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ОБИЉЕЖЕН ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ

СРБИЈА И СРПСКА ДА 
БУДУ ЈЕДНА ДРЖАВА

Крајишка легенда 
Боро Дрљача 
отишао у вјечност

Бенковац, град у коме 
Срба готово да нема, 
али га се не одричу

МАЛИ БРОЈ СРПСКИХ ПОВРАТНИКА, ХРВАТИ ОДЛАЗЕ У ЕУ

ДРАГАН ВАСИЉКОВИЋ НАСТАВЉА ХУМАНИТАРНУ МИСИЈУ

Основана Фондација 
Капетан Драган за помоћ 
неправедно осуђеним Србима

Крајишки боћари широм свијета проносе 
славу Србије, а немају гдје да тренирају

ЉУБАВ ПРЕМА БАЛОТАМА СРБИЈИ ПОДАРИЛА ТРИДЕСЕТАК СВЈЕТСКИХ  МЕДАЉА 

ПАМТИЋЕМО ГА ПО ОСМИЈЕХУ ИЗА КОГА СЕ КРИЛА БОЛ
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Упућена молба за градњу зграде у С. Митровици 
за избјегла и социјално угрожена лица
У згради општине Сремска 

Митровица одржан је са-
станак на коме су присуство-
вали новоизабрана градона-
челница Светлана Милова-
новић, Војислав Мирнић до-
недавни начелник Градске 
управе за здравствену и со-
цијалну заштиту, повјере-
ница за избјеглице Сузана 
Недељковић и народни по-
сланик и предсједник Саве-
за Срба из региона Миодраг 
Линта, као и представници 
два удружења, Право на жи-
вот и Борба за живот.

Линта је изнио конкретне 
проблеме двије категорије 
грађана у Сремској Митро-
вици, а то су проблеми са-
мохраних мајки и пробле-
ми протјераних Срба.

– Велики број протјера-
них Срба није ријешио број-
на питања. Најважније је пи-
тање становања, а на дру-
гом мјесту је запошљавање. 
Такође, многи протјерани 
Срби нису формално има-
ли статус избјеглице, и због 
тога им Комесаријат за из-
бјеглице и миграције забра-
њује да конкуришу за рјеша-
вање стамбеног питања што 
Линта сматра дискримина-
цијом. Линта је истакао да је 
потребно максимално убр-
зати додјелу станова, мон-
тажних кућа, сеоских има-
ња и грађевинског матери-
јала јер се регионални стам-
бени програм спроводи јако 

споро. Што се тиче самохра-
них родитеља који су подста-
нари и социјално угрожених 
грађана Линта је предложио 
градоначелници да се изгра-
ди зграда са већим бројем 
станова. Поред тога, потреб-
но је да се помогне самохра-
ним родитељима из реда до-
маћег становништва са па-
кетима грађевинског мате-
ријала да побољшају услове 
становања или прошире свој 
животни простор.

Линта је посебно нагла-
сио да ће се борити да др-
жава испуни своје обећање 
тј. да све избјегличке поро-
дице у Србији ријеше своје 
стамбено питање у што кра-
ћем временском року.  Не-
прихватљиво је да 25 година 
након завршетка рата посто-
је протјерани Срби који су и 
даље подстанари или живе у 
тешким животним условима 
који нису достојни човјека.

Договорено је да Град 
Сремска Митровица покре-
не иницијативу за изградњу 
зграде за самохране мајке 
и друге социјално угроже-
не грађане. Радиће се и на 
убрзању реализације купо-
вине сеоских имања. Про-
блем постоји и код додјеле 
грађевинског материјала. 
Многе породице имају ма-
ла примања, и немају сред-
става да уграде тај матери-
јал, односно да плате мај-
сторе. Линта ту види рјеше-

ње да се тим породицама да 
око 1.500 евра како би могли 
да плате мајсторе.

Милован Гуслов пред-
сједник Удружења Право 
на живот навео је да поред 
стамбених проблема имају 
великих проблема са запо-
слењем. Постоје многе по-
родице гдје ниједан члан ни-
је запослен. Такође, постоје 
проблеми у вези са прима-
њем новчане социјалне по-
моћи, дјечјег додатка, огрjе-
ва за зиму и др.

Милена Богосавац пред-
сједница Удружења само-
храних родитеља Борба за 
живот наводи да се сусре-
ћу са многобројним про-
блемима, један од њих је 
„скидање” са социјалних 
примања јер мајке добија-
ју алиментацију, а та али-
ментација се добија како 
она каже „само на папиру”. 
Очеви су у многим случаје-
вима оставили мајке са бо-
лесном дјецом.

