичкој и културној елити, нијесу
били ништа друго него саучесници
у једном тихом, масовном злочину
над сопственим, српским, народом.
И данас, немамо смјелости да изустимо истину која нас дозива из свих
тренутака у свим стољећима, говорећи да је Дубровник – прва српска
република, да се у њему хиљаду година говорило српским језиком, да
су његови житељи били Срби, да је
његов чувени грађанин, кнез Медо
Пуцић, средином деветнаестог стољећа писао да Дубровник нема никакве везе ни са Далмацијом, а камоли са Хрватском. Напокон, кад
све то чујемо, можемо прихватити
да је 1939, стварањем Бановине Хрватске, први пут у својој цјелокупној
историји, Дубровник ушао у хрватске
административне границе.

»» ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ: Пун амфитеатар Правног факултета
И након излагања уважених представљача, који су говорили о самој
књизи, о природи наше историје, о
догађајима и процесима који су славни Дубровник довели до националног слома, а његову културу, умјетност, архитектуру и духовност у вишедеценијско заточеништво – чинило се да ће вече бити завршено са неколико питања из публике.

СВЈЕДОЧАНСТВО
КОНТЕСЕ ВОЈИНОВИЋ

У једном тренутку, за ријеч се јавила једна дама аристократског држања. Пред нама бијаше потомак
славног дубровачког писца, кнеза
Ива Војиновића – контеса Војиновић. Надахнуто и емотивно, грофица је говорила о својим прецима, о
њиховом српству, о српству цијелог
Дубровника, и напокон, у ријечима
пуним топлине и поноса због објављење књиге о Дубровчанима, поручила је Србима да чувају своју нацију и своју вјеру православну. Контеса је потом изјавила своју захвалност ауторима.
– Ја имам грб и заставу своје по-

родице. Имам и кључ града Дубровника. То је моје породично наслијеђе.
Излагање племените грофице Војиновић, испраћено је дуготрајним
аплаузом. У гласу наше грофице –
представнице дубровачке аристократије из једне чувене властелинске куће било је сагласје свих славних Дубровчана сабраних у једном
тону, у једној поруци, у једној изјави
искреног и истинског дубровачког
српства, какво су чували и његовали Иван Гундулић, кнез Медо Пуцић,
Валтазар Богишић, Матија Бан, Иво
конте Војиновић, Лујо конте Војиновић, Милан Решетар, Антун Фабрис
и многи други госпари дубровачки.
Нијесмо само слушали наше
представљаче. Ваљало је, између
њихових ријечи, ослушнути трептаје мукле тишине која наступа нашим суочавањем са живом и мучном историјом. Могли смо чути, у
амфитеатру, откуцај свачијег срца.
И заиста, свако је куцало српски, све
јаче, снажније и поузданије, за наше мило и љубљено српство дубровачко.
РАДЕ ЦРНОГОРАЦ
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У НОВОЈ ПАЗОВИ ОДРЖАН 9. ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД-А НАЈВЕЋЕГ ИЗБЈЕГЛИЧКОГ НАСЕЉА У СРБИЈИ

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ПРЕДВОДЕ АНСАМБЛ
КУД ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ ИЗ БУСИЈА
С
ве секције КУД –а Ћирило и Методије Бусије,
представиле су се пред
препуном двораном Дома
културе у Новој Пазови, разноврсним кореографијама и
пјесмама, обухватајући просторе од Крајине до Косова
и Метохије, и за то били награђени бурним аплаузима.
Предсједница КУД-а Снежана Вељо је истакла да упркос неусловном простору у
коме раде, у свега 36 квадрата у приватној кући, дјеца са
својим умјетничким руководиоцима, постижу запажене
резултате.
Вељо је истакла да јој је
драго што међу публиком има
доста бивших играча, а за ову
прилику најавила је нов, обновљен састав.
– Плашим се да када постану пунољетни, и заврше школу, да и они не оду трбухом за
крухом, што је, нажалост, постала наша стварност – рекла
је Вељо, наводећи да је комплетан један ансамбл отишао
за Њемачку.
Протојереј ставрофор Миле Јокић осврнуо се на ситуацију у којој се налази српски
народ на Косову и Метохији
и Црној Гори.
– Погледајте на све стране,
Срби плачу, јер им браћа не
вјерују да им земљу отимају,
са огњишта протјерују. Са сузама дјеца цвиле шта ће бити

»» Свештеник Миле Јокић
убудуће, на таблама крупна
слова, на продају српске куће. Размишљамо зато, шта ће
бити и са овом нашом дјецом
која ће овдје играти и пјевати
– наставио је отац Миле Јокић
изговарајући стихове Добрице
Ерића: „Стани мало, страшни
свете, па и ти си био дете…”
Свештеник је честитао учесницима програма ово сабрање и замолио управу КУД-а,
да убудуће овај концерт буде
ван поста, односно да већ наредни јубиларни буде одржан
за Српску Нову годину и да се
тада, како је рекао, веселимо
и душом и тијелом, јер имамо разлоге за то.
Имало се шта видјети, а и
чути. Ређали су се на бини од
оних најмлађих до оних најстаријих и није се знало ко је
бољи, односно, ко има више
воље и жеље да покаже шта

зна, шта је научио и како да на
најбољи начин то презентује.
Чула се ту и крајишка пјесма, запјевала мушка пјевачка група. Онако како то они
знају, из пуних плућа и тананих грла. Добише аплауз, громогласан… Гануше земљаке,
подсјетише их како се некада
у њиховим крајевима пјевало,
од огњишта до прела, сајмова и сијела.
Кажу да вријеме најбрже
прође, када се често не гледа
на сат. А овдје ни за то није било могућности, руке су више
служиле да аплаудирају. Без
најаве смјењивали су се играчи и пјевачи, праћени, онако
из сјене, сјајним оркестром
под руководством Предрага
Стаменковића.
Прође КУД Ћирило и Методије, као брзи воз обигравајући Крајину, једну и другу, Славонију, Романију, одиграше и Шопско коло и Пчињске игре и стигоше до Косова
и Метохије. Ту није био крај,
јер и не може бити. Косово и
Метохија је симбол српског
страдања, али и српског васкрсења…
По завршетку концерта настављено је новогодишње дружење чланова КУД-а Ћирило и
Методије и њихових гостију.
За највећим столом они најмлађи, а док је њих, ни КУД ни
Бусије не би требало да брину
за будућност.  ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

»» Народни посланик Миодраг Линта са подмлађеним ансамблом КУД Ћирило и Методије из Бусија

СНЕЖАНА ВЕЉО: НЕМА ПОЛИТИКЕ БЕЗ КУЛТУРЕ

– Задовољна сам концертом јер је ово подмладак, а већ сам
рекла на почетку програма, да нам омладина одлази. Помињала сам и политичаре и заиста желим да они буду дио тога, да учествују у свему овоме. Да се не баве само политиком,
него и културом. Заборављају да смо без културе пропали, јер
ако наша дјеца не знају ко су, шта су, који су им коријени, одакле потичу, поготово када је у питању избјегличка популација,
гдје смо онда. Трудим се да задржим те игре и Глуво коло и
игре са Кордуна и српске Славоније, Романије и са КиМ. Такође, и игре из Србије, јер ми живимо у Србији и Србија у нама – рекла је, послије концерта, за Српско коло Снежана Вељо, предсједница КУД-а Ћиро Методије.

СНЕЖАНА ТИШМА:
ДОК ЈЕ ДЈЕЦЕ БИЋЕ И
ФОЛКЛОРА И БУСИЈА
– Обје дјечје групе представиле су све што су радиле до
сада. Старија, само дио онога
што зна, а млађи су прешли из
форме играње основних корака у нешто сложеније и у томе
су вечерас имали успјехa, због
чега ми је јако драго. Веома
успјешно вече за њих, али и
за будућност КУД-а, поготово што долази до смјене генерација, што је неизбјежно
у сваком друштву. Ми имамо
подмладак који ће данас–сутра замијенити први ансамбл.
Зато, док је ове дјеце, овдје ће
се играти фолклор – рекла је,
за Српско коло, Снежана Тишма, умјетнички руководилац
млађег и старијег дјечјег ансамбла која се у КУД-у налази већ осам година.

»» Јована Бркљач и Снежана Вељо
ЈОВАНА БРКЉАЧ: КУД ЈЕ МОЈА ДРУГА ПОРОДИЦА
– Играм у КУД-у више од пет година, цијело дјетињство сам провела овдје, то ми је, у ствари, друга породица. Волим фолклор,
волим дружење и много ми значи све ово. Сваки пут када изађете на бину и погледате публику испред себе просто проради
адреналин и имате невјероватан осјећај који ријечима не можете описати – рекла нам је Јована Бркљач, шеснаестогодишња
дјевојчица, ученица Правно-биротехничке школе у Београду и
добитник захвалнице за пет година чланства у КУД-у.
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МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ УРУЧИЛО ПРИЗНАЊА ЗАСЛУЖНИМ ПОЈЕДИНЦИМА И УСТАНОВАМА

Културни образац додијељен
бисерима српске културе

М

инистар културе и
информисања Владан Вукосављевић
уручио је 26. децембра 2019.
године у Југословенској кинотеци признање Културни
образац установама и појединцима за посвећени рад на
корист наше културе.
Пред пуном салом Вукосављевић је истакао да Министарство културе и информисања додjељује посебно
признање под називом Културни образац по други пут.
– Ово признање замишљено је тако да послужи
као аналогија награди која се
додjељивала током античких
Олимпијских игара. То је Ловоров вијенац. Он сам по себи није доносио ни новац, ни
злато, ни привилегије, али је
доносио посебну врсту утицаја и значаја свом носиоцу
јер је говорио о томе да је носилац изузетним подвижништвом, у датим тренуцима
историје, у складу са критеријумима времена, надилазио себе, своје друштво, своје слабости и уздизао се високо у свијет врлине – рекао
је Вукосављевић и напоменуо да многи вриједни људи чији рад у области културе остаје за широку јавност невидљив заслужују посебну пажњу и да Културни
образац представља настојање Министарства да те вриједне посленике који, пре-

ДОБИТНИЦИ

»» Министар Владан Вукосављевић и Слободан Драшковић
ПРИЗНАЊЕ ЗА САВЕЗ ГУСЛАРА СРБИЈЕ
Вукосављевић је признање Културни образац додијелио
потпредсједнику Савеза гуслара Србије Слободану Бобану
Драшковићу.
У образложењу одлуке истакнуто је да Савез гуслара Србије
окупља четрдесетак гусларских друштава и претежно
се бави очувањем важног дијела националне културне
баштине које је недавно стављено и под заштиту Унеска.
Уједно, на савремен начин, извођењем гусларских
пјесама, не само из далеке прошлости већ из данашњег
времена, Савез врши популаризацију и представљање овог
умјетничког српског израза. Посебно треба истаћи њихово
дуго трајање као и незамјенљиву улогу у очувању наше
баштине, традиције и дубоког националног језгра. Гусле су
омогућиле да српска традиција постане препознатљиви дио
свјетске културе.

ма министровим ријечима,
свој живот проводе надахнути духом културе, истак-

не и подстакне да наставе
своје залагање у срединама
гдје живе.

Добитници признања Културни образац су: Адам Црнобрња,
Александар Милановић, Биљана
Миљковић, Боги Митић, Вељко
Брборић, Весна Буројевић, Владан Видосављевић, Димитрије
Големовић, Емир Кустурица, Јан
Немчек, Мати Јелена, игуманија манастира Жича, Коста Вуковић, Љиљана Берић, Марко Поповић, Милета Продановић, Миливоје Ранђић, Милош Ковачевић, Милош Шобајић, Мирослав
Перишић, Никола Рацков, Огњан
Крстић, Оливер Ђорђевић, Предраг Пипер, Радован Бели Марковић, Сара Цинцаревић, Саша
Ракезић, алијас Александар Зограф, Светислав Божић, Светлана Јовановић, Светлана Пејић,
Славица Вујовић, Срето Танасић,
Хусеин Мемић – Бели.
Културни образац добиле су
установе: Адлигат – Удружење за културу, уметност и
међународну сарадњу, Градска управа Врање, Дом Јеврема Грујића, Јован Маљоковић, Балкан салса бенд,
Народни музеј Крушевац,
Народни музеј Лесковац,
Научно-истраживачко удружење Милутин Миланковић, Општина Бајина Башта,
Основна школа Милан Благојевић Лучани, Панорама –
Установа за новинско-издавачку делатност, Позориште
Тоша Јовановић, Зрењанин,
Савез гуслара Србије.

У КЛЕКУ ЈЕ ОДРЖАН ПЕТИ СУСРЕТ ДЈЕЧЈЕГ ФОЛКЛОРА БАНАТА И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

НА МОСТУ
ДВА ЗАВИЧАЈА
Клеку надомак Зрењанина недавно
У
је одржан пети Сусрет дјечјих фолклора Баната и Републике Српске.

Фестивал има за циљ очување културне традиције и обичаја и враћање
сјећања на родни крај онима који су га
напустили стицајем разних околности,
као и да подстакне младе са простора
Републике Српске и Баната да кроз пјесму, игру и међусобно дружење стекну
себи нове пријатеље за будућност.
Програм су отворила дјеца из ОШ Јован Дучић из Клека, а потом су говорили Михајло Провиџало, замјеник предсједника Савјета Мјесне заједнице Клек,
а у име Града Зрењанина, покровитеља
манифестације, Милан Мркшић, секретар Скупштине града.
– Велико нам је задовољство што смо
и овог пута домаћини окупљања младих
фолклораша из Републике Српске и Баната. Њихова распјеваност, разиграност
и младост дају полет и елан нама старијима да учинимо њихов живот бољим, а
будућност свjетлијом. Сигуран сам да
ће њихов програм који су припремили
и љубав коју преносе саградити још један мост, мост највеће љубави и сарадње између наше двије братске републике – рекао је Милан Мркшић.
У програму су наступила Културно-умјетничка друштва: Српско културно-умјетничко друштво Свети деспот
Стефан Лазаревић, Сребреница и СКУД
Кравица, Кравица – општина Братунац,
КУД Херцеговина, Петрово Поље, КУД
Пионир, Зрењанин, КУД Владо Томановић, Сечањ, КУД Башаид, КУД Лала, Ечка и домаћини, КУД Клек.

– Представили смо се играма из Белице и српским играма из Неготина
које је извела старија група. Осим њих
имамо најмлађу и средњу групу, а друштво броји 60 чланова – рекла је Бранислава Рудан, из КУД-a Владо Томановић из Сечња који је стални гост овог
окупљања.

»» Биљана Ружић и Бранислава Рудан

На самом крају присутнима се обратила Биљана Ружић, предсједница КУД-а Клек, чланица организационог одбора и секретарка МЗ Клек која је уручила поклоне и захвалнице представницима културно-умјетничких друштава.
– Радује ме да смо успјели да визију преточимо у стварност и да пренесемо емоције и позитивну енергију
кроз игру и музику. Зближили смо се и
подсјетили на то да смо једно и да нас
много тога повезује у нашој заједничкој мисији да очувамо идентитет, културу и традицију. Послије свих наступа не постоје ријечи које би могле да
пренесу осјећања. Захваљујем се свима који су помогли да будемо заједно
– домаћинима, учесницима и пријатељима са жељом да нас здравље послужи да да Бог да се дружимо и догодине
– поручила је Биљана Ружић.
Ову манифестацију организовало је
КУД Клек уз подршку Мјесне заједнице, мјесног одбора Асоцијације жена и
ОШ Јован Дучић.