Татјана Владисављевић 
се обратила у име свих само-
храних мајки. Живи са роди-
тељима и сестром. Оно што 
их највише боли је неразу-
мијевање, гдје год се обрате 
нису добродошли. Поготово 
се жали на Центар за соци-
јални рад у Сремској Митро-
вици. Апеловала је да се и на 
територији општине Срем-
ска Митровица додијеле бес-
платни уџбеници дјеци која 

живе само са једним од ро-
дитеља.

Војислав Мирнић, до-
недавни начелник Градске 
управе за здравствену и со-
цијалну заштиту је рекао да 
су тражили 100 пакета хра-
не, и да он сваке године ор-
ганизује подјелу тих пакета, 
превоз, истовар…

Он као проблем наво-
ди чланове правилника ко-
ји прописују да сваки члан 
смије имати 24 бруто ква-
драта, и ко има више ква-
драта нема право на помоћ 
у виду грађевинског мате-
ријала без обзира у каквом 
стању кућа била.

– Све су то привремена 
рјешења, нема континуира-
не помоћи или неких трај-
них рјешења.

Сваке године су добијали 
новчану помоћ или огрјев, 
али како је повјереница за 
избјеглице Сузана Недељ-
ковић навела од те помоћи 
за сада нема ништа, како су 
јој из Комесаријата рекли 
разлог је што они нису до-
били уплате за ту намјену 
из државног буџета.

– Сваки дан већ више од 5 
година сусрећем се са стран-
кама и разним проблемима. 
У многим случајевима нас 
коче прописи и недостаци 
у прописима, који су заста-
рјели или би се требали до-
пунити – рекла је Недељко-
вићева.  ДРАГАНА БОКУН

ЛИНТА СА ПРОТЈЕРАНИМ СРБИМА И САМОХРАНИМ РОДИТЕЉИМА КОД ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

НИКОЛА ВЕЗМАР ОДЛИКОВАН НАЈВИШИМ 
ОРДЕНОМ ЕПАРХИЈЕ БАНАТСКЕ
На празник Светог ђако-

на Никанора, 10. августа 
2020. године, у Саборном хра-
му у Вршцу, Николи Г. Везма-
ру, предсједнику Завичајног 
удружења Крајишника Нико-
ла Тесла уручен је орден Све-
тог Теодора Вршачког - најви-
ше одликовање Српске право-
славне Епархије банатске. Ве-
змару је орден уручио епископ 
банатски г. Никанор.

Епископ Никанор иста-
као је да је орден Везмару 
додијељен за показану рев-
ност, труд и несебичну љу-
бав према светињама Срп-
ске православне цркве и ду-
гогодишњи, предан рад на 
очувању културног насљеђа 
и духовности српског наро-
да из Крајине.

Свечаном служењу Ар-
хијерејскe Литургије и уру-
чењу ордена присуствовали 

су и Епископ ремезијански г. 
Стефан, викар Његове Све-
тости Патријарха српског г. 
Иринеја и умировљени Епи-

скоп милешевски г. Филарет, 
14 свештеника и 6 ђакона из 
Епархије банатске и Епархи-
је жичке, као и гости из Епар-

хије сремске на челу са ар-
химандритом Доситејем из 
манастира Гргетег на Фру-
шкој Гори.