»» Млађен Цицовић и Миодраг Јакшић

Уручене књижевне
награде Растко
Петровић
атица исељеника и Ср- народ јер исти смо народ –
М
ба у региону је на све- истакао је Врачар.
чаној академији којом је
Представништво Репуобиљежено 70 година Матице, додијелила признања која ова организација додјељује на годишњем
нивоу – књижевне награде Растко Петровић, годишње повеље и захвалнице, а међу лауреатима
био је и Горан Врачар из
Источног Сарајева за збирку пјесама Исповест лудака, док је Представништво
Републике Српске добило
захвалницу за подршку раду Матице.
Матица исељеника књижевну награду Растко Петровић додjељује од 1996.
године, у три категорије –
за животно дjело, за најбоље прозно и за најбоље поетско дjело у претходној години, а награда се додjељује српским ствараоцима који живе и раде у иностранству.
Овогодишњи добитници награде су Иво Мунћан
из Темишвара (Румунија)
за животно дjело, Илија Шаула из Вест Честера
(САД) за најбоље прозно
дjело, роман Модар и Горан Врачар из Источног Сарајева (Република Српска)
за најбоље поетско дjело,
збирку пjесама Исповест
лудака.
Од ове године први пут
се додjељује и награда за
ствараоце који пишу за дjецу и младе, а награду је добила Силвија Оташевић из
Мајамија (САД) за роман
за дjецу Олимпијски сан.
Награде је добитницима уручила књижевница Гордана Влајић, предсједница жирија. Обраћајући се новинарима поводом примљене награде, Горан Врачар је оцијенио да
су овакве награде кључне за повезивање српског
културног простора, те да
представљају „најбољи пут
да се направи јединство –
бар књижевно”.
– Ми у Српској често кажемо да Србију више волимо него људи који живе овдје. Та љубав према Србији
као нашој матици је огромна и јако се трудимо да то
и покажемо и да будемо
дио тог српског корпуса.
Ми смо најближе Србији
и то нам и припада, некако смо везани. Нама Дрина
није граница, већ жила куцавица која само тече кроз

блике Српске у Србији добило је захвалницу за подршку раду Матице, а захвалницу је у име Представништва примио Млађен Цицовић, шеф Представништва.
Захваљујући се на добијеном признању, Цицовић је навео да Представништво већ двије године
заредом реализује са Матицом исељеника и Срба у
региону сјајан програм у
функцији очувања српске
културе, традиције, језика
и писма, те да је Представништво, дефинишући Програм за 2020. годину, посебан простор дало управо
сарадњи са Матицом.
– Сваки мјесец настојимо да у просторијама Матице представимо
књижевнике и умјетнике
из Републике Српске и да
на тај начин дамо пуни допринос свему што радимо на јачању и повезивању Српске и Србије – рекао је Цицовић.
Годишњу повељу Матице исељеника и Срба у региону за достигнуће у области информисања добили
су Недјељник Наша реч у
издању Савеза Срба у Румунији и електронски портал Штајерске новице у издању Штајерске заједнице
из Марибора.
Обраћајући се присутнима на свечаној академији, предсједник Матице, Миодраг Јакшић, подсjетио је на значај Матице исељеника у својој 70
година дугој историји, истичући да су награде Матице посебно важне јер
значе потврду за оне који
стварају ван Србије да их
Србија прихвата као своје,
као дио српског корпуса и
српске књижевности, те нагласио потребу да се очува
ова значајна организација
која одржава и унапређује везе српског народа ван
граница и матичне државе Србије.
Представништво Републике Српске даје подршку
Матици исељеника и Срба
у региону за програме којима Матица представља
умјетнике и ствараоце из
Републике Српске који дају допринос и афирмишу
културну сарадњу Републике Српске и Србије.

22 САБОРОВАЊЕ
ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА
СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА МРКОЊИЋАНА

СРПСКО КОЛО ДЕЦЕМБАР 2019.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ИЗ ХРВАТСКЕ

»» Стеван Каурин, Жарко Гајић и Мићо Станић
У Клубу Тесла, на Савском тргу 11. децембра 2019. године одржана је годишња Скупштина Удружења Мркоњићана на којој је изабрано предсједништво и предочен
извјештај о раду, као и финансијски извјештај.
Предсједник Удружења, Жарко Гајић је поздравио госте
и навео кључне активности које поред традиционалног
одржавања завичајне вечери подразумијева посјету
матичној општини на дан славе, учешће у разним манифестацијама у којима се његује традиција и обичаји,
али и култура сјећања и помени на жртве овога краја.
Посебну захвалност Удружење је изразило пријатељима
без чије помоћи би се тешко одвијао рад Удружења, а то
су: браћа Станић, општина Мркоњић Град, др Павловић,
Срета Тодоровић, Боро Глушац, Урош Цвијић, Савез Срба
из региона на челу са Миодрагом Линтом, Душан Косић,
Раде Зељковић, Јелена Ђокић, књижевник Ђоко Стојичић,
Утва Смедерево, Клуб Тесла, Славко Самарџија.Чланови су
се сложили да су најважнија њихова окупљања уз жал
што међу чланством нема омладине. У име гостију, домаћине је поздравио Миле Шапић из Савеза Срба из
региона. Мркоњићани и њихови гости су послије скупштине наставили дружење у Клубу Тесла.
Д. БОКУН

ЗА УДРУЖЕЊЕ КОРЕНИ ДВА ПРИЗНАЊА
КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ

»» проф. Радован Пејановић и државни секретар Бранислав Блажић
У Галерији Матице српске у Новом Саду 18.12.2019. године додијељена су признања Капетан Миша Анастасијевић. Додјела награда представља дио пројекта Пут ка
врху – бирамо најбоље. Носиоци пројекта су новосадска
агенција Media Invent, Универзитет у Новом Саду и Унија послодаваца Србије, уз подршку и помоћ Привредне
коморе Војводине и Привредне коморе Србије.
Међу добитницима награде Капетан Миша Анастасијевић које су додјељене у Галерији Матице српске у Новом Саду су и два члана Удружења матице, дијаспоре,
Срба у региону и пријатеља Србије Корени. Награду су
добили државни секретар у Министарству заштите животне средине Бранислав Блажић у категорији за здраву и љепшу Србију и директор Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда Данило Фурунџић у категорији најбољег менаџера у јавном предузетништву Војводине.
Додјели награда Капетан Миша Анастасијевић присуствовао је и предсједник Извршног одбора Удружења
матице, дијаспоре, Срба у региону и пријатеља Србије
Корени Милан Гутић који је изразио задовољство због
чињенице да су два члана удружења добила ова позната признања што указује да су Корени присутни у друштвеном животу Србије.
ДРАГАНА ШИПОВАЦ

ХЕРЦЕГОВЦИ ИЗ СУБОТИЦЕ
НАЈМЛАЂЕ ОБРАДОВАЛИ
НОВОГОДИШЊИМ ПАКЕТИЋИМА

З.У. Херцеговина из Суботице 24. децембра 2019. године уручило је локалној организацији Црвеног крста 35
новогодишњих пакетића намијењених дјеци из социјално угрожених породица. На овај начин Херцеговци
у Суботици настављају своје хуманитарне активности.
Подсјетимо да је ово удружење посебну пажњу јавности
привукло хуманитарном акцијом у којој су свом земљаку и суграђанину Дејану Зуровцу даровали кућу на дар.

»» Младен Пријић, Јово Каблар, Богдан Почуча, Миле Рајчевић и др Саво Лазић

НЕИСПЛАЋЕНЕ ПЕНЗИЈЕ
ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАТАК

Н

а годишњој скупштини
Удружења пензионера
из Хрватске са сједиштем у Београду усвојен је
извјештај о раду, а у међу закључцима је истакнуто да ће
Удружење наставити са започетим активностима са Владом РС да изради и усвоји националну стратегију за регулисање отворених питања
сукцесије-анекса „Г” и „Е” са
конкретним Акционим планом за њену реализацију. Због
ефикаснијег рјешавања ових
проблема ово удружење ће да
покрене иницијативу да се у
будућој влади Републике Србије предвиди Министарство
за Србе у региону.
Предсједник Удружења Јован Каблар је истакао да је
ова организација основана
са основним задатком да се
бори за исплату неисплаћених пензија.
– Хрватска има међународно правну обавезу да нам
исплати наведене пензије и
она се темељи на основу Бечког споразума, односно његовог „Е” поглавља и Сарајевске декларације – рекао је Каблар, надовезујући се да су та

два документа гарант онога
што пензионери траже, а да
тренутно само преко Комерцијалне банке преко 56 хиљада пензионера прима пензије
из Хрватске.
Резимирајући активности
у претходној години Миле
Рајчевић, предсједник Главног одбора овог удружења,
истакао је да је Удружење свој
рад у 2019. години, наставило
са активностима потраживања заосталих, неисплаћених
пензија и отклањања других
спорних питања везаних за
права с наслова радног односа и минулог рада, која сво-

јим грађанима оспорава Република Хрватска.
Удружење се обраћало
званичницима и институцијама ЕУ, ресорним министарствима Републике Србије и Републике Хрватске, експертским тимовима, писали
захтјеве с циљем рјешавања
доспјелих неисплаћених пензија, без видљивих резултата. Све је то презентовано и
у Билтену који је штампан уз
подршку Комесаријата за избјеглице и миграције.
Позитивна оцјена предочена је у извјештају Надзорног одбора који је поднио ње-

ЛИНТА: ТАПКАМО У МЈЕСТУ
Предсједник Одбора Скупштине Србије за дијаспору и Србе
у региону Миодраг Линта је истакао да Република Србија
нема ниједну државну институцију која би се бавила овом
проблематиком.
– Више пута сам и у Скупштини Србије, и у мојим
јавним обраћањима, истицао да ако држава заиста
жели да помогне своме народу морала би да оснује
једну институцију, а мислим да би то требало да буде
Министарство за Србе у региону, које би добило мандат
да предузима одређене кораке у рјешавању наведених
проблема. Тражимо да наша држава инсистира на
поштовању Бечког споразума, већ је прошло 15 година од
тога, а ми и даље тапкамо у мјесту – рекао је Линта.

гов предсједник др Саво Лазић.
Истакнуто је да ће Удружење и убудуће наставити активности организовања излетничких и поклоничких
путовања као и љетовања у
Грчкој.
Богдан Почуча, предсједник Скупштине Удружења
пензионера из Хрватске, захвалио се свим члановима који су се одазвали позиву, као и
свим присутним гостима. Посебно је поздравио Миодрага
Линту предсједника Одбора
Скупштине Србије за дијаспору и Србе у региону, Николу
Калата, потпредсједника финансијски оштећених пензионера Вуковар, Милојка Будимира генералног секретара
Удружења Срба из Хрватске
и Милу Шапића, предсједника Коалиције удружења избјеглица у Републици Србији.
Током рада скупштине
развила се дискусија у којој
су учествовали Милојко Будимир, Никола Калата, др
Никола Жутић, Ључе Мандић, Никола Кутлача, Дане Сурла и Младен Пријић.

ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА СРБА ИЗ ОПШТИНА БОСАНСКЕ КРАЈИНЕ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ

Сваки српски глас је важан за опстанак у ФБиХ
дружење Срба из општиУ
на Босанске Крајине у
Федерацији БиХ Београд одржало је сједницу Скупштине Удружења 30. новембра
у просторијама Дома РВИ
Београд.
Скупштином је предсједавао Јово Добријевић,
чланови су упознати са финансијским извјештајем
рада Удружења у 2018. години и од 1. до 10. мјесеца
2019. године, а извјештај о
раду поднио је предсједник
Удружења Драган Дивјак, који је одлуком већине гласова присутних чланова реизабран на мјесто предсједника Удружења. За замјеника предсједника изабран је
Рајко Умчанин, за секретара Игор Ристић, а за благајника Душанка Самац.
Предсједник Драган Дивјак истакао је мотив оснивања овог Удружења, а то је
чешћи одлазак на своја огњишта и чешћи разговори
са представницима општина у овом дијелу БиХ како
би заједнички допринијели
побољшању услова живота
српског народа на овом простору који покрива општине Купрес, Грахово, Босански Петровац, Гламоч, Др-

»» Рајко Умчанин, Јово Добријевић, Драган Дивјак и Урош Вукобрат
вар, Сански Мост, Кључ, Босанска Крупа и Бихаћ.
– Удружење ће и убудуће
наставити да чини све што
може када је повратак и опстанак избјеглих и прогнаних
лица из ових општина у питању, остваривање њихових посебних права, као и повраћај
имовине и обнова порушених споменика. У протеклом
периоду ми смо се обраћали
институцијама Владе Р. Србије да се помогне да српска дјеца посјете Београд и
Србију. Веома је важно да се
омогући право гласа Србима који су из ових крајева,
а живе у Србији, што ће дати значајан допринос да Срби у Федерацији добију већа
права и своје представнике у
властима БиХ. Ми смо се као
Удружење 2016. године укљу-

чили у овакву врсту помоћи када су у Гламочу, Дрвару и Грахову изабрани Срби
за начелнике општина – навео је Дивјак нагласивши да
се Удружење укључило током прошле године у помоћ
око пописа имовине Срба у
Федерацији.
– Заједнички ћемо организовати рад са Савезом српских Удружења Завичај Бањалука око проблема насељавања миграната на простору
Федерације гдје већину чини
српски народ, у преко 80%
– казао је Дивјак нагласивши да Удружење у свом плану рада за 2020. годину има
и обиљежавање значајних датума на простору Ливањског
и Унско-санског кантона.
Сједници су присуствовали представници осам бео-

градских удружења из општина у Босанској Крајини,
а међу гостима на сједници
Скупштине био је предсједник Одбора за дијаспору и
Србе у региону у Скупштини
Србије Миодраг Линта који
се обратио присутнима.
– Питање Срба у региону треба да буде дефинисано
као једно од најважнијих државних и националних питања, а то питање знатно би се
ријешило кроз оснивање Министарства за Србе у региону
које би могло да предузима
конкретне мјере и активности на пружању помоћи нашим људима у борби за повратак отете земље – рекао
је Линта додајући да је потребно и његовати културу
сјећања на страдања нашег
народа. 
ВЕСНА ПЕШИЋ
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У НОВОМ САДУ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ЋИРИЛИЧКИ СПОМЕНИЦИ ГЛАМОЧКОГ ПОЉА

Гламочко пољe свједочи српски континуитет

У

свечаној сали Матице српске у Новом
Саду је 13. децембра 2019. године одржана промоција књиге Ћирилички споменици Гламочког поља, аутора Горана Комара и Синише Шолака. Промоцију су организовали Крајишки одбор Матице српске и Завичајно удружење Гламочко коло. Програм је
водила глумица Јелена Срећков.
Књигом Ћирилички споменици Гламочког
поља потврђује се постојаност Срба у Гламочу,
духовна опредjељеност кроз натписе на надгробним споменицима који датирају 500 година уназад. Такође, садржај књиге је потврда вишевjековне постојаности српског народа
на овом подручју, богатства културе и духовне
постојаности упркос многим страдањима којима је покушано брисање трагова националног и духовног идентитета.