УВОДНИК
 » Пише: Трифко Ћоровић

Када је прије нешто више од 170 година Његош писао 
своје највеће дјело Горски вијенац посветио га је  „пра-
ху оца Србије“- Карађорђу, уздижући га у елиту савре-
мених европских ратних великана.  Стихом "о кукавно 
Српство угашено" мудри владика Раде заправо је но-
ве нараштаје поучио шта бива са онима који се одрек-
ну "вјере прађедовске". Било је то предсказање свега 
онога што је Црну Гору снашло након његове смрти. Од 
Секуле Дрљевића, Савића Марковића Штедимлије, пре-
ко Милована Ђиласа, до Мила Ђукановића одвијао се 
процес у коме се развијала дуалистичка свијест и вје-
штачки стварала црногорска нација. 
Садашњи предсједник Црне Горе је показао на дјелу да 
није разумио Његошеву поруку, па га је удар на СПЦ ко-
штао тешког изборног пораза. Из нехата је српском на-
роду у Црној Гори створио велику шансу која би морала 
бити искориштена наредне године на редовном попису 
становништва. Нови вјештачки  идентитет на коме се 
интензивно "преламањем у глави" радило уочи рефе-
рендума о независности довео је до тога да су се у ме-
ђувремену потпуно изгубили критеријуми који одређују 
суштину појма Црногорац. Створен је дуализам који би 
се овај пут могао "преломити" на другој страни. Тога је 
свјестан и креатор новог идентитета који је у великом 
страху од нове политичке реалности. Искуство учи да 
је политика кључно утицала на резултате досадашњих 
пописа становништва у Црној Гори. 
Наиме, у Краљевини Југославији пописивање је врше-
но на начин да се становништво изјашњавало по вје-
ри. Први попис са националним изјашњавањем у Цр-
ној Гори био је спроведен након Другог свјетског рата - 
1948. године. Било је то у јеку доминације комунистичке 
идеологије, а најутицајнији промотер црногорске наци-
је био је тада моћни Милован Ђилас, који је у вријеме 
пописа заступао ставове КПЈ у преговорима са Стаљи-
ном. Мада је Ђилас 1995. године  умро као Србин, епи-
лог првог пописа био је да се 90% становништва наци-
онално изјаснило као Црногорци, док је српска наци-
ја сведена на 1%. У свим наредним пописима до 1991. 
године број Срба био је тек нешто мало већи од  3%.  
Изузетак је била 1971. година, кад је тај  број био удво-
стручен (7,46%). Распад СФРЈ Црна Гора је дочекала са 
57.453 Срба или 9,34%. 
На првом попису у 21. вијеку Срби долазе до 31,99%, 
да би 2011. године, тај број био нешто мањи - 28,73%. 
Црна Гора је јединствена по чињеници да је на истом 
попису српски језик статистички убједљиво најприсут-
нији, а ипак није званичан. 
Зашто је за још увијек актуелног предсједника Црне Го-
ре наредни попис становништва  толико непожељан? 
За разлику од избора, овог пута је ријеч о процесу у ко-
ме је тешко спровести неке манипулације, а који може 
показати да је српска нација најбројнија у Црној Гори. 
То би потпуно промијенило политику земље у којој би 
српски језик постао и званичан, а даљи  логичан слијед 
догађаја био би доношење одлуке да се, као  и са свим 
осталим земљама региона, уведе могућност двојног др-
жављанства са Србијом. Тиме би се створили предусло-
ви у којима би се трајно раскрстило са комунистичком  
заоставштином и  наметнутим дуализмом. Ако је увод у 
попис становништва у Црној Гори било учешће у лити-
јама - Српство не треба да брине.

Ваксрс Српства угаслог

 » Николи Везмару орден је уручио епископ банатски г. Никанор
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Право на коришћење 
здравственог осигурања 
Србије за пензионере 
из бивше СФРЈ
zzКоји је услов за остваривање права на здравствену 
заштиту, који требају испунити особе које су кори-
сници пензија, које су остварили радећи у држава-
ма насталим распадом бивше заједничке државе 
СФРЈ, изван Републике Србије?
– Да би такве особе могле остварити право на ко-

ришћење здравствене заштите у Републици Србији 
оне морају одјавити пребивалиште из државе у којој 
имају пријављено пребивалиште и у којој су оствари-
ли право на пензију.
zzДа ли поред носиоца права из здравственог осигу-
рања и чланови његовог домаћинства, који преко 
њега остварују право на здравствену заштиту, та-
кође морају имати одјаву пребивалишта из државе 
свог претходног пребивалишта у којој је носилац 
права остварио право на пензију?
– Да, поред носиоца права и сви чланови његовог 

породичног домаћинства (супружник, дјеца и други 
чланови породице), који преко њега остварују права 
из здравственог осигурања морају такође извршити 
одјаву пребивалишта из државе у којој имају прија-
вљено пребивалиште.
zzАко особа има правни интерес за остваривање не-
ког права у држави у којој је остварила право на 
пензију, које је везано са пребивалиштем у тој др-
жави и посједовањем личне карте те државе (нпр. 
коришћење права на најнижу пензију, права на туђу 
његу и помоћ и других права која су везана уз имо-
вински цензус, те других имовинских и статусних 
права), па из тог разлога не жели извршити одја-
ву пребивалишта из те државе, постоји ли други за-
конски основ за остваривање права на здравствену 
заштиту у Републици Србији за вријеме њеног бо-
равка или пребивалишта у Републици Србији?
– Такве особе могу затражити понуду за закључива-