ТРИ ПРОЦЕСА СУ ИЗМИЈЕНИЛА
КАРАКТЕР СРПСКОГ НАРОДА

О овом дjелу је говорио помоћник покрајинског секретара за културу, историчар и књижевник Милан Мицић који нам је указао на
значај и драгоцjеност овог дjела у актуелном
процесу удаљавања нашег народа од својих
коријена.
– Српски народ је био изложен ударима
три велика процеса који су измијенили карактер и биће српског народа. То је била најприје модернизација која је била оштра и радикална нарочито у шездесетим и седамдесетим
годинама 20. вијека, затим идеја југословенства која је и данас присутна и трећи процес
– комунизам – рекао је Мицић. Он је истакао
да су ови елементи очистили памћење, како
индивидуално тако и колективно.
– Појединац се губио у односу према свом
коријену, а живот се искључиво сводио на сопствено биолошко трајање – рекао је Мицић.
Он је истакао да аутори Горан Комар и Синиша Шолак раде тежак и пионирски посао, ко-

»» др Милан Мицић, др Горан Комар, Синиша Шолак и Јелена Срећков
ји у нашем народу има свој дисконтинуитет и
увијек се мора кретати од почетка.
– Комар и Шолак кренули су од споменика који су осјетљиви на вријеме и трајање,
подложни нестајању и то најчешће од људске руке. У послу који је истовремено био
физички, духовни и емотивни напор успјели су да открију неоткривено, да оставе писане трагове у књизи и раскрче недођије којима прије тога људска нога дуго није крочила – рекао је Мицић и додао да је књига
драматична и узбудљива и нуди сусрет са
људима иза којих су остале хумке и камени
биљези који свједоче о битисању српског народа, православља и ћирилице на подручју
Гламочког поља.
Како је објаснио један од аутора Синиша
Шолак књига Ћирилички споменици Гламочког поља представља дио пројекта Тропоље и
западне стране.
– Пројекат се односи на испитивање и доказивање просторно-временског континуитета
ћирилице и ћириличке писмености. Тропоље
представља простор Гламочког, Ливањског и
Дувањског поља у средњевјековним границама, док се западне стране односе на простор
према Далмацији – рекао је Шолак и објаснио

да је пројекат започет 2016. године, а планирано је да траје до 2022. године.
Он је најавио скоро објављивање књиге ћириличних натписа у Грахову, а планирано је да
сва издања буду објављена двојезично на српском и енглеском језику.

150 РОДОВСКИХ И ПОРОДИЧНИХ ГРОБАЉА

Други аутор др Горан Комар је истакао да
нема силе која може спријечити јединство народа са обjе стране Дрине уколико се народу
уједини дух. Споменици о којима говори књига том процесу несумњиво помажу.
– Главни циљ нашег пројекта је обухватити
и приказати сликом што је могуће већи број
надгробних споменика тог простора. Историјски простор Гламоча привлачио је пажњу
стручњака и раније, међутим, нико се није
бавио изучавањем ћириличких натписа новог вијека. Показало се да у Гламочу постоји
велики број православних гробаља на чијим
споменицима је ситуиран висок број ћириличких натписа који су настајали у хронолошким
оквирима од почетка 18. вијека до наших дана
– рекао је Комар. Он је истакао да материјална култура Срба у динарским пољима сеже у
дубљу прошлост него што се мисли.

– Грчки греб је угловни тип споменика на
који се наслања импозантна, умјетничка, занатска, високо дотјерана и развијена гробаљска култура Срба динарских поља. Високи, масивни надгробни крстови који у Гламочу сежу преко 4 метра у висину су везани за гробља средњег вијека. Ако ми нађемо чврсте податке да је одређен дио породица и гламочких
родова у Гламочко поље стигао током 18. или
19. вијека онда ћемо видјети да су се они својим укопавалиштима наслонили на гробља
средњег вијека.
Комар је истакао да су истраживања којима се они баве значајна за доба када Гламоч
и други дијелови сјеверозападне Босне доживљавају депопулацију.
– Народ се одсељава притиснут неповољним приликама, али ми настојимо да саберемо наше људе који потичу са тих простора и
истовремено да сликом покажемо вриједне
споменике Гламоча. На тај начин желимо да
српском народу укажемо на вриједност материјалне културе Гламоча која дефинитивно том народу припада. У Гламочком пољу
ни не можете видјети ништа друго него близу
150 родовских и породичних гробаља са ћириличким натписима који свједоче о присуству свештенства српске православне цркве,
али и о високом нивоу писмености људи из
Гламоча који су ове натписе клесали и израђивали током 17, 18, 19. и 20. вијека. Важно
је да преостале дијелове нашег народа упознамо са тим материјалним насљеђем у циљу
разбијања учвршћених представа о томе да је
српско само што досеже до Дрине, а да преко Дрине живи неки други народ. То је тежак
фалсификат који је постављен у доба аустроугарске управе и који провејава и до наших дана. Настојимо оваквим књигама да мијењамо
тај фалсификат, поглед на Босну и на гранична подручја у сјеверозападној Босни.

ДРАГАНА ШИПОВАЦ

У БЕОГРАДУ ОДРЖАНО ПРВО ВЕЧЕ МЈЕШТАНА БЕНКОВАЧКОГ СЕЛА
У

ресторану Џо у Батајници 27. децембра одржано
је прво вече Бенковачког Села на коме је било присутно
око 250 бивших и садашњих
мјештана и њихових пријатеља. Организатори скупа су
били Миленко Маниславић,
Драган Видић, Миленко Сакић, Дражен Жежељ, Никица
Манисловић, Дадо Раич, Ђоко Раич, Љубиша Маниславић, Огњен Жежељ, Саша Раич, Радован Ристић, Драгиша
Шушак и Александар Лакић.
Вече је протекло у веселој атмосфери препуној емоција и
радости због окупљања након
24 године од катастрофе која је задесила крајишке Србе
1995. године.
Скуп је показао да су некадашњи становници Бенковачког Села жељни свог краја и сјећања на исти.
Водитељка програма млада Анђела Жежељ дала је ријеч Александру Лакићу који је
поздравио све присутне и рекао да „Бенковачко Село никад није отишло из његових
мјештана и да у њима и даље
живи успомена и сјећање на
њега, на нека боља времена
када су многе ствари имале
више смисла”.

»» Миленко Маниславић, Миле Раич, Бошко Рњак, Александар Лакић, Жељко Видић и Дражен Жежељ
Он је истакао да је Бенковачко Село изњедрило многе успјешне људе међу којима су три прволигашка фудбалера (Мишо Маниславић,
Милан Стегњаић и Владимир
Маниславић) из времена бивше Југославије, првака државе у боћању(Србо Стегњаић),
докторе наука, а највише је изњедрило вриједне и поштене
људе који имају специфичан
смисао за хумор.
Из Бенковачког Села је и
садашњи проректор за науку
Универзитета у Београду Петар
Марин као и један од најбољих
фудбалера у некадашњој јединственој хрватској лиги Милош
Ћиритовић. Међу присутнима

СРБЕ ЗАМИЈЕНИЛИ ХРВАТИ ИЗ БИХ
Бенковачко Село се налази у непосредној близини Бенковца.
По попису из 1991. године, број становника био је 630, од чега
су се 620 изјаснили као Срби. Готово све становништво је
протјерано из села током злочиначке акције Олуја. По попису
из 2001. године Бенковачко Село је имало 534 становника,
углавном Хрвата досељених из БиХ након 1995. године, уз
нешто српских повратника. Бенковачко Село је према попису
становништва из 2011. године имало 789 становника.

су били оснивачи и многобројни чланови КУД-а Петар Зечевић који су његовали обичаје и
традицију свога краја.
Лакић се посебно захвалио онима који су дошли из
Бенковачког Села што је пропраћено великим аплаузом
присутних.
Анђела Жежељ је прочитала своју пјесму ауторску пјесму Завичај коју је написала
са 10 година и коју је први пут
прочитала на овом скупу. Она
је рекла да је рођена у Србији,
али да је слушајући оца, мајку,
стричеве, другу родбину осјећала као да је лично прошла кроз
све што се дешавало и као да је
живјела у свом завичају.
Њена емотивна пјесма
изазвала је и сузе код дијела
присутних мјештана. Нагласила је да „чврсто стојимо на
ногама послије свих животних околности које су нас задесиле”.
Преко видео бима присутнима се обратио дио мјештана који живи у дијаспори (Тодор Жежељ Тоћо из САД, Југо-

»» Анђела Жежељ

ЗАХВАЛНОСТ ДОНАТОРИМА
Лакић се поименице захвалио свима из Србије и дијаспоре
који су помогли организацију скупа. (Из Аустралије: Дојчило,
Александар, Марин и Саша Марин, Предраг Раич, Љубиша
Видић, из Америке: Милош и Југослав Видић, Небојша
Манесловић, Тодор Жежељ, из Канаде: Давор и Боривој
Лакић, Радован Радић, из Њемачке: Душко Видић, из
Србије: Деан Жежељ, Ђорђе Марин)
Пошто су донације превазишле очекивања вишак
прикупљених средстава је намијењен лијечењу Јована
Кошевића чиме је ово вече имало и хуманитарни карактер.

слав Видић Jуги из САД, Предраг Раич – Буја из Аустралије, Саша, Марин и Ацо Марин
из Аустралије и Боре и Давор
Лакић из Канаде).
Они су поздравили своју
родбину, кумове, пријатеље и
некадашње комшије који су се
окупили у ресторану Џо и који су им узвратили снажним
аплаузима. Посебно су се потрудили Боре и Давор Лакић
чији се програм састојао из
три дијела (разговор дједа и
бабе; изворна пјесма и здравица и пјесма на гитари о родном селу).

На крају присутнима се
обратио свештеник Драган Зорица који је родом из оближњег села Кожловац.
Он је изразио радост што
се наши људи окупљају упркос
невољама које су их задесиле
и обавезама које имају јер су
исти важни због очувања нашег идентитета.
Посебно се захвалио члановима Организационог одбора који су уложили доста труда, напора и рада да се припреми овај скуп. Отац Драган је истакао да приликом
ове и других завичајних вече-

»» Свештеник Драган Зорица
ри треба да се сјетимо наших
предака који су нам оставили
предивне цркве и манастире
(пр. Црква Светог Јована Крститеља у Бенковцу) и борили
се да их очувају кроз вјекове.
Обавеза наше генерације
јесте да их помажемо и обилазимо, као и да обнављамо
и чувамо наша гробља која
су свједоци нашег постојања.
Он је позвао присутне да
се сјете академика и лидера
Срба из Хрватске почетком
деведесетих година прошлог
вијека Јована Рашковића који је рекао да је идентитет нашег народа израстао из олтара Српске православне цркве.
Присутне је у остатку вечери забављао бенд Дијаманти.
У паузи су мјештани Бенковачког Села отпјевали традиционалне пјесме „на суво” и
одиграли бирачко коло.
Организациони одбор је
донио одлуку да се Друго вече Бенковачког Села одржи
у октобру за Покров пресвете Богородице. Овај празник
је слава села. 
РСК
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ОДРЖАНО 6. ЗАВИЧАЈНО ВЕЧЕ ТРЕБИЊАЦА У БЕОГРАДУ

САМО СЛОГА ЧУВА СРПСКУ ХЕРЦЕГОВИНУ!

У

организацији Удружења Требињаца Јован Дучић 7. децембра 2019. године одржано
је 6. Завичајно вече Требињаца у ресторану Орашац у
Београду.
Више од 300 присутних
гостију је умјесто оправдано
одсутног предсједника Жарка Ј. Ратковића, поздравио
секретар Удружења Миливоје Мишо Рупић, који је добродошлицом на „духовну
мобу” подсјетио и на недавно преминулог херцеговачког пјесника легендарног Божидара М. Глоговца.

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ
УДРУЖЕЊА

Рупић је у свом говору
подсјетио на бројне програмске активности које је Удружење Требињаца реализовало у протеклих годину дана.
Он је навео да је Удружење учествовало у прикупљању помоћи за лијечење Марине Вујиновић, дјевојчице
из Требиња. Осим тога, Требињци из Београда донира-

»» Раша Дангубић, Раде С. Петровић, Дарко Миличић, Млађен Цицовић и Миодраг Линта
ли су спортску опрему пливачком клубу Леотар, а Библиотеци Иво Андрић – Андрићевог института у Вишеграду, Градској библиотеци у Требињу, Библиотеци Гимназије у Требињу, и
Градским библиотекама у
Панчеву, Лазаревцу и Горњем Милановцу, поклоње-

РАДИЋ: РЕГИСТРОВАНО 100.000 НОЋЕЊА
Директор Туристичке
организације Требиња Марко
Радић није крио задовољство што
је први пут дошао на завичајни
скуп земљака у Београду. Он је
рекао да је ова година донијела
више од 100.000 регистрованих
ноћења. Поред бројних
историјских споменика културе,
Радић велико интересовање
за зимски боравак у Требињу
приписује благој медитеранској клими и чињеници да
је град Требиње препознат и по оправданом слогану
„најсунчанији град Српске”.
– Забиљежено је да у Требиње долазе туристи из 90 земаља,
ипак, највећи број ноћења је од гостију из Србије. Посебан
допринос дају и Херцеговци који усменом рекламом
пропагирају наш град. Почели смо већ да се спремамо
за Београдски сајам туризма који ће се одржати од 20.
до 23. фебруара 2020. године. Туристичка понуда биће
презентована на највећем простору до сада. Очекујемо
учешће тридесетак привредника – рекао је Радић уз
напомену да ће се на вријеме објавити тачна локација
штанда Туристичке организације Требиња, који ће због
величине бити измјештен у Халу 1.

не су и књиге које је штампало Удружење Требињаца у
претходном периоду.
– У оквиру традиционалне
манифестације представљања знаменитих Требињаца,
на Коларцу је организована
академија посвећена Ристу и
Бети Вукановић, покретачима и оснивачима сликарског
образовања у Србији. Ових
дана донијели смо одлуку да
ученицима основне школе
у Ластви која има 50 ученика, поклонимо три лаптопа
и пет таблет рачунара – рекао је Рупић.
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић пренио је
земљацима поздраве са југа Српске наглашавајући важност толико неопходне слоге уз поруку да „добро распоређени” треба увијек да уз
међусобно поштовање увијек будемо једни уз друге. Ћурић је истакао да се у Требињу увелико ради на десетак
великих градилишта.
– Приоритет Владе РС
је нови магистрални пут од
Брода на Дрини до Тјентишта. Имајући у виду да Влада
Србије улаже у радове на путу од Чачка до Пожеге, као и
да планира почетак изградње
ауто-пута од Пожеге до Котромана, до Херцеговине ће

»» Мишо Рупић и градоначелник Мирко Ћурић

МИЛИЧИЋ МЕЂУ ТРЕБИЊЦИМА
Скуп Требињаца увеличала је и српска кошаркашка
легенда. Овога пута то није био Дејан Бодирога, већ
некадашњи кошаркаш Детроит Пистонса и репрезентативац
Србије Дарко Миличић. Након завршене НБА каријере
и неколико година паузе поново се активирао играјући
за новосадски клуб I came to play у коме играју и бивши
репрезентативци Бранко Цветковић, Јово Станојевић, један
од најбољих баскеташа на свијету пребиловачки потомак
Душан Булут.
На водећој су позицији Друге српске лиге, а највећи ривал
им је екипа Херцеговца из Гајдобре.
– Гајдобрани су одлична екипа. До посљедњег кола биће
неизвјесна борба за прво мјесто – поручио је Миличић који
је дуго и стрпљиво удовољавао многима за заједничко
фотографисање.

се стизати брже него икада –
рекао је Ћурић.

РАЗМЈЕНА ПОКЛОНА

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је, као поклон домаћинима, секретару удружења Миливоју Рупићу уручио умјетничку слику
са мотивима града Требиња.
Као успомену на ово вече Раша Дангубић уручио
је градоначелнику Ћурићу
статуу са ликом патријарха
Павла, коју је уз помоћ свештенства и монаха са Космета, а уз благослов патријарха
Иринеја и владике Теодосија урадио Миломир Влашко-

вић, свештеник Цркве Светог Василија Острошког из
Лепосавића.
Раде С. Петровић, замјеник предсједника Удружења Требињаца угостио је,
поред градоначелника Требиња Мирка Ћурића и високе званице међу којима су
били Млађен Цицовић, директор Представништва РС
у Београду, Миодраг Линта,
предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије, Гордан Мишељић директор ХЕТ-а, Анђелко Вучић, као и представници братских херцеговачких
удружења из Бањалуке, Зре-

њанина, Новог Сада и Београда.
Културни дио програма
био је обогаћен етно звуком
и сјајним наступом Требињке Саре Хамовић, студенткиње четврте године Медицинског факултета у Новом Саду.
Први пут међу Требињцима наступио је и Лепомир
Ивковић, глумац Народног
позоришта, који је казивао
стихове Јована Дучића, Десанке Максимовић и Добрице Ерића.
Млађен Цицовић, директор Представништва РС у Србији је истакао да оваква дружења доприносе афирмацији
„нас са оне стране Дрине, са
нама са ове стране Дрине”.
– Оваква окупљања су и
једна од програмских активности нашег представништва
јер на тај начин најбоље можемо поставити чврсте темеље нашим укупним односима Републике Српске и Србије – рекао је Цицовић.
За највеселији досадашњи
скуп Требињаца побринуо се
Баракуда бенд из Врњачке
Бање.
Добро расположење потрајало је до касно у ноћ када се зачула и незаобилазна
херцеговачка ганга.

ТРИФКО ЋОРОВИЋ

2. Вече Републике Српске у Зрењанину
З

авичајно удружење Бирач Дрина
Зрењанин (Лукићево) организовало је 13.12. у сали Гламур 2. Вече Републике Српске. Ово је седми пут да се окупљају, али други
пут званично се одржава Вече Републике Српске.
Част да први поздрави присутне
госте припала је домаћину Милану
Шарцу који је нагласио да родитељи присутних Бирчана од како су
дошли на подручје Војводине никада нису заборавили завичај.

– Ни ми потомци, никада нећемо заборавити Републику Српску одакле су нам коријени. Зато
његујемо добре односе и наставићемо тако јер нас завичај повезује. Позвали смо и наше пријатеље
из Републике Српске. Ми смо овдје сви мостови преко Дрине. Нека
Дрина буде вјечна! – рекао је Милан Шарац.
Бирчанима је указао част и допутовао у Зрењанин и начелник општине Сребреница Младен Груји-

»» Раденко Ђукановић, Драго Ашћерић, Миодраг Линта, Цвијетин Ђукановић и Слободан Марчета

чић. Он је нагласио да је све ове године Сребреница била мјесто гдје
се рушила Република Српска и на
српски народ се покушавао ставити печат геноцидног народа.
– Српски народ је преживио три
геноцида и нико није за то осуђен .
Ми не можемо сами да се изборимо
и задржимо ову позицију без подршке српског народа из Сребренице. Позваћу вас да нам помогнете и
сљедеће године, да сви који имате
право да гласате у Сребреници, па
да освојимо поново српску власт и
тако трајно ријешимо питање Сребренице.
Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта изазвао је велики аплауз упутивши поздрав генералу Ратку Младићу и његовим
сарадницима.
– Из Сарајева не можемо да очекујемо ништа добро. Странка демократске акције и Бакир Изетбеговић настављају упорно 24 године
послије рата, своју ратнохушкачку
политику, лажно оптужујући, да су

»» Младен Грујичић и Милан Шарац
Срби извршили геноцид, да је Република Српска геноцидна творевина, желећи да се српски народ
који је једини доживио геноцид у
Првом и Другом свјетском рату,
брутална етничка чишћења и злочине деведесетих година прогласи
за геноцидни народ.
Веома је важно да се Република Србија и Република Српска још
снажније боре за истину у међународним оквирима уз помоћ великих људи као што је Петер Хандке,
а има их доста.
Добровољац у Републици Срп-

ској Момчило Минић представио
је своју књигу Тренутак вечности.
Присутни су били и Драго Ашћерић предсједник Удружења Бирач
Дрина Београд, замјеник предсједника Завичајног удружења Бирач Дрина
Београд Цвјетин Ђукановић, Росић
Миле Завичајно удружење Сана Темерин, представници Завичајне заједнице Република Српска Суботица, предсједник Борачке организације регије Бирач Мишо Ступар…
Весеље и дружење је настављено
до раних јутарњих часова.

ДРАГАНА БОКУН
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3. ФЕСТИВАЛ ИЗВОРНОГ ПЈЕВАЊА У СУБОТИЦИ ЗАЧИЊЕН КОНЦЕРТОМ БАЈЕ МАЛОГ КНИНЏЕ

Динарско срце закуцало на сјеверу Бачке
З
авичајно удружење Банија је по трећи пут на сјеверу наше земље у Суботици 7.12.2019. угостило многобројне пјевачке групе које су
се такмичиле у изворном пјевању. У спортској сали Средње
техничке школе на 3. Фестивалу изворних пјесама наступило је 12 мушких и 10 женских пјевачких група од Новога Града и Републике Српске преко Ивањице, Аранђеловца, Шапца и Београда, па
све до Суботице.
Стручни жири којим је
предсједавао др Димитрије
Големовић у саставу је имао
проф. Гордану Рогановић и
проф. Тамару Штрицки Сек,
професорку Музичке школе
у Суботици.
У име организатора предсједник Управног одбора Завичајног удружења Банија
Жељко Тинтор је поздравио
све присутне и захвалио се
спонзорима, Граду Суботици
и Фонду за пружање помоћи
избјеглим и прогнаним лицима из Новог Сада.
На фестивалу су наступили: МПГ Банија из Суботице, ЖПГ Банија Пригревица, МПГ Петар Кочић Апатин, ЖПГ Ђердан Ивањица,
МПГ Унски бисери Апатин,
ЖПГ Александрово Суботица, МПГ Драгачевски вез Лу-

» Синиша Лазаревић, Љубица Радић, Жељко Тинтор и Стево Радић

» МПГ Славонија у срцу

чани, ЖПГ Завичај – Банија
Шабац, МПГ Оморика Ивањица, ЖПГ Цар Душан Силни Фекетић, МПГ Зора Крагујевац, ЖПГ Бреза Ивањица, МПГ Крајолик Лика Суботица, ЖПГ Драгачевски вез
Лучани, МПГ Завичај Банија
Шабац, ЖПГ Бисери Моравице Ивањица, МПГ Славонија у
срцу Београд, ЖПГ Огњиште
Апатин, МПГ Сретењске зоре Аранђеловац, ЖПГ Ђурђевак Кљајићево, МПГ Банија
Београд, МПГ Уна Нови Град.
Надахнути водитељ Миливоје Бештић је подсјетио присутне да једна строфа химне
Светом Сави почиње стиховима „Мила наша Банијо, Лико
и Крбаво”, док је Вук Караџић записао у Бањи Топуско:
„Тек сам ође спознао шта зна-

стоји 11 година, имамо поред пјевачких група и хор и
фолклорни ансамбл. Изузетно смо поносни на 12 „пачића” у КУД-у, на наше најмлађе
чланове – рекао је Борислав
Дамјанић и додао да организују годишњи концерт, за Петровдан обиљежавају Дан општине када се одржава велики фестивал фолклора и ликовне колоније.
Сви учесници Фестивала су добили захвалнице на учешћу од организатора Завичајног удружења Банија
из Суботице.
Жири је за
најбоље мушке
групе прогласио Славонија
у срцу Београд,

че ријечи „крв није вода” и
„своје горе лист”, када се наслања брат на брата као најтврђи град.
Први пут у Суботици су гостовали чланови МПГ Уна из
Новог Града на челу са Бориславом Дамјанићем учитељем народног изворног пјевања. Нови Град је специфичан по томе што је смјештен
на ушћу ријеке Сане у Уну и
брежуљкастим падинама Грмеча и Козаре. С
обзиром да граничи са
Банијом (Републиком
Хрватском), Банијци
су им врло блиски.
– Сарађујемо
и са пододбором Просвјете
из Двора на
Уни. КУД по-

Банија Београд и Драгачевски
вез Лучани. У конкуренцији
женских пјевачких група најбољи су били Бисери Моравице из Ивањице, Завичај Банија Шабац и Огњиште Апатин.
Признање за најбољег мушког солисту отишло је у руке Милосава Миловановића
из МПГ Сретењске зоре Аранђеловац, док је најбољи женски солиста Миља Драмићанин ЖПГ Бисери Моравице
Ивањица.
Специјална награда за најбољу интерпретацију припала
је МПГ Унски бисери Апатин.
За најизворнију ношњу
проглашена је она коју су носиле чланице ЖПГ Културни центар Цар Душан Силни
Фекетић.
Најмлађи учесници би-

ли су чланови ЖПГ Ђурђевак
Кљајићево и МПГ Уна Нови
Град. Најизворнија пјесма
МПГ Завичај – Банија Шабац.
Међу присутним гостима
били су Илија Маравић покрајински посланик у Скупштини АП Војводине, предсједник Савеза српских удружења Сјевернобачког округа
Боривоје Вукајловић.
Након Фестивала услиједило је дуго очекивани концерт Баје Малог Книнџе, а
публику су загријали наступи Џимија Станића и Крајишких бећара.
У Завичајном удружењу
Банија нису крили задовољство огромног интересовања
публике, која је са Бајом углас
пјевала „Динарско срце не да
се лако”.
ДРАГАНА БОКУН

ПОРОДИЦА ИЗ ЛИЧКОГ СЕЛА ОМСИЦА (КОД ГРАЧАЦА) У БЕОГРАДУ ОРГАНИЗОВАЛА ОКУПЉАЊЕ ВИШЕ ГЕНЕРАЦИЈА

Најранији писани помен породице Миљуш сеже до 1712. године

М

иљуши су српски род поријеклом из Лике. Према подацима из 1915. године, најбројнији су били на подручју Грачаца (29 кућа у Дерингају, 10 кућа у Омсици), а били су
бројни и на подручју Доњег Лапца (12 кућа у
Србу). Крсна слава Миљуша је Јовањдан (према подацима из 1883. године). Организатори
овог породичног окупљања су потомци Милице Миљуш и њена два супруга Јована, који је
као млад погинуо, и Петра Миљуша. Милица је са њима изродила деветоро дјеце. Неки
од њихових потомака, поготово млађи, први
пут су се упознали. Овакав вид окупљања је
за сваку похвалу јер, нажалост, у овим турбулентним временима за српски народ, породице прекидају родбинске везе или народски
речено, међусобно су се одродиле.

ДОКАЗАНО СРПСКО ПОРИЈЕКЛО

Идеја да се потомци породице Миљуш окупе потекла је од Милијане Стричевић рођене
Миљуш, од оца Милоша, и Рајка Кесића чија
мајка Босиљка потиче из ове вишечлане породице. Милијана је за Српско коло, рекла да
је још као дјевојчица, док је живјела у Земуну,
долазила у Грачац сваког љета и да би то сигурно чинила и данас да се није издешавало све
оно, што нажалост јесте, деведесетих година.
– На скуп су стигли чланови породице из
Новог Сада, Ниша, Београда, као и дио породице који је избјегао деведесетих из Грачаца
и још неких дијелова Хрватске. Ником није
било тешко да дође, напротив, сви су са задовољством прихватили ову идеју и данас нас се
окупило овдје тридесетак. Нажалост, Личани,
ма колико воле свој крај, укључујући и нас,
нису склони томе да држе породице на окупу. Управо смо се водили тиме да ето на неки начин својим примјером укажемо и другима да треба да раде на зближавању породица
и да овакви сусрети постану традиција – рекла је Милијана, наглашавајући да је највећа
вриједност овог скупа што су се неки чланови породице Миљуш, из најмлађих генерација, практично први пут видјели и упознали.
Рајко Кесић је поздравио родбину, а на
скуп позвао Јовицу Кртинића, предсједника
Друштва српских родословаца Порекло, да

» СЛИКА ЗА УСПОМЕНУ: Многи чланови породице први пут су се упознали
им у кратким цртама, изнесе податке о њиховој породици.
Кртинић је истакао да најранији писани
помен Миљуша сеже до 1712. године, када
се на тадашњем попису Лике и Крбаве, у Грачацу помиње Вучко Миљуш са породицом.
– На подручју Брувна и Мазина живјели
су у турско доба муслимани и њихови влашки
мартолози. Након пада Удбине они су отишли
у Босну. Затим је овдашње земљиште остало
ненасељено. До 1712. године, доселили су на
ово подручје Боловићи, Буљи, Чубриловићи,
Дивјаци, Добранићи, Драчићи, Гутеше, Kарановићи, Kечине, Kлајићи, Kрајновићи, Kрнете, Kртинићи, Kошутићи, Kасуље, Малбаше,
Миљуши, Обрадовићи, Пенезићи, Плећаши,
Поповићи, Радаковићи, Радмановићи и Рајшићи – истакао је Кртинић, нагласивши да
је презиме Миљуш највјероватније настало
од личног имена Миљуш, што би се у савременој терминологији могло назвати именом
Миодраг (мио).
Кртинић је навео да у Лици и Далмацији
има још презимена насталих из личног имена,
без додатка, као на примјер Будимир, Његомир, Милош и многа друга. Крсна слава Миљуша је Јовањдан (према подацима из 1883.
године). У књизи Милана Карановића Поуње
у Босанској Крајини, наводи се да Миљуши
припадају племену Богуновићи.
– Међутим, ДНК анализом тестиран је је-

дан припадник Миљуша из Омсице. Припада
тзв. хаплогрупи I2a PH908, која је најчешћа
код Срба и установљена је блискост са сљедећим досад тестираним родовима из Крајине:
Крњаја, Жегар (Обровац), и Грмуша, Голеши
(Бањалука), који такође славе Јовањдан. Иако Богуновићи славе Јовањдан, предање да су
Миљуши из рода Богуновића је оповргнуто генетичким тестирањем, с обзиром да Богуновићи припадају другој генетичкој хаплогрупи
(J2a – својствена племену Пјешивци) – стручно је разјаснио ову дилему Јовица Кртинић,
презентујући и географску заступљеност Миљуша према попису из 1948. године, у којој
се види да је у великом броју мјеста у СР Хрватској било Миљуша од Лике до Славоније,
али и у БиХ, поготово у Босанској Крајини.
Након веома успјешне презентације и сазнања које су добили о својим прецима, потомци Миљуша су у неформалним разговорима уз пригодно послужење, још једном „прошетали” кроз породично стабло.

НАЈМЛАЂИ НАЈВИШЕ ПОСЈЕЋУЈУ ЛИКУ

Александар Јовановић из Ниша нам је рекао да је на идеју да направи породично стабло, дошао као студент права изучавајући
насљедно право. Сви су цртали своје претке
и тако је поред очевог, Александар направио
нешто што би требало да буде претеча породичног стабла Миљуша.