ње уговора о добровољном здравственом осигурању са 
надлежним носиоцем здравственог осигурања у Репу-
блици Србији, на чијем подручју имају пребивалиште 
или боравиште, о плаћању партиципације за коришће-
ње добровољног здравственог осигурања. 
zz  Да ли и особе које не посједују важеће личне кар-
те једне од бивших република СФРЈ у којима су 
остварили права из здравственог осигурања, и ни-
су их никада ни подизали послије 1991. године, 
или им је важење тих личних карата истекло, има-
ју такође обавезу да траже потврде од надлежних 
полицијских управа о одјави свога пребивалишта 
или постоји неки други начин да докажу да је њи-
хово пребивалиште одјављено из тих држава?
– Особе које нису никада подизале личне карте у 

тим државама послије 1991. године, или им је важе-
ње личних карата истекло, требају о томе дати писме-
ну изјаву надлежној служби Фонда здравственог оси-
гурања у Републици Србији, на чијем подручју имају 
пријављено пребивалиште или боравиште, која ту из-
јаву треба прослиједити надлежној служби здравстве-
ног осигурања у државу чији је пензионер особа за коју 
се тражи одјава пребивалишта, у сврху одјаве са здрав-
ственог осигурања из те државе, чиме се стиче услов 
за остваривање права на кориштење здравствене за-
штите у Републици Србији, прописан међудржавним 
споразумима закљученим између Републике Србије 
и држава чији пензионери желе остварити право на 
коришћење здравствене заштите у Републици Србији.

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. 

РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ СПРОВОДИ СЕ ПРЕСПОРО  

Линта: Коначно ријешити 
стамбено питање 
свих протјераних Срба
Предсједник Савеза 

Срба из региона Ми-
одраг Линта захтјева 

да се коначно ријеши стам-
бено питање свих протјера-
них Срба од којих су многи 
подстанари или живе у неу-
словном простору више од 
25–29 година. Нажалост, у 
Србији се недопустиво споро 
спроводи Регионални стам-
бени програм који је почео 
2012. године. 

Према анкети Комесари-
јата за избjеглице и миграци-
је из 2009. године евиденти-
рано је око 17.000 избјеглич-
ких породица са подручја Хр-
ватске и Босне и Херцегови-
не са неријешеним стамбе-
ним питањем. Анкета није 
обухватила све избјеглице. 

Званично обећање Коме-
саријата је било да ће у року 
од 5 година, тј. од 2012. до 
2017. године, бити ријешено 
стамбено питање свих 17.000 
избјегличких породица. 

У међувремену рок за ре-
ализацију Регионалног стам-
беног програма неоправдано 
је продужен до краја 2021. 
године. 

Посебно забрињава чиње-
ница да је Комесаријат не-
давно изашао са саопштењем 

у коме је навео да ће до краја 
2021. године бити ријешено 
стамбено питање свега нешто 
више од 7.000 избјегличких 
породица. 

То значи да ће око 10.000 
избјегличких породица оста-
ти стамбено неријешено што 
је апсолутно неприхватљиво 
и неправедно према протје-
раним Србима као највећим 
жртвама рата.

Линта тражи да се свим 
избјегличким породицама 
омогући рјешавање стамбе-
ног питања и право откупа 

према одредбама Закона о 
избјеглицама. У Србији има 
значајан број протјераних 
Срба из Хрватске и БиХ ко-
ји се нису пријавили на по-
пису избјеглица 1996. годи-
не и немају или нису имали 
избјеглички статус. 

Тим лицима Комесари-
јат за избјеглице и миграције 
није дозволио да конкуришу 
за рјешавање стамбеног пи-
тања што је велика неправда 
иако су протјерани из својих 
станова и кућа као и остали 
Срби са подручја Хрватске и 

Федерације БиХ. Поред то-
га, 530  избјегличких и дру-
гих породица, корисника тзв. 
СИРП програма, који живе 
у 7 локалних самоуправа, а 
чији су станови изграђени 
средствима Владе Италије, 
немају право већ 12 година 
да откупе своје станове. Та-
кође, око 80 избјегличких по-
родица које станују у зграда-
ма ДИПОС-а у Београду не-
мају право откупа. У пита-
њу се дискриминација пре-
ма наведеним избјегличким 
породицама.