Анета Јовановић, његова старија сестра,
по занимању грудни хирург, нам је рекла да
се сјећа неких ранијих времена када су били
годишњи одмори па су се породице окупљале
тако што би посјећивали једни друге.
– Искрено се надам да ће ово прерасти у
традицију – рекла је Анета, чија мајка Блаженка вуче коријене од Миљуша.
Ана Стричевић је послије три дана пута на
ово дружење допутовала са Кубе.
– Интересантно је да сада када је технологија толико напредовала велики дио породице није имао међусобне контакте. Раније
док су се слала писма и честитке они су били
чешћи, и више су се наши родитељи, деке и
баке виђали и дружили него сада – рекла је
Ана Стричевић.
Двоје најмлађих на овом сусрету су били
Ивана Јакшић, од оца Бранка, а веза са Миљушима је била њена бака Милка. Ивана је
студент треће године фармације, а њен брат
Немања, дипломирани економиста, ради на
Исланду. Ивана је, иако једна од најмлађих
потомака, често била у Лици.
– Раније, кад сам била мала ишла сам код
баке и деке у Грачац, у Лику сваке године.
Нажалост, у посљедњих пет-шест година нисам ишла и много ми је жао због тога – рекла нам је Ивана.
Алекса Кесић је други разред средње школе, на дружење је дошао заједно са братом Стефаном, тетком Рајком и оцем Рајком.
– Причао ми је тата о породици коју до сада
нисам имао прилике да упознам. Данас када
смо се окупили, само послије неколико сати
дружења имам осјећај као да се знамо годинама – прича нам Алекса, играч млађих селекција Локомотиве пред којим би могла бити
лијепа фудбалска каријера, а који је и редовни учесник Личког вишебоја у Србу и сваког
љета посјећује крај својих предака.
Пред крај дружења се и заплесало, фотографисало, размијениле адресе и контакти са
увјерењем да овај први, сигурно неће бити и
посљедњи сусрет. Милијана и Рајко су нам,
још на почетку разговора рекли, да је наредни могућ већ на љето, у Омсици, мјесту из ког
су потекли.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

26 АКТИВНОСТИ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА
МИСА ПАВЕЛИЋУ У ЗАГРЕБУ ПРИМЈЕР
ДА ЈЕ УСТАШТВО ТЕМЕЉ ХРВАТСКЕ
Одржана миса Анти Павелићу у Загребу, поводом 60. годишњице од његове смрти, јесте
један у низу примјера да Хрватска није утемељена на антифашизму како то декларативно пише у Уставу већ да је
њен темељ усташтво, oцјењује
предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине
Србије Миодраг Линта.
Такође, поменута миса је један у низу доказа како се Католичка црква никада није оградила од стравичних усташких злочина и никада није осудила почињени геноцид
над српским народом у НДХ. Хрватска је пронацистичка и
шовинстичка држава јер се хрватски народ није суочио са
својом геноцидном и злочиначком прошлошћу што потврђују бројна истраживања. Међу њима је посебно поразно
истраживање загребачког Института друштвених наука из
2015. године према којем чак 71 посто ученика заврших
средњих школа у Хрватској сматра да НДХ није била нацистичка и геноцидна творевина већ права хрватска држава. С друге стране, наведени подаци не представљају
посебно изненађење из разлога јер све значајне институције у Хрватској, као што су Католичка црква, политичке странке десне оријентације, Хрватски сабор, Влада
Хрватске, хрватска предсједница, Хрватска радио-телевизија, Фудбалски савез Хрватске, низ удружења хрватских ветерана и многи други раде у суштини на остварењу једног од стратешких циљева, а то је рехабилитација
геноцидне НДХ и усташа.
Линта истиче да главни разлог оваквог стања у Хрватској јесте чињеница да је комунистички режим послије
Другог свјетског рата онемогућио, у име лажног братства и јединства, да хрватски народ прође процес денацификације кроз који је прошао њемачки народ. Такође, врх Комунистичке партије је дозволио да у партизанске јединице током 1944. и 1945. године пређе
велики број усташа и домобрана који су касније заузели високе функције у комунистичком режиму. Нажалост, процесу рехабилитације НДХ и усташтва у Хрватској у великој мјери помаже и ћутња Европске уније и
западних сила из својих интереса. Хрватска је лојални
члан Европске уније и НАТО пакта и послушно испуњава све налоге својих ментора: увела је санкције Русији,
признала је лажну државу Косово, прихватила је лажну
оптужбу о непостојећем геноциду у Сребреници и др.

СРАМНА, АЛИ ОЧЕКИВАНА ОДЛУКА СУДА У
ШИБЕНИКУ ДА ПУСТИ НА СЛОБОДУ УСТАШЕ
КОЈИ СУ НАПАЛИ СРБЕ У УЗДОЉУ
Срамна, али очекивана је одлука општинског суда у Шибенику да пусти на слободу сљедбенике усташког покрета који
су 21. августа физички напали
Србе у селу Уздоље код Книна
док су у кафићу гледали фудбалску утакмицу Црвене здезде, оцијенио је предсједник
Одбора за дијаспору и Србе у
региону Скупштине Србије Миодраг Линта.
Наведена одлука суда још једном је потврдила да хрватско правосуђе није независно и непристрасно, већ етнички мотивисано правосуђе које својим одлукама легализује ратне злочине и насиље над Србима. То потврђује и скандалозна одлука Државног тужилаштва које је подигло оптужницу против сљедбеника усташког
покрета за физички напад у Уздољу због тобоже насилничког понашања и наношења физичких повреда, а не
због кривичног дјела злочина из мржње. Гости у кафићу Петко у Уздољу су брутално физички нападнути само зато што су Срби. Циљ физичког напада је био да се
Срби додатно застраше и да им се пошаље језива порука да им нема живота у Хрватској.
Линта истиче да се у Хрватској готово свакодневно дешавају србомрзачки испади који су дио добро организоване кампање усташких снага чији је циљ потпуна
рехабилитација усташтва и НДХ и протјеривање преосталих Срба. У посљедњих неколико дана уништавају
се ћирилични плакати предсједничких кандидата у Хрватској које је поставило Српско народно вијеће и остављају поруке мржње. Поред тога, исписују се нови србомрзачки графити и поруке мржње у Загребу, Сплиту
и другим хрватским градовима као што су Максови месари, Само крви четника из Книна, Убиј Србина, Србе на
врбе и многи други. Хрватска власт својим понашањем
охрабрује усташке снаге да се понашају све агресивније
и безобзирније јер знају да за њих не важе Устав и закони. Јасно је да Хрватска није истински демократска
држава јер се у њој готово свакодневно крше темељне
вриједности данашњег свијета, посебно људска права,
владавина права и антифашизам.

СРПСКО КОЛО ДЕЦЕМБАР 2019.

Џаферовић и Комшић
непријатељски настројени
према српском народу
И
зјаве чланова Предсједништва БиХ Жељка Комшића и Шефика Џаферовића, поводом приједлога Стратегије одбране и
националне безбедности Србије, потврђују да су обојица
непријатељски оријентисани
према Србији и српском народу, оцјењује предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта.
Јасно је да Џаферовић,
Комшић, Странка демократске акције и многи други у Сарајеву не могу поднијети што
се у поменутој Стратегији Република Српска и њено очување дефинише као један од
приоритета спољне политике
Србије. Џаферовић и Комшић
износе низ најбруталнијих лажи да би усвајање Стратегије
одбране и националне безбедности Србије тобоже значило

»» СМЕТА ИМ СРПСКА: Џаферовић и Комшић (фото: Глас Српске)
повреду суверенитета и територијалног интегритета БиХ,
нарушавање регионалног мира и стабилности и кршење
Дејтонског споразума. Оба
бошњачка члана Предсједништва понављају по ко зна
који пут безочну измишљотину о агресији Србије и српског народа на Босну и Херцеговину, а прећуткују неспорну
истину да је злочиначки режим Алије Изетбеговића из-

вршио агресију на српски народ у Босни и Херцеговини с
циљем стварања унитарне и
исламизоване државе.
Линта истиче да Србија поштује Дејтонски споразум, територијални интегритет БиХ
и снажно се залаже да очување и јачање мира и стабилности у региону. Нажалост,
с друге стране Џаферoвић,
Комшић, Бакир Изетбеговић
и други у Сарајеву не поштују

територијални интегритет Србије јер у јавности дају скандалозне и непријатељске изјаве
да је за њих Косово независна
држава и да би БиХ требало да
призна лажну државу Косово.
Очигледно је да бошњачки политичари не поштују и не уважавају Србију јер угрожавају и негирају њен територијални интегритет и понављају
бесмислене и лажне оптужбе
о наводној српској агресији и
почињеном геноциду у Сребреници. Такође, бошњачки
политичари од завршетка рата крше изворни Дејтонски
споразум јер се константно
залажу за отимање надлежности Републици Српској и њихово неуставно преношење на
ниво БиХ. У питању је штетна
политика којa продубљује неповјерење између Срба и Бошњака и угрожава мир и стабилност у БиХ.

БОЛЕСНЕ ИЗМИШЉОТИНЕ СДА НА РАЧУН
ПЕТЕРА ХАНДКЕА И ЕМИРА КУСТУРИЦЕ
Н

ајоштрије осуђујем болесне измишљотине Странке демократске акције на рачун великих и свјетски признатих хуманиста, умјетника и патриота Петра Хандкеа и Емира Кустурице – рекао је предсједник Одбора за
дијаспору и Србе у региону
Скупштине Србије Миодраг
Линта.
Странка демократске акције у свом саопштењу понавља бруталне и безочне лажи да се овогодишњи добитник Нобелове награде Петар Хандке тобоже сврстао
на страну негатора геноцида
и насилника правдајући ратне злочинце, као и да је издао људскост, истину и правду. Српски народ је поносан
на чињеницу да је један велики књижевник и интелектуалац, као Петар Хандке, стао

»» ПРИЈАТЕЉИ: Хандке и Кустурица (фото: visegrad365.com)
на страну истине и правде без
обзира на посљедице. С друге стране, јасно је да СДА не
одустаје од ратнохушкачке и
србомрзачке политике која
наноси велику штету и константно производи неповјерење и продубљује подјеле
између два народа. Пресуде Хашког трибунала да је у
Сребреници тобоже извршен
геноцид су политичке и нису

засноване на праву и чињеницама већ су резултат ратне пропаганде.
Линта одбацује безочне
и болесне оптужбе СДА да
је Емир Кустурица тобоже
издао свој народ, вјеру и све
људске и моралне принципе у времену лажног геноцида. Веома је занимљиво како
СДА много смета чињеница
да је Емир Кустурица јасно

поручио да је његова породица поријеклом српска православна и да се он само вратио
својим коријенима, а не смета им што су њихови преци
за вријеме турске окупације
напуштали хришћанство и
примили ислам.
Да није било османлијске
окупације никада преци Бакира Изетбеговића и многих
других потурчених Срба не
би били муслимани и не би
се одлуком из 1993. године
назвали Бошњацима. У данашње вријеме свако има право да се слободно опредјељује по националној и вјерској
припадности. Због тога жестока мржња коју СДА показује према Емиру Кустурици највише и најбоље говори о карактеру највеће бошњачке странке и њеном руководству.

Подизање лажне оптужнице против генерала
Савчића је покушај сатанизације бораца РС

Н

ајоштрије осуђујем подизање лажне оптужнице против предсједника Борачке организације Републике Српске генерала Миломира Савчића због тобожњег помагања у ратном злочину почињеном 1995. године у Сребреници, изјавио је предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта.
Наведена измишљена оптужница против генерала Савчића је само један у низу доказа да Тужилаштво БиХ није
независан орган већ има намјеру да оправда бесмислену
и апсурдну оптужбу о српској
агресији на БиХ, односно да
су Срби тобоже једини кривци за ратна дешавања, агре-

»» Генерал Миломир Савчић
сори и злочинци, а Бошњаци
ослободиоци и жртве. Циљ лажних оптужби и пресуда против српских официра и војника јесте константна сатанизација борачке организације
и српског народа с крајњим
циљем да се укине Република Српска и створи унитарна
и исламизована БиХ. Генерал

Савчић је частан официр који се поштено и пожртвовано
борио за опстанак свог народа
и стварање Републике Српске.
Међутим, дискриминаторско
и једнострано правосуђе у Сарајеву има намјеру да генерала Савчића осуди у монтираном судском процесу на основу лажних доказа.
Линта још једном позива
Тужилаштво за ратне злочине Србије да коначно покрене
свеобухватну истрагу и подигне оптужнице против наредбодаваца и починиоца бројних и бруталних ратних злочина над Србима на подручју Сребренице и регије Бирач.
Постоје бројни докази о масовним убиствима, мучењу,
пљачки и протјеривању срп-

ског народа на том подручју за које нико од припадника тзв. Армије БиХ није осуђен. Јасно је да је правосуђе
БиХ етнички мотивисано правосуђе које осуђује најчешће
Србе, а одбацује оптужбе или
доноси ослобађајуће пресуде
високим бошњачким војним,
полицијским и политичким
функционерима који се сумњиче за злочине над српским
цивилима и ратним заробљеницима. Посебан проблем јесу двоструки стандарди у квалификацији кривичних дјела,
јер се Бошњаци оптужују најчешће за индивидуалну одговорност, док се Срби оптужују за најтежа кривична дјела
– злочин против човјечности
и геноцид.
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ЛИНТА: Република Српска
Крајина настала као одговор
на усташку политику Туђмана

Р

епублика Српска Крајина настала je као одговор крајишких Срба
на усташку политику режима Фрање Туђмана чији циљ
је био стварање етнички чисте Велике Хрватске по узору на геноцидну НДХ, изјавио је предсједник Одбора за
дијаспору и Србе у региону
Скупштине Србије Миодраг
Линта на дан када се навршило 28 година од оснивања
Републике Српске Крајине.
Фрањо Туђман је обрачун са српским народом
најавио на Првом конгресу
ХДЗ-а фебруара 1990. године када је изрекао злокобну
реченицу да геноцидна НДХ
није фашистичка творевина
већ историјски израз хрватског народа за својом слободом. Српском народу се
током предизборне кампање, као и након доласка ХДЗ-

-а на власт маја 1990. године, ледила крв у жилама због
величања усташтва и НДХ,
повратка преживјелих усташа из емиграције, употребе
усташке шаховнице која почиње са бијелим пољем, употребе усташког поздрава За

дом спремни, пјевања усташких пјесама, масовног отпуштања с посла. ХДЗ је након доласка на власт убрзо
формирао паравојне формације које су почеле да спроводе терор над Србима у низу хрватских градова и у ве-

ћем дијелу Западне Славоније. Услиједиле су пријетње, притисци, избацивање из
станова, минирање српских
кућа и локала, физички напади, киднаповања, мучења
и убиства Срба.
Линта истиче да је Република Српска Крајина доживјела катастрофу због политике двоструких стандарда
међународне заједнице и неодговорног односа тадашње
власти у Србији.
У злочиначким акцијама
Миљевачки плато, Масленица, Медачки џеп, Бљесак и
Олуја Хрватска је извршила
брутално етничко чишћење
српског народа са свог вјековног подручја, бројне злочине над српским цивилима
и ратним заробљеницима и
систематско пљачкање и уништавање српске имовине и
инфраструктуре.

Фрањо Туђман је ратни злочинац јер је
спроводио усташку политику Анте Павелића
редсједник Одбора за дији. Хрватски сабор је 2000.
Према наведеној анкеП
јаспору и Србе у региогодине усвојио чак и сканда- ти чак 79 посто испитанину Скупштине Србије Миолозну и неприхватљиву Де- ка сматра да је Туђманова
драг Линта оцјењује поводом
20 година од смрти Фрање
Туђмана, да је први хрватски
предсједник ратни злочинац
јер је спроводио усташку политику Анте Павелића. Фрањо Туђман је, уз помоћ усташке емиграције и појединих
западних центара моћи, успио у једном дијелу да оствари циљ усташког покрета, а
то је стварање етнички чисте Велике Хрватске огњем и
мачем. Посљедице усташког
режима Фрање Туђмана су
масовни и плански злочини
против Срба, етничко чишћење српског народа са подручја данашње Хрватске, али и
западнокрајишких општина,
западне Херцеговине, Босанске Посавине и других дије-

лова Босне и Херцеговине,
систематско и организовано пљачкање и уништавање
српске имовине и отимање и
укидање стечених права. Да
би оправдали злочиначку политику режима Фрање Туђмана хрватски политичари,
Католичка црква, интелектуална елита и ветеранска
удружења створили су лажни
мит о великосрпској агреси-

кларацију о Домовинском
рату према коме су Србија,
ЈНА и крајишки Срби тобоже извршили агресију на Србе, а Хрватска је тобоже водила праведан, одбрамбени
и ослободилачки рат.
Линта подсјећа да је средином новембра агенција
ИПСОС, за Дневник Нове ТВ
у Загребу, спровела анкету да
се види шта Хрвати мисле о
првом хрватском предсједнику. Резултати анкете су потврдили неспорну истину да
велика већина хрватског народа сматра да је Фрањо Туђман најбољи хрватски државник прије свега због чињенице јер је створио етнички чисту хрватску државу на усташким принципима.