ЛИНТА ТРАЖИ ФОРМИРАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ПОМОЋ ОСУМЊИЧЕНИМ И ОПТУЖЕНИМ СРБИМА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

Оптужени и осуђени Срби заслужују помоћ 
државе јер су се часно борили за свој народ
Предсједник Савеза Срба 

из региона Миодраг Лин-
та покреће иницијативу да се 
формира Канцеларија за по-
моћ процесуираним Срби-
ма за ратне злочине односно 
против којих су кривичне по-
ступке покренули истражни 
и правосудни органи у Хрват-
ској и Босни и Херцеговини. 

Циљ Канцеларије би био 
да пружа бесплатну стручну 
и правну помоћ и финанси-
ра одбрану оптужених Срба 
и припадника бивше ЈНА од 
којих се велика већина на-
лази у тешкој финансијској 
ситуацији. 

Суђења су често дуга и 
скупа и многи немају нов-
ца да сами сносе трошкове 
одбране. 

На овај начин би се по-
могло оптуженим Србима и 
члановима њихових породи-
ца да се на достојанствен на-
чин бране од лажних опту-
жница и монтираних судских 
поступака. 

Формирањем Канцелари-
је не оправдавају се злочини 
које су починили појединци 
са српске стране. 

Највећи број осумњиче-
них, оптужених и осуђених 
Срба се осјећа огорчено јер 
су се часно борили за свој на-
род и државу и желе са свог 
имена да скину љагу ратног 
злочинца. 

Важно је нагласити да Хр-

ватска и Федерација БиХ ду-
ги низ година финансирају 
одбране оптужених припад-
ника Хрватске војске и поли-
ције, као и припадника тзв. 
Армије БиХ и полиције БиХ. 

Један од примјера јесте и 
Кантон Сарајево који је у бу-
џету за 2019. годину издвојио 
више од 350.000 евра, а у бу-
џету за 2020. годину 330.000 
евра за помоћ бившим при-
падницима војске и полиције 
БиХ који су оптужени за рат-
не злочине.

Линта истиче да Хрват-
ска од почетка рата до да-
нас покреће масовне кри-
вичне поступке против Ср-
ба и припадника бивше ЈНА 
с циљем да цементира етнич-
ко чишћење и онемогући њи-
хов повратак, да их застраши, 
спријечи слободу кретања и 

борбу за отета имовинска и 
друга права и да оправда без-
очну и бесмислену оптужбу 
према којој су Србија, ЈНА и 
крајишки Срби били агресо-
ри и злочинци, а Хрвати жр-
тве и ослободиоци.  

Крајњи циљ је да се кроз 
више хиљада лажних пресу-
да потврди апсурдна оптужба 
да је Србија била агресор и да 
је постала уточиште ратних 
злочинаца. 

Биро Интерпола у Загре-
бу је од свог оснивања 2001. 
године почео, на захтјев Хр-
ватске, да расписује међуна-
родне потјернице на основу 
којих до данашњег дана тра-
ју хапшења Срба по читавом 
свијету. 

На Интерполовим потјер-
ницама налази се више од 
1.000 Срба. Досад је ухапше-

но више од 170 Срба од ко-
јих је 64 изручено Хрватској. 

Крајем августа је на аеро-
дрому у Франкфурту ухап-
шен држављанин САД Ду-
шко Вујновић када је путо-
вао у Србију да посјети сво-
ју родбину.

Линта истиче да бројне чи-
њенице показују да је велику 
већину кривичних поступака 
против Срба хрватско право-
суђе водило и води на основу 
лажних доказа што јасно гово-
ри да се ради о етничким мо-
тивисаном правосуђу. 

То потврђује и чињеница 
да хрватско правосуђе не ка-
жњава припаднике Хрватске 
војске, полиције и паравој-
них снага који су починили 
бројне и језиве ратне злочи-
не над српским цивилима и 
ратним заробљеницима. 

Такође, циљ правосуђа 
БиХ није кажњавање бројних 
злочина над Србима већ до-
ношење ослобађајућих пре-
суда за бошњачке ратне ко-
манданте како би се оправда-
ла врхунска лаж и измишљо-
тина СДА и бошњачке стра-
не да су Србија и Срби тобо-
же били агресори на БиХ, а 
припадници тзв. Армије БиХ 
браниоци БиХ. Бројне чиње-
нице јасно показују да пра-
восуђе БиХ није независно и 
професионално већ етнички 
мотивисано правосуђе као и 
хрватско.