улога у освајачком и агресивном Домовинском рату
била позитивна, а свега њих
13 посто да је његова улога
у рату била негативна док 8
посто не зна. Анкета је само
један у низу доказа да се хрватски народ није суочио са
својом геноцидном и усташком прошлошћу и да данашња Хрватска није модерна и
демократска држава већ држава мржње и нетрпељивости у којој се величају усташтво, ратни злочинци и злочиначка Туђманова политика, у којој се негира геноцид
из времена НДХ и злочини
деведесетих година над Србима, у којој не влада право
и у којој се систематски крше људска права Срба.

СКАНДАЛОЗНА НАМЈЕРА ХРВАТСКЕ ДА НАСТАВИ
СУДСКИ ПРОГОН ГЕНЕРАЛА БОРИСЛАВА ЂУКИЋА

Н

амјера Хрватске да и даље судски прогони генерала Борислава Ђукића као
скандалозну и антиевропску,
оцјењује предсједник Одбора
за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта.
Трагична је чињеница да
је пензионисани генерал ЈНА
Борислав Ђукић новембра
прошле године осуђен на
Жупанијском суду у Сплиту
на девет година у класичном
монтираном процесу за наводни ратни злочин – рушење бране Перућа.
Током судског поступка
против генерала Ђукића направљен је низ незаконитих
радњи и није изведен ниједан
доказ да је био близу поменуте
бране и да је наредио подређе-

нима да активирају експлозив.
Поред тога, хрватско тужилаштво је, по налогу хрватских
власти, покренуло против генерала Ђукића други монтирани судски процес и подигло
оптужницу за наводне ратне
злочине на подручју Шибенско-книнске жупаније.
Линта позива Министарство спољних послова да упу-

ти протест Хрватској због
монтираног и незаконитог
судског процеса против генерала Ђукића и затражи да
буде изручен Србији. Генерал Ђукић је своју војничку
дужност обављао часно и поштено и није починио било
какав ратни злочин, за шта
га на основу лажних доказа
терети хрватско тужилаштво.

У оружаним сукобима учествовао је као официр ЈНА
и помагао у спашавању нападнутих припадника ЈНА,
њихових породица и заштити српског народа. Јасно је
да монтирани процес генералу Ђукићу није само суђење једном човјеку, него и
суђење ЈНА, Војсци РСК, крајишким Србима и Србији да
би се оправдала злочиначка
политика усташког режима
Фрање Туђмана чији је циљ
био стварање етнички чисте Велике Хрватске. Такође, циљ судског процеса да
се оправда бесмислена оптужба хрватске стране да су
Срби били тобоже агресори
и злочинци, а Хрвати тобоже
жртве који су водили ослободилачки рат.

СКАНДАЛОЗНА ПРЕСУДА СУДА ДА ТОМПСОН
СМИЈЕ ДА УЗВИКУЈЕ ЗА ДОМ СПРЕМНИ
Скандалозна је, али очекивана пресуда Високог прекршајног суда у Загребу да Марко Перковић Томпсон узвикивањем усташког поздрава За дом спремни на почетку србомрзачке пјесме Бој на Чавоглаве није прекршио закон, изјавио је предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта.
Високи прекршајни суд је својом антицивилизацијском
пресудом само потврдио неспорну чињеницу да хрватско правосуђе активно доприноси потпуној рехабилитацији усташког покрета и геноцидне Независне Државе Хрватске. Добро је познато да усташки пјевач Марко
Перковић Томпсон, који је пјевао и о клању Срба, има
пуну подршку ХДЗ-а и хрватске власти која издваја стотине хиљада евра на годишњем нивоу за финаснирање
његових концерата широм Хрватске. Хрватска предсједница Колинда Грабар Китаровић сматра усташу Томпсона великим патриотом и њеним омиљеним пјевачем.
Отворени усташа Томпсон је икона и идол и хрватског
премијера Пленковића и фудбалске репрезентације Хрватске на челу са селектором Златком Далићем и капитеном Луком Модрићем који је по мајци Србин и већине хрватског народа.
Линта истиче да наведена пресуда Високог прекршајног
суда и многе друге чињенице само потврђују очигледну истину да Хрватска није модерна и демократска држава јер се у њој не поштују универзалне вриједности,
међународне конвенције, Устав и закони. Хрватска је у
суштини једна шовинистичка држава у којој је дозвољено и легитимно исказивати бијесну мржњу и вербално
пријетити Србима узвикивањем усташког поздрава За
дом спремни и на многе друге начине, физички нападати, шиканирати и премлаћивати Србе, отимати српску имовину и величати ратне злочинце без казне и
посљедица. Многе чињенице показују да Хрватска није способна да буде истински демократска држава која
би гарантовала права свих својих грађана и у којој би
владала нулта толеранција према говору мржње, насиљу, дискриминацији, усташтву и ратним злочинцима.

ИЗЈАВА ШКОРЕ ДА НДХ НИЈЕ
ФАШИСТИЧКА ТВОРЕВИНА
ДОКАЗ УСТАШКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Предсједник Одбора за дијаспору и
Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта oцјењује изјаву кандидата за предсједника Хрватске Мирослава Шкоре да НДХ није била само фашистичка творевина као један у низу
доказа његове усташке оријентације.
Мирослав Шкоро досљедно заступа
став ратног злочинца Фрање Туђмана који је на првом сабору ХДЗ-а фебруара 1990. године за геноцидну НДХ рекао да је израз историјских тежњи хрватског народа за својом државом. Да је Мирослав Шкоро отворени усташа потврђује и његова скандалозна изјава да је његов кум под усташким поздравом
За дом спремни тобоже бранио Хрватску. Кум Мирослава Шкоре и многи други Хрвати су под вођством ратног
злочинца Фрање Туђмана извршили агресију на Србе у
Хрватској и Босни и Херцеговини с циљем стварања етнички чисте хрватске државе. Јасно је из изјава Мирослава Шкоре да је темељ данашње Хрватске усташтво,
а не антифашизам како то формално стоји у Уставу. Да
би скренуо пажњу са усташког карактера данашње Хрватске Шкоро износи врхунску лаж и глупост да су Хрвати тобоже побиједили посљедњи фашизам у Европи
– великосрпски фашизам.
Линта оцјењује као фашистичку изјаву људи из изборног
штаба Мирослава Шкоре да је Република Српска, како
кажу, истријебила Хрвате и да је треба укинути. Отворени усташа Мирослав Шкоро и његови сарадници не
могу да сакрију своје незадовољство што ратни злочинац Фрањо Туђман није у цијелости остварио циљ ратног злочинца Анте Павелића, а то је Велика Хрватска до
Дрине и Земуна. Чињеница да један од најозбиљнијих
кандидата за предсједника Хрватске заступа великохрватску усташку идеју потврђује да се хрватски народ
није суочио са својом геноцидном и усташком прошлошћу и да Хрватска све више постаје реметилачки фактор на западном Балкану. Очигледно је да оваква проусташка Хрватска није заслужила да буде примљена у
чланство Европске уније. Прошло је скоро три деценије од хрватске самосталности, а Хрватска није постала
модерна, демократска и слободна држава и велико је
питање да ли ће се то икада десити.
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Одржано 3. Крајишко посијело у Ковачици

У

дружење Крајишника општине Ковачица
Завичај које броји више од 350 чланова из Црепаје, Идвора, Уздина, Дебељаче, Путникова, Самоша, као
и самог општинског сједишта, прије непуних мјесец
дана прославило је свој трећи рођендан.
Захваљујући раду овог
удружења породице прогнаних Срба из Крајине су након
дуго година успјеле да реализују нека од својих права на
која су одавно имала право,
али не и добру вољу претходних политичких гарнитура.
Удружење Завичај са агилним предсједником Дамјаном Пенићем организовало
је трибину на којима су земљаке упознали са могућностима учешћа у програму
Регионалног стамбеног збрињавања, што је уз помоћ Комесаријата и локалне самоуправе резултирало додјелама
грађевинских пакета помоћи, али и откупом осам сеоских домаћинстава.
Удружење гаји и културу

»» Дара Радмиловић, Дамјан Пенић, Мирослав Ковјанић, Миодраг Линта, Зоран Саванов, Стојан Кепчија, Момчило Марић, Драган Бајић и Јелена Вујасин
сјећања, па је већ постала
традиција да сваког 4. августа у једној од мјесних цркава буде уприличен помен, не
само за жртве у злочиначкој
акцији Олуја, већ за све жртве ратова у прошлом вијеку.
Помоћница предсједника
општине Ковачица Слађана

Бекић присутне је поздравила у име предсједника општине Милана Гарашевића.
– Наша општина је ту да
помогне у трајном збрињавању избјеглих и расељених
лица. Ми смо 2017. године
донијели акциони план како бисмо могли да конкури-

»» Дамјан Пенић, предсједник удружења Завичај

шемо за пројекте Комесаријата за избјеглице и миграције, исте године смо конкурисали, па је десет породица
добило пакете грађевинског
материјала. Ове године је био
централизовани конкурс за
откуп сеоских домаћинстава и сигурна сам да ћемо наставити ову сарадњу – рекла
је Слађана Бекић.
Крајишници памте Зорана Саванова, замјеника предсједника Скупштине општине Ковачица као једног од
људи чија помоћ од првог дана није изостала када су прогнани на ове просторе.
Саванов је поздравио Крајишнике уз поруку да никад
не забораве своја огњишта.
Миодраг Линта, предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Народне
скупштине Републике Србије
је похвалио Удружење Крајишника Завичај које у складу
са својим могућностима, реализује низ активности чији
циљ јесте помагање прогна-

ним Крајишницима на подручју ове општине, али и
очување њихове традиције,
обичаја и културе.
– Oпштина Ковачица je
примјер складних и добрих
међунационалних односа гдје заједно, уз међусобно уважавање и поштовање,
живе и Срби, Словаци, Румуни, Роми и друге националне мањине – рекао је Линта.
Домаћине је поздравила
Невена Глигорић, савјетница за медије у општини Ковачица, као и представници
локалних удружења Зузана
Јонаш, предсједница Удружења жена Ковачица, Јано
Корењ, предсједник Оштинског удружења пензионера
општине Ковачица и Мартин Хрћан, секретар МЗ Ковачица.
Међу гостима су још били
свештеник Веселин Тодоровић, Миле Шапић, предсједник Коалиције удружења избјеглица у Републици Србији
и Мирослав Ковјанић, пред-

сједник Завичајног удружења
Банијаца, пријатеља и потомака Баније – Београд, који
се у име гостију захвалио домаћинима.
Домаћин овог скупа,
предсједник Удружења Дамјан Пенић се захвалио свим
гостима, Златимиру Живићу,
власнику Графичко-пословног центра Београд на помоћи око израде календара, позивница и другог рекламног
материјала неопходног за
рад удружења, Сливка Јану,
власнику Фото видео центра
Ковачица, општинској телевизији, Српском колу, Жељку
и Радојки Момчиловић који су донијели крајишке реквизите и Стефану Хорешу и
особљу ресторана Црвено вино, на изузетној гостољубивости и гастрономским специјалитетима.
Након тога почело је народно весеље испраћено одличним избором музике и
пјесама групе Прелџије.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

У ЗРЕЊАНИНУ ОДРЖАНО 2. КРАЈИШКО ВЕЧЕ

ПРИЗНАЊЕ ЗА МИРЈАНУ ВУЛЕТИЋ
дружење грађана Српско-руско тог дрвета код Срба. Клупа између очувамо нашу крајишку традицију
У
братство Петроград организо- њих представља спој братске љу- и упознамо младе са обичајима и
вало је у зрењанинској мјесној за- бави Србије и Русије, а младенци вриједностима родног краја.
једници Сава Ковачевић 14. децембра 2019. године 2. Крајишко вече.
Предсједник Удружења Миле
Кошутић нам је рекао да су њихови циљеви афирмација и његовање
духовних, културно-умјетничких,
спортских, научних и других видова сарадње између српског и руског
народа, а имајући у виду њихову
духовну и културно-историјску самобитност, баштину и повезаност.
– Нема на свијету друге земље
која би нам била ближа од Русије.
Слична историја, међусобна помоћ
током вјекова, заједничко византијско насљеђе, православна вјера, исти словенски и слични савремени
језици, и оно главно – права братска
љубав – рекао је Кошутић.
У посљедњих шест година за
Спасовдан, Удружење обиљежава
годишњицу и том приликом постављају клупе младенаца поред којих
саде симболично дрвеће, до сада су
поставили шест клупа.
– Иза сваке клупе сади се дрво
рјабина, које симболизује љубав.
Са једне стране клупе саде се три
дрвета брезе, као симбола руског
природног окружења, а са друге
три дрвета храста, као симбол све-

су симбол љубави, и почетка новог
живота. Садња стабала је најраширенија и најомиљенија активност
помагања Земљи. Садња је начин
повезивања са Земљом и допринос
будућности. Нигдје на свијету нећете видјети такве брезове шуме,
каквих има у Русији. Испод храста се окупљао народ ради молитве, као и при доношењу важних
одлука од заједничког интереса –
објашњава Кошутић.
Клупе младенаца постављене су
у Спомен парку на Багљашу, у Храму Светог кнеза Лазара – Банатско
Карађорђево, Храму Рођења Богородице – Ботош, у Основној школи
Јован Поповић – Нови Сад, у Храму
Светих отаца – Клек и Храму Ваведење Пресвете Богородице на Граднулици, док је у Меленцима засађено дрвеће.
Миле Кошутић и Бранкица Новаковић организовали су 2. Крајишко вече у Зрењанину.
– Ово вече је по мени успјешно
јер су нам дошли и Крајишници из
околних села, атмосфера је позитивна, све своје бриге и невоље су
оставили код куће, овдје су се максимално опустили. Трудимо се да

Бранкица Новаковић рекла је да
се радо одазива на позиве да присуствује Крајишким вечерима.
– Ми смо стално међу Крајишницима, обилазимо крајишке манифестације од Борче, Ченте, Житишта, свугдје гдје има. Циљ нам
је да скупимо што више људи, како би се дружили – рекла је Бранкица и додала да је на овој 2. Крајишкој вечери више људи него на
претходној, а још већи број очекују на сљедећој вечери.
Гости су могли да уживају и у
игри узданица КУД-а Ђерђеф и Зрењанина.
Миодраг Ђурић предсједник
КУД-а Ђерђеф, умјетнички руководилац и кореограф рекао је за Српско коло да КУД постоји 5 година.
– Почели смо из љубави нас неколико играча. Жељели смо да своје
знање пренесемо млађим нараштајима. Кренули смо са троје, четворо
дјеце да би прерасли у озбиљно друштво које броји преко 80 чланова.
Имамо 4 групе, најмлађу, средњу и
старију дјечју и извођаче.
Наступали су у региону и широм Војводине и Србије, одржали
су 4 годишња концерта, а имају и

»» Милан Руљић, Оливера Бирманац, Горан Николаш, Миле Кошутић,
Мирјана Вулетић и Милан Медић

свој фестивал када окупљају КУД-ове из региона.
Госте је забављао, на велику радост присутних Миливој Абрамовић, или како га у Зрењанину називају Мали Баја.
– Од 15. године изводим пјесме
Баје Малог Книнџе, од како сам дошао у Србију 1995. године, са Баније, из Старог Села. Прво су то биле Крајишке вечери, а сада пјевам
на разним догађајима, у Зрењанину, Карађорђеву, Елемиру, Борчи –
рекао је Абрамовић. Наступали су
још и Миле Делија, пјевачица Ружица Рушка и пјевач Горан.
Током вечери уручена је и награда за Хуманитарца године Мирјани Вулетић која са великим успјехом води Удружење Вучје срце.