 » Избјеглички станови у Камендину

 » Капетан Драган и Миодраг Линта
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ХРВАТСКИ ПРЕМИЈЕР НА ПОМЕНУ ПОБИЈЕНИМ СРПСКИМ ЦИВИЛИМА У ВАРИВОДАМА

Пленковић: Жалим жртве, а 
од Срба очекујем признање 
ратне агресије на Хрватску!
У Вариводама је 28. септембра одр-

жан комеморативни скуп за деве-
теро мјештана српске национално-

сти убијених прије 25 година. 
Два мјесеца по завршетку злочинач-

ке акције Олуја у селу у коме ни током 
рата није било борбених дејстава на кућ-
ном прагу су старци који су повјеровали 
Туђмановом позиву да остану и да им се 
неће десити ништа. 

Хицима из непосредне близине уби-
јено је девет мјештана Варивода: Душан 
Дукић (59), Шпиро Берић (55), Јово Бе-
рић (75), Јован Берић (56), Радивој Бе-
рић (69), Марија Берић (69), Милка Бе-
рић (67), Марко Берић (82) и Мирко 
Покрајац (84).

Исту судбину доживјело је и седам 
мјештана у селу Гошић код Кистања, 
када је 27. августа 1995. убијено седам 
старијих особа: Саво Борак (70), Васиљ 
Борак (68), Гроздана Борак (75), Марија 
Борак (81), Косовка Борак (77), Милка 
Борак (75), Душан Борак (56), а десетак 
дана раније убијен је и Гојко Лежаић (65).

Мада је био покренут поступак про-
тив шесторице осумњичених, за овај зло-
чин нико није осуђен. Новина је да је по-
мену побијеним српским цивилима први 
пут присуствовао државни врх Хрватске. 

Хрватски премијер Андреј Пленко-
вић је рекао „како је овај злочин гажење 
оних идеала за које се борила огромна 
већина хрватских бранитеља међу који-
ма су били и Срби који су се часно бори-
ли за слободну, демократску и толерант-
ну Хрватску у којој су сви њени грађани 
равноправни, независно о свом нацио-
налном поријеклу, вјерским или поли-
тичким увјерењима.”

– Злочин који је овдје почињен у су-
штини је у супротности са прогласом 
тадашњег предсједника Туђмана који је 
4. августа позвао грађане српске нацио-
налности на до тада окупираним подруч-
јима да остану код својих кућа и без бо-
јазни за свој живот и имовину дочекају 
хрватску власт уз гаранцију да ће им се 
дати сва грађанска права. Починитељи 
овог злочина и Хрватској су нанијели 
штету, а због таквих који се нису имали 
храбрости предати хрватски су генера-
ли годинама морали у хашком притво-
ру бранити част хрватске војске и држа-
ве – поручио је Пленковић.

Он је истакао како злочин у Вари-
водама није био једини такав јер их је 
било још. 

– Они се не могу оправдати и зато 
искрено жалимо – поручио је Пленко-
вић и додао да је сваки такав чин болан 
за све породице жртава и ружан ожиљак 
на „праведно лице и одбрамбени карак-
тер Домовинског рата”.

– Легитимно право на одбрану није 

и не може бити оправдање за недјело – 
рекао је Пленковић. 

Он је поручио да су злочини били чин 
појединаца који су често из обичног ко-
ристољубља ишли у пљачкашке походе 
на подручјима на којима још није би-
ла успостављена организирана цивил-
на власт што су искористили за своја 
криминална. 

– То није била политика хрватске др-
жаве, војног врха, а посебно не предсјед-
ника Фрање Туђмана, већ се радило о са-
мосталном чину појединаца.

Пленковић је истакао и да се Хрват-
ска бранила од агресије, а не од неду-
жних цивила. 

– То за Србе у Хрватској значи смоћи 
снаге и признати да је на Хрватску из-
вршена агресија Милошевићевог режи-
ма и бивше ЈНА. Не може се оправдати 
оружана побуна против легално изабра-
не власти и демократске воље хрватског 
народа за самосталном државом, него 
заслужује недвосмислену осуду посеб-
но у крају гдје су још у августу 1990. го-
дине у сусједним Смрдељима и Ђеврска-
ма подигнуте прве барикаде. Сви треба-
мо имати снаге и преузети свој дио од-
говорности, сагледати сву силовитост и 
тежину тадашњих збивања и окренути 
се будућности – закључио  је Пленковић.