– Прије тачно пет година почела сам се бавити хуманитарним
радом уз помоћ пјевача. Никада
нисам добила неку награду за своја дјела као данас, али сам добила
другу награду од мога народа која
вама није видљива оком, али ја је
видим и осјећам... И ова награда је
дио тога, љубави народа… Колико
мени значи, значи и остатку Вучјег
срца – рекла је за Српско коло Мирјана Вулетић.
Миле Делија сазнавши да Мирјана на Крајишкој вечери прима награду, желио је да дође и пјева. Како
нам је Мирјана рекла, он је са њом
од самог почетка и неизмјерно му
је захвална на подршци.
Програм је водила млада Анастасија Кошутић. ДРАГАНА БОКУН
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Херцеговци одиграли представу и помогли
лијечење земљака Александра Адамовића

П

о други пут заредом
млади из Удружења
Срба Херцеговаца и
пријатеља у Србији успјели
су да 8.12.2019. године напуне амфитеатар новосадског Спенса и присутнима
дочарају херцеговачке обичајe, културу и традицију, а
све кроз представу Нагледај
се земље Херцеговине, коју су
сами осмислили.
Представу је и овога пута гледало више од 300 гледалаца, па су организатори и
поред додатних столица упутили извињење онима који су
морали да стоје.
Традиционално херцеговачко сијело са путницима намјерницима и прошња
младе приказани су кроз
причу, пјесму, игру, уз звуке
гусала и са мноштвом старих
помало заборављених ријечи и израза од којих су многи карактеристични само за
Херцеговину.
– Ношње су шивене у радионици Ситан вез у Руменци код нашег земљака Момира Мишковића, а дио финансијских средстава обезбјеђен
је преко Конкурса из области
културе који су финансирали Градска управа за културу
Града Новог Сада и Фонд за
пружање помоћи избјеглим,

»» Учесници представе са земљаком Александром Адамовићем из Гајдобре
прогнаним и расељеним лицима – истиче Бојан Миленић који се на самом почетку
обратио присутнима испред
глумачке секције Удружења.
Представа је почела рецитацијом пјесме Гледај и нагледај се земље Херцеговине,
а потом су на сцену ступили
ђед и унука који су кроз дијалог спојили нека прошла

времена и доба у коме данас живимо.
У наставку програма је
приказано традиционално
херцеговачко сијело окупљено око огњишта, долазак путника намјерника са намјером да испросе једну од шћери-нагоркиња вила. Кроз пјесму, гусле, коло и навлачење
клипа, али и разговор који је

обиловао старим, помало заборављеним и само Херцеговини својственим изразима.
Срђан Авдаловић гуслар
из ДГ Стара Херцеговина и
актуелни првак Србије је својим умијећем још једном задивио све присутне.
Сара Хамовић најбољи
студент Удружења и будући
доктор пјесмом је лијечила

душу присутне публике. Заједно са Саром, пјесмама Нема раја без роднога краја и Невесињски равни луже наступиле су и остале дјевојке које
чине женску пјевачку групу
Удружења.
Улаз на представу је био
бесплатан, а на улазу се налазила кутија за прикупљање
новчаних прилога за помоћ

у лијечењу Александра Адамовића из Гајдобре.
– Од 2011. године и кобне
саобраћајне несреће Александар и његова породица
крећу у једну непрестану
борбу. Сви ми можемо у томе макар мало да помогнемо
– рекао је Миленић.
На самој представи био
је присутан и Александар
са својом породицом који је
представу са радошћу одгледао. Млади учесници у представи успјели су да на Сашином лицу виде усхићење, али
и осмијех.
Прилозима публике, али
и самих учесника у програму прикупљено је 86.000 динара за Александра.
Организатори су изразили захвалност породицама
Опачић и Лаловић из Калиновика који су и овога пута уступили бројне предмете
који су се некад користили у
домаћинству, а који су украсили сцену и приказали како
је некад изгледало огњиште.
– Надамо се да ћемо у
предстојећој години успјети да реализујемо гостовања
у Гајдобри, Клеку и другим
мјестима гдје живе потомци Херцеговаца, а у плану
су и нове представе – поручују млади из овог Удружења.

СУСРЕТ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ

Желимо да обновимо
рад и посјетимо Мартића

Д

ружење при крају године
29.12.2019. године када
су се у Новом Саду окупили чланови Удружења ратних војних инвалида Војводине имало је за циљ резимирање активности претходне
године, а и планиране су активности за наредну годину.
Предстоји им и Изборна скупштина, по ријечима
предсједника Драге Ступара, која ће бити одржана у
фебруару, тада планирају да
прошире назив Удружења –
Удружење бораца, ратних инвалида и породица погинулих ратова деведесетих.
– Око себе ћемо окупљати
све патриоте, сви који су били у колони од дјетета до одраслих за нас су они народни
хероји. Проћи Бљесак и Олују је ужас, који се не смије
заборавити – рекао је Драго Ступар.
Удружење је формирано
10. августа 1992, међутим од
оснивања велики број члано-

ва је престао да буде активан.
Тако да се од 2016. године,
када је постао предсједник,
Драго Ступар трудио да омасови Удружење.
– У рату сам изгубио рођеног брата, сестру, зета и сам
сам био рањен. То ме је подстакло да не клонем због њих
који су остали вјечно тамо,
због њих, али бројних рођака,
пријатеља, комшија, због страдалника које и не познајем. Грчевито се боримо за признање
ратног стажа борцима. Ријеч
борац се још није чула од завршетка рата. Од нашег Удружења у наредном периоду се
могу очекивати бројне активности, и велика борба за борце
и породице страдалих – рекао
је Драго Ступар.
У наредном периоду планирају и да упуте Допис Влади гдје ће изнијети своју вољу
и жељу да формирају Одбор
и посјете некадашњег предсједника РСК Милана Мартића.
ДРАГАНА БОКУН

»» Милош Томић, Ведран Вукајловић, Богдан Шиник, Ивана Шиповац, Петар Салатић, Лука Тодоровић, Мирко Опачић, Ана Опачић и Бојан Миленић

Херцеговци у Новом Саду по 9. пут даровали крв
еветом акцијом добровољног даваИ овога пута су са Херцеговцима биЗа организацију ове акције посебД
ња крви на најбољи могући начин ла тројица браће Гаврић из Бечеја, браћа но су били активни чланови глумачмлади из Удружења Срба Херцеговаца и Стегић из Шида који су са нама од наше ке секције који су промовисали акципријатеља у Србији завршавају најуспјешнију годину у свом досадашњем раду.
И ову акцију која је одржана
16.12.2019. године у просторијма Удружења, тачније у намјенском возилу
трансфузиомобилу, који је био паркиран у Радничкој 49 у Новом Саду, млади
су организовали у сарадњи са Црвеним
крстом Новог Сада и Заводом за трансфузију крви Војводине.
За пет сати колико је трајала акција,
љекарске прегледе је прошло 65 пријављених послије чега је њих 46 дало крв.
– Посебно нас радује што је осам
младих први пут дало крв управо на овој
акцији. Имали би и већи број прикупљених јединица крви да претходно нисмо
имали већ двије, а наши млади чланови често по позиву учествују у намјенском давању крви како у Новом Саду
тако и у Београду. Један број давалаца
због слава је отпутовао у Херцеговину
што нас је додатно лимитирало, тако да
смо задовољни одзивом – истиче Бојан
Миленић у име организатора.
Међу онима који су први пут дали
крв је и Милица Радовановић млада
пјесникиња из Невесиња и један од стипендиста Удружења.

прве акције, Душан Сајфудинов из Парага коме је ово било 73 давање крви.
Активни чланови Удружења на акцију
су довели и своју браћу и сестре док су
остали млади чланови дошли у друштву
својих колега и пријатеља.

»» СТИГАО ИЗ БЕРЛИНА: Милија Стојановић

ју, доводили даваоце крви, али и сами дали крв.
Милија Стојановић је прешао пут од
1.200 киломатара и из Берлина допутовао да би се придружио својим земљацима у овој хуманитарној акцији. Немања Ћурић из Нове Гајдобре није могао да дарује крв, али је својим присуством подржао акцију, а подршку младима пружио је и предсједник Удружења Божидар Миловић.
Млади Херцеговци су на пољу добровољног давалаштва крви урадили много
почев од семинара који су почетком године организовали Црвени крст Новог
Сада и Црвени крст Војводине, по први
пут су у својим просторијама обиљежили Свјетски дан давалаца крви.
Крајем септембра Бојан Миленић
као секретар Актива Црвеног крста
Удружења Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији присуствовао је у Кладову Савјетовању за волонтере сараднике,
организаторе акција добровољног давалаштва крви и добровољне даваоце крви. Бројком од прикупљених 480 доза
крви у Новом Саду млади из Удружења
су одавно показали шта значи бити хуман и одговоран.
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У Крагујевцу представљена књига
Милоша Кордића Било једном на Банији

У

организацији Удружења
Срба из Хрватске Никола
Тесла, у Галерији НБ Вук Караџић у Крагујевцу промовисана је књига Било једном на
Банији познатог и цијењеног
књижевника са Баније Милоша Кордића.
– Удружење Срба из Хрватске Никола Тесла Крагујевац имало је част да организује ову изузетно лијепу и
драгоцјену промоцију у Народној библиотеци Вук Караџић Крагујевац. Захвални
смо драгом пријатељу Милошу Кордићу на труду и вољи
да дође међу Крагујевчане,
као и књижевнику Мирку Демићу и др Душану Богичевићу који су сваки из свога угла,
с љубављу и сјетом говорили о Банији, књизи и аутору
Милошу Кордићу, лијепим и
бираним ријечима каква је и

» Детаљ са промоције у Галерији
НБ Вук Караџић у Крагујевцу

Банија и аутор књиге Милош
Кордић – каже Милан Љубовић, предсједник Удружења Срба из Хрватске Никола
Тесла Крагујевац.
Прозни записи аутора изникли су из сјећања и надахнуто говоре о банијском завичају и значајним личностима у области науке, умјет-

ности и културе. Књига доноси и бројне историјске и
географске податке о овом
крају, и 4.000 мање познатих и готово заборављених
локализама. О књизи су говорили проф. др Душан Богичевић, Мирко Демић и аутор. Програм је водила Сања
Живковић.
„Завичај је у јавору, храсту, тополи и брези, у псу луталици… Он је у срцу мог језика. Људска радост и патња
такође су завичај. И завичај су
ми увијек људи. Прошао сам
Европом од Шкотске до Сибира, од Сјеверног до Средоземног мора, и увијек је мој
завичај био са мном, и у мени. Он ми је увијек она дивна, никад прочитана књига.
Никад догледана слика. Никад и нигдје чистији ваздух од
банијскога”. БАНИЈА ОНЛАЈН

» Народни посланик Миодраг Линта са члановима Завичајног удружења Банијаца

Успјешна година Удружења Банијаца

Ј
РЈЕШЕЊЕ: СССР, тава, омен, јата, Арис, ока, Нива, сарај, Ал, Т, анонса, рт, аваит, ОВП,
Адла, грлан, И, даворје, ћосав, Ер, оштрић, о.

У НОВОМ САДУ ОСНОВАНО ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ЛИЧАНА

ПРЕЛО ИЗ ТЕСЛИНОГ КРАЈА

Н

а иницијативу многобројних Личана који живе у Новом Саду и његовој
околини, и њихових потомака и пријатеља, установљен
је Иницијативни и Оснивачки одбор ради оснивања Завичајног удружења Личана у
Новом Саду.
На скупштини која је одржана 26. децембра 2019. године у просторијама МЗ Вера Павловић на новосадској
Грбавици, којој је предсједавао један од иницијатора и
оснивача Добривоје Павли-

ца, основано је Завичајно
удружење Личана, њихових
потомака и пријатеља Прело из Теслиног краја,са сједиштем у Новом Саду.
Овом приликом посебна
радост обузела је Ђуру Батинића, старца од 98 љета,
родом из личког села Горње
Плоче код Грачаца.
Он је као трогодишње дијете отишао из Лике и одрастао у Банатском Милетићеву. Био је истакнути борац у
Другом свјетском рату, због
чега је добио и бројна при-

знања. Своје позне године
проводи у Новом Саду.
На сједници је усвојен
Статут Удружења и изабран
Управни и Надзорни одбор.
Један од приоритетних циљева је очување традиције личког народа на војвођанским
просторима.
О новосадским личким
прелима, на којима је и сам
годинама учествовао, као вокални извођач, говорио је Добривоје Павлица:
- Личка прела у Новом
Саду датирају још од давне
1921. године. Основали су
их лички добровољци - Солунци. Од тада, па до данас,
одржавала су се са мањим
прекидима. Због наших предака и потомака личка прела морамо његовати и сачувати, али у изворном облику
као што су некад била. Морамо им вратити стари сјај,
а Удружење предати у наслијеђе младој генерацији. Ако
то остваримо, урадили смо
много - поручио је Павлица
и најавио да ће ускоро бити
објављен датум одржавања
овогодишњег прела народа
из Теслиног краја.
МИЛКА ПАВЛИЦА

ош једна година је на измаку, а то је био
повод да се чланови Управног одбора Завичајног удружења Банијаца, потомака и пријатеља Баније из Београда окупе 29. децембра 2019. године са својим гостима и пријатељима у просторијама удружења како би
се резимирали догађаји из протекле године
и како би једни другима пожељели срећне
предстојеће празнике.
Предсједник удружења, Мирослав Ковјанић истакао је да је претходна година била успјешна за удружење. Подсјетио је да су
одржана два турнира у карташкој игри Бела,
традиционални 13. по реду КУП Баније у малом фудбалу, дванаесто Банијско вече као и
5. Банијско плетено коло.
Са поносом је истакао да су по први пут
одржане културно-спортске манифестације

Банијски вишебој и етно ревија умотворина
и рукотворина Банијаца.
Поред тога Завичајно удружење Банијаца
је организовало низ књижевних промоција, а
годину је обиљежила и мушка пјевачка група удружења која је на фестивалу Ој, Банијо
родна грудо моја у Суботици освојила друго,
а на фестивалу Крајишки бисери у Пландишту прво мјесто.
Ковјанић се захвалио свим члановима УО,
члановима удружења, пријатељима и другим
удружењима, а за допринос раду удружења
посебно се захвалио, присутном предсједнику Савеза Срба из региона, Миодрагу Линти
коме је у знак захвалности уручио пригодну
плакету. Дружење се наставило уз јело и пиће, а добар „штимунг” су пјесмом и свирком
направили Славуји са Бусија.