Милорад Пуповац је рекао да долазак 
Бориса Милошевића у Книн, Пленкови-
ћев говор у Книну, долазак Милановића 
и Медведа у Плавно и Груборе, и прису-
ство Пленковића у Вариводама разумију 
као национално одговорно и као поли-
тички храбро, а надасве као неопходно 
да се сви у миру и узајамном поштова-
њу сјећамо својих страдалих. Било сва-
ко за себе, било заједно.

 – На овом мјесту, као и на свим дру-
гим сличним мјестима неизбјежно је 
подсјетити на потребу сарадње у размје-
ни осјећаја праведности правним или по-
литичким средствима. Као што ратови 

почињу отварањем гробова, а завршава-
ју њиховим затварањем тако ратови за-
почињу испаљивањем убојитих ријечи, 
ријечи које потичу на непријатељство и 
мржњу, а завршавају када такве ријечи 
утихну – рекао је Пуповац.

Он је изразио наду „како ће након 25 
година, након ријечи које су распирива-
ле рат и одржавале га бити замијењене 
ријечима стварања, сјећања на мртве, 
које служе за то. 

– Уколико се окренемо и погледамо 
иза себе на многим мјестима у нашој зе-
мљи увијек ћемо видјети посљедице ра-
зарања. Сви осјећамо да су нам потребне 
гласније, снажније, садржајније ријечи 
и поруке стварања на добробит свих нас 
који живимо у Хрватској.

Након Варивода Дан сјећања се одр-
жао и у Гошићима.

На подручју општине Кистање убије-
но је 57 лица, навео је предсjедник Срп-
ског народног вијећа и указао да је свим 
жртвама заједничко да су остали у својим 
кућама, свом завичају и у својој земљи.

– Вjероватно су остали у увjерењу да 
им се ништа неће догодити. Било им је 
заједничко и то да их нико није могао за-
штити од оних који су након рата наста-
вљали рат. Они који су им дали обећа-
ње, нису их заштитили. Великој већини 
њих заједничко је и то да њихове убице 
или нису тражене или нису процесуира-
не. Ако су били процесуирани нису били 
осуђени – истакао је Пуповац.

Он је навео да у њему постоји морал-
на свијест да су ти злочини почињени и 
према припадницима хрватског народа, 
према којима треба имати исти осjећај 
поштовања. Долазак потпредсjедника 
Владе Бориса Милошевића у Книн, го-
вор предсjедника Владе у Книну, гесто-
ве предсjедника Републике, министра 
бранитеља Томе Медведа, разумијемо 
као национално одговорно и политич-
ки храбро, рекао је Пуповац. РСК/АГ

ЛИНТА: АНДРЕЈ ПЛЕНКОВИЋ ДУБОКО УВРИЈЕДИО СРПСКЕ ЖРТВЕ У 
ВАРИВОДАМА ПОНАВЉАЈУЋИ ЛАЖИ О „ВЕЛИКОСРПСКОЈ АГРЕСИЈИ”
Предсједник Савеза Срба из реги-

она Миодраг Линта оцјенио је 
да изјава пресједника Владе Хрват-
ске Андреја Пленковића на комемо-
рацији убијеним српским цивилима 
у селу Вариводе, поред Кистања, по-
тврђује да се Хрватска није суочи-
ла са својом усташком прошлошћу. 

Андреј Пленковић је дубоко 
увриједио невине српске жртве, 
не само у Вариводама, већ на сто-
тинама других мјеста широм Хр-
ватске понављајући, по ко зна ко-
ји пут, врхунску лаж о тзв. велико-

српској агресији. Потпуно је јасно 
да Пленковић није дошао у Вари-
воде због тога што искрено и дубо-
ко жали српске жртве већ да би још 
једном јавно рекао најбезочнију из-
мишљотину да је тзв. Домовински 
рат био праведан и да је имао од-
брамбени карактер, а да су масов-
ни злочини послије Олује тобоже 
били чин појединаца. 

Потпредсједник хрватске Владе 
из редова Срба Борис Милошевић је 
у Вариводама, у присуству Андреја 
Пленковића и Милорада Пуповца, 

још једном пљунуо у лице српском 
народу, посебно крајишким Срби-
ма, јер је бесрамно изјавио да Срби 
морају да признају да су се побуни-
ли против легално изабране хрват-
ске власти на челу са Туђманом.