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ БАНИЈАЦА ОРГАНИЗОВАЛО ТУРНИР У КАРТАШКОЈ ИГРИ

Паспаљ – Бранковић најбољи у Бели

У

» Предсједник ЗУ Банијаца Мирослав Ковјанић са учесницима турнира

организацији Завичајног
удружења Банијаца, потомака и пријатеља Баније
из Београда, у суботу 21. децембра 2019. у просторијама
удружења одржан је трећи
по реду турнир у карташкој
игри Бела под називом Мајстори Беле. Учествовало је
28 играча, односно 14 парова подијељених у двије групе.
Неизвјесна борба водила
се до самог краја, а побједнички пехар освојио је тим
Паспаљ – Бранковић. Друго мјесто заузео је тим Дрљан – Момчиловић док су
треће мјесто освојили Ковјанић – Бајић.
Сви учесници су добили
захвалнице, док екипе које
су освојиле 1, 2. и 3. мјесто
поред захвалница су добиле
и пехаре.
БАНИЈА ОНЛАЈН
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ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ АПОСТОЛ СРБА – ПОРТРЕТИ И ИКОНЕ СВЕТОГ САВЕ СРПСКОГ

»» Андреј Вујновић

»» Никола Жутић

Представљена остварења чланова
Личко-далматинске читаонице
ромоција књишких ауторских остварења Светог Саве које су се мијењале кроз историП
чланова Личко-далматинске читаонице ју, Андреј Вујновић издвојио оно што у свим
одржана је у ресторану „Велебит“ на Новосад- временима Светог Саву чини узором.
ском путу у Београду 7. децембра 2019. године
гдје је представљена капитална монографија
Андреја Вујновића „Апостол Срба – портрети
и иконе Светог Саве Српског“.
У оквиру програма промоције говорило се
о још неколико остварења, а међу њима је часопис за филозофију, друштвене науке и политичку критику „Српска слободарска мисао“ о коме је говорио уредник Никола Жутић, затим Зборник научних радова „Барања
кроз вијекове“ о коме су говорили уредници
Милорад Буха и др Момчило Суботић, као и
десети број годишњака „Книнска Крајина“ о
коме је говорио уредник Данко Перић.
Промоцију је отворио Никола Жутић и
подсјетио на традицију оваквих окупљања у
децембру сваке године, од оснивања Читаонице коју је 2015. године оформио заједно са
Андрејем Вујновићем.
На промоцији је речено да је књига „Апостол Срба – портрети и иконе Светог Саве Српског“ коју је издао Историјски музеј Србије на
више од петсто страница, са око триста илустрација презентован изузетан живот, големо дјело, те широки распон утицаја најзначајанијег српског светитеља. Књига је подјељена у двије цјелине.
Према ријечима аутора Вујновића, у првој
се под насловом Портрет налази шеснаест поглавља у којима се исцрпно презентује земаљски живот Светог Саве те историјски, друштвени, вјерски и културни контекст у ком се он
одвијао. У другој цјелини књиге под насловом
Икона, кроз петнаест поглавља на исти начин
као у првој представља се утицај Светог Саве
на живот српске цркве и друштва, од његовог
упокојења до данас, навео је аутор.
„Овдје се посвећује пажња историјском значају Светог Саве, личности и његовом доприносу свим сегментима српског живота“, истакао је Вујновић.
Са промоције је поручено да је из слика

БИЉЕШКА О АУТОРУ
Андреј Вујновић је завршио студије
историје умјетности и философије у
Загребу, а докторирао је на Филозофском
факултету у Београду. Био је наставник у
Средњошколском центру Никола Тесла у
Госпићу а потом кустос и директор Музеја
Лике и Спомен подручја Никола Тесла у
Госпићу. Био је конзерватор Регионалног
завода за заштиту споменика културе
у Карловцу. До пензионисања је радио
у Историјском музеју Србије на мјесту
музејског савјетника и директора.

- Задивљује чврстина и бистрина његове
хришћанске мисли и става, али уз то и његова
отвореност и жудња за ширењем хоризоната
и непрестана тежња према добру. Задивљују
његови дипломатски ангажмани и организационе способности у којем се препознаје способност реалног сагледавања околности и на
основу таквог виђења прагматично поступање- рекао је Вујновић.
Истакнуто је да се у књизи Апостол Срба
први пут у одговарајућем формату у српској
историографији приказује живот личности која се са много разлога сматра најзначајнијом
у српској историји.
Како је истакао Вујновић потврда за његово достигнуће јесте то што је предговор
монографије написао Патријарх Иринеј, а у
предговору је наведено: „Ова књига Апостол
Срба коју потписује Андреј Вујновић упознаје нас на исцрпан начин са богатом и разноврсном дјелатношћу Светог Саве у његовом
времену, затим са оним што је оставио у наслеђе српском народу, са правцима у којима га је усмјеравао и куда га данас усмјерава. Полазећи од искустава претходника, писац у овој књизи Апостол Срба обједињује оно
што су релевантни аутори на разним мјестима написали и изговорили о Светом Сави. Ова
књига којом се указује на јединствено дјело
и подвижнички живот Светог Саве доприноси великој прослави – осамсто година самосталности Српске Православне Цркве, која
и јесте највећи резултат прегнућа Апостола
Срба Светога Саве.“
Говорећи о часопису за филозофију, друштвене науке и политичку критику који уређује већ 10 година под називом „Српска слободарска мисао“, уредник Никола Жутић је
нагласио да сваки број прилагођава крајишким темама.
- Објавио сам чланак о Илирском заводу
Светог Јеронима, који је временом, пропагандом Хрвата, добио хрватско име крајем 19. вијека. Приређујем и књигу на ту тему која ће
ускоро изаћи из штампе. Такође у овом броју
часописа сам објавио чланак на тему православне цркве у Далмацији у времену Наполеонове власти 1808. године.
На крају књижевног програма драмски глумац Љубивоје Тадић прочитао је свој чланак
посвећен недавно преминулом књижевнику
Душану Дуји Ђаковићу „Дуја од камена, сунца и врлина“ који је објављен у „Српској слободарској мисли“.
Дружење је настављено уз ручак и музички
програм гдје су се могле чути завичајне крајишке пјесме. 
ВЕСНА ПЕШИЋ

11. Банијско вече у Новом Саду
вече 11. по реду,
организатора Милана ПоБно анијско
традиционално је одржаловине који је поздравио
прве суботе у децембру.
све пристуне земљаке и гоОвом приликом се у ресторану Рибарац у Новом Саду окупило око 400 земљака поријеклом са Баније који
су вече посветили дружењу,
сјећањима на завичај, игри
и пјесми. На самом улазу у
ресторан госте су дочекивала дјеца у народним ношњама са хлебом, сољу и ракијом, како то обичаји налажу.
На ово вече дошли су земљаци поријеклом са Баније који сада живе у Новом Саду,
Београду, Руми и низ других
мјеста у Србији, али и земљаци из Глине и Петриње.
Од предсједника Завичајног удружења Банија Милана Радојчића сазнали смо
да су активности удружења
усмјерене на очување традиције, обичаја и културе са Баније, али и преношење свега наведеног на омладину у
чему имају све више успјеха. Удружење је било активно током читаве године, а
као најзначајније активности Радојчић је издвојио учешће на Сајму завичаја, организовање путовања у Јасеновац и манастир Комоговину
заједно са Завичајним удружењем Банија из Суботице,
као и окупљање на Стражилову гдје су се позиву одазвали привредници поријеклом
са Баније.
Милан Половина, предсједник Управног одбора Удружења Банијаца Нови Сад објаснио нам је да је
наведено удружење основано као пододбор Завичајног
удружења Банијаца, пријатеља и потомака Баније из
Београда.
– У Војводини нисмо могли функционисати у склопу, па смо се од 2017. године
пререгистровали, а са Удружењем Банијаца у Београду

»» Милан Половина

»» Здравко Јелушић

»» Душко Ћутило
направили смо споразум о
заједничкој сарадњи. Један
од циљева удружења је да се
традиција, обичаји и култура преносе младим нараштајима што се све успјешније
спроводи и удружење се полако подмлађује. Све више
је омладине која је заинтересована и све активније се
укључује у рад удружења –
истакао је Милан Половина.
Сам почетак програма и
дружења обиљежио је говор

сте и позвао предсједника
Скупштине Града Новог Сада Здравка Јелушића да се
обрати.
– Драге Банијке и Банијци
морам да се захвалим свима
вама што сте долазећи у овај
град и доносећи своје обичаје и културу унаприједили Нови Сад који са поносом носи титулу Европске
престонице културе. Чувајте своју културу и обичаје и
наставите да волите Банију
– рекао је Јелушић.
Присутнима се обратио
директор Фонда за пружање
помоћи избјеглим, прогнаним и расељеним лицима АП
Војводине Душко Ћутило.
– Покрајински Фонд је
у претходном периоду успоставио изузетну сарадњу
са вашим удружењем, сарађивали смо у неколико заједничких пројеката. Ваше
удружење се на прави начин
презентовало на нашем првом Сајму завичаја, а вјерујем да ћете и 22. фебруара
2020. године достојанствено
презентовати Банију.
Услиједила је додјела захвалнице за претходни опстанак и развој удружења коју је, према одлуци Управног одбора, Станку Љубичићу додијелио предсједник
удружења Милан Радојчић.
У програму су учествовали пјесник са Баније Мићо
Јелић – Грновић, као и Културно-умјетничко друштво
Вила из Новог Сада. Гости
су се могли провеселити уз
крајишку групу Момо и Додир. Овакве манифестације доприносе како очувању
традиције, културе и обичаја, тако и његовању међусобних односа људи које повезује једна нит – завичај.

ДРАГАНА ШИПОВАЦ

БЕСПЛАТНО РЕЗЕРВИШИТЕ

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

»» Милорад Буха, Љубивоје Тадић и Андреј Вујновић
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ОДРЖАН ЧЕТВРТИ СУСРЕТ ГЕНЕРАЦИЈА НК ВЕЛЕБИТ БЕНКОВАЦ – БЕОГРАД

„Вјечити” увеличали славље Бенковчана
У
oрганизацији Удружења Бенковац и пријатељи и секције ветерана
НК Велебит поводом 95 година постојања клуба и 25 од
званично одигране посљедње
утакмице у Купу РСК, у београдској Поско aрени, 8. децембра 2019. године одржан
је четврти сусрет генерација
овог клуба свијетле традиције. Гледаоци су могли уживати у три утакмице.
Неуморни др Стеван Вукша са својим сарадницима, уз
помоћ већег броја спонзора,
на крају године поново је окупио некадашње играче Велебита да се подсјете на дане кад
се у овом далматинском градићу играо одличан фудбал.
Ветерани Звезде и Партизана
радо су се одазвали позиву да
увеличају овај сусрет и стигли
су у веома јаким саставима,
предвођени некадашњим ведетама једног и другог клуба.
Уочи првог сусрета, одата
је пошта преминулом Драгану Грубићу, бившем играчу и
функционеру Велебита, као
и члановима Управног одбора Тодору Пачковском и Гојку Иветићу.
У првом мечу генерација
Велебит 95 (бијели) савладала је екипу својих насљедника
појачаних са неколико фудбалера који су играли у златној
генерацији овог клуба, предвођених Угљешом Малбашом.
Ђуро Вукашиновић из-

»» Бошко Ђуровски и Жељко Лежаја

»» Угљеша Малбаша и Горан Каденић

»» Небојша Ушке Вучићевић и Вулиновић Стојан
ПЕХАРИ И ПОКЛОНИ НАЈБОЉИМА
Домаћини су капитенима Партизана и Звезде додијелили
пригодне пехаре за учешће на овом ревијалном турниру.
Новинарски жири за најбољег играча прогласио је Зорана
Вранковића из екипе Велебит бијели.
Звездин голман Горан Чумић, са великим бројем сјајних
интервенција, заслужио је епитет најбољег чувара мреже.
Најбољи стријелац турнира био је Ушке Вучићевић са три
поготка. Сви награђени осим пехара добили су и поклон
пакет фирме БАФТИМА Вулиновић Стојан АД у коме су се
налазили спрејеви, спортска и релаксирајућа крема.

вео је почетни ударац и сусрет. Ратници су повели голом Дукића, да би браћа Стегњаја преокренули резултат.
Ипак, на крају са два гола Павловића „бијели” су преузели
вођство и на крају славили резултатом 4:3.
Било је то, испоставило
се касније, само загријавање
„бијелих” за утакмицу са ветеранима Звезде које је са капитенском траком предводио
Бошко Ђуровски, а са клупе
Милош Шестић и Здравко Боровница. Додали се томе да су
им подршку са трибина пружали Куле Аћимовић, Станислав Караси, Цвијетин Благојевић и секретар ветеранске
секције Бранимир Кантар, лако се могло закључити са колико поштовања су црвено-бијели са Маракане дошли
на овај сусрет.
Голом Врцеља, Бенковча-

ни су повели, а само неколико минута касније Зоран Вранковић је сјајним ударцем са
10-ак метара повећао на 2:0.
„Цар” како звездаши и његови
другари зову Дејана Туркаља,
пројектилом са 12–13 метара,
покупио је паучину из горњег
лијевог угла Марунићевог гола, који се нешто касније истакао одбраном пенала у одлучујућим тренуцима меча.
Утакмица је протекла у бескомпромисној игри током читавог трајања. Борбеношћу су
предњачили двоструки стријелац Вранковић и Ненад Ванић који је постигао други погодак за црвено-бијеле. Коначан резултат 4:2 у самом финишу меча дјело је Павловића.
Овим голом он је донио радост
фудбалерима Велебита, којима је свака побједа значајна, а
против Звезде сигурно најдража, јер се зна колико је Бенковац, и читава Буковица, волио
најтрофејнији српски клуб.
Затим су на терен истрчали мајстори фудбала у црно-бијелим дресовима предвођени секретаром клуба ветерана

»» Слободан Лежаић

Гораном Каденићем, Ушкетом
Вучићевићем, доскорашњим
капитеном Сашом Илићем и
Да Силва Фабиом који је овај
IV Сусрет генерација Велебита
учинио интернационалним.
Одлично је Партизан отворио утакмицу и управо головима Саше Илића, Богуновића
и Вучићевића брзо дошао до
недостижног вођства. До краја
меча успјели су домаћини да
ублаже пораз, а крајњи резултат 2:6 је сасвим одговарајући
приказаном на терену.
Све утакмице су добро водиле судије Давор Миљевић из
Бенковца, Зоран Моца Митровић и његова кћерка Александра из Београда.
По завршетку турнира,
сви учесници и гости, наставили су дружење у доброј атмосфери ресторана Узелац.
Тамо су им се пригодни ријечима обратили Слободан Лежаић, предсједник удружења
Бенковац и пријатељи и Миодраг Линта, предсједник Одбора Скупштине Србије за дијаспору и Србе у региону.
У пријатном амбијенту и
подсјећању на нека љепша
времена, завршен је још један сусрет генерација играча
Велебита и њихових гостију,
а колико се Велебит воли можда најбоље илуструје примјер Младена Чотре који је
само због овога сусрета допутовао из Аустрије.
ТЕКСТ И ФОТО: ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ВЕЛЕБИТ (БИЈЕЛИ) – ВЕЛЕБИТ (ЦРВЕНИ) 4:3

ВЕЛЕБИТ (БИЈЕЛИ) – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 4:2

ВЕЛЕБИТ (ЦРВЕНИ) – ПАРТИЗАН 2:6

Стријелци: Дукић и Павловић по два за бијеле, а Н. Стегњаја
два и Д. Стегњаја за црвене
Бијели: Граовац, Марунић, Д. Алавања, Кнез, Дукић, Вранковић, Чотра, Павловић, Дуброја, Врцељ и Лежаја
Црвени: Мимић, Малбаша, С. Стегњаја, Н. Стегњаја, Д. Стегњаја, Б. Алавања, Кркљеш, Граовац, Цупаћ

Стријелци: Врцељ, Вранковић (два) и Павловић за Велебит и
Туркаљ и Ванић за Звезду
ВЕЛЕБИТ: Марунић, Д. Алавања, Кнез, Дукић, Вранковић, Чотра, Павловић, Дуброја, Врцељ и Лежаја
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Чумић, Б. Ђуровски, Туркаљ, Николић, Миросављевић, Крњешевац, Ђаковић, Ванић и Бурсаћ

Стријелци: Дукић и Масал за Велебит, а С. Илић, Богуновић,
Да Силва и Вучићевић (три)
ВЕЛЕБИТ (црвени): Миљевић, Малбаша, Чотра, Кнез, Стегњаја, Масал, Алавања, Дуброја, Граовац, Дукић и Мимић
ПАРТИЗАН: Будиша, Антић, Каденић, Ристић, Лазић, Илић,
Богуновић, Радојчић, Жунић, Ћош, Да Силва и Вучићевић