Линта истиче да помирења из-
међу Србије и Хрватске нема без 
истине која се темељи на чињени-
цама. То значи да Хрватска мора 
једног дана смоћи снаге и при-
знати да је усташки режим Фра-
ње Туђмана главни кривац за рат 
у Хрватској јер је стратешки циљ 

био стварање хрватске државе без 
или са што мање Срба. Крајишким 
Србима је рат био наметнут и они 
су узели оружје у руке да им се не 
би поновио геноцид који су дожи-
вјели у НДХ. 

У рату је било злочина и са срп-
ске стране, али они су били дјело 
појединаца, а не дио плана. Хрват-
ска никад неће бити модерна држа-
ва док год се не огради од Туђмано-
ве усташке политике у чије име је 
протјерано више од пола милиона 
Срба, систематски уништавана и 

отимана српска имовина, убијено 
више од 10.000 Срба и готово сви 
злочини су остали некажњени, међу 
њима и онај у Вариводама. 

У данашњој назадној и проуста-
шкој Хрватској, Хрватски сабор је 
покровитељ комеморације убије-
ним усташким зликовцима у Блај-
бургу, Влада Хрватске је легали-
зовала усташки поздрав „За дом 
спремни”, преживјеле усташе из 
времена НДХ примају пензије, ве-
личају се хрватски злочинци, оти-
ма се српска имовина и др.

 » Андреј Пленковић, Милорад Пуповац и Борис Милошевић на помену у Вариводама

МАТИЋ: ПОНИШТАВАМО СТЕРЕОТИПЕ  
ДА СУ ЖРТВЕ САМО СА ЈЕДНЕ СТРАНЕ

Специјални изасланик предсједника Србије за рјешава-
ње питања несталих са Хрватском, Веран Матић, изјавио 
је у Вариводама да се нада да ће грађани и институције 
које имају информације о мјестима на којима се могу наћи 
страдали сарађивати на таласу позитивних промјена на-
сталих након комеморација у Книну и Груборима које пони-
штавају стереотипе да жртве постоје само са једне стране.
– Веома је важно да стижу изјаве какве смо имали при-
лике да чујемо у Груборима, од предсjедника Зорана 
Милановића, као и премијера Андреја Пленковића ко-
ји утичу на уништавање и поништавање стереотипа да 
постоје жртве само са једне стране – рекао је Матић од-
говарајући на питање хрватских новинара.
Он је навео да је изражавање саучешћа и пијетета пре-
ма жртвама важно и додао да је на путу ка Вариводама 
размишљао и о жртвама у Шкабрњи.
Рекао је да сарадња двије канцеларије постоји дуго, да 
је имала успоне и падове, застоје у проналажењу неста-
лих, али да ће тренуци од обиљежавања у Книну, Гурбо-
рима и у Вариводама и све што ће се дешавати у Шка-
брњи, Вуковару и осталим заједничким меморијализа-
цијама помоћи у рјешавању судбине несталих.
Додао је да је обавио неколико добрих разговора о то-
ме какве промјене се могу направити у потрази за не-
сталима и да очекује резултате.
– Надам се да ће грађани и институције које имају ин-
формације о мјестима страдања и мјестима гдје се мо-
гу наћи страдали сарађивати. Хладноћа између зема-
ља доприносила је затворености у свједочењима. На-
дам се да ће ови моменти бити стимулативни. Прошло 
је пуно времена, људи умиру, ово су одсутни тренуци за 
проналажењу несталих – закључио је Матић. 

 
МИЛОШЕВИЋ: И СРБИ ТРЕБАЈУ  
ПРИЗНАТИ ДА ЈЕ ТО БИЛА ПОБУНА  
ПРОТИВ ЛЕГАЛНЕ ВЛАСТИ

Потпредсједник Владе Хрватске Борис Милошевић из Са-
мосталне демократске српске странке (СДСС) оцијенио је 
да је долазак хрватског премијера Андреја Пленковића на 
комеморацију убијеним српским цивилима у Варивода-
ма код Кистања послије акције Олуја 1995. велика ствар.
– Ово је први пут послије 20 година да предсједник Владе 
долази на комеморацију жртвама које су невино страда-
ле. То је јак симболични гест да и ове жртве овдје заслу-
жују емпатију и поштовање и да се не разликују од свих 
жртава које су се, нажалост, догодиле широм Хрватске – 
рекао је Милошевић новинарима послије комеморације 
у Вариводама, пренијела је регионална Н1 телевизија.
Коментаришући изјаву премијера Андреја Пленкови-
ћа да Хрвати треба да признају да је било злочина над 
српским цивилима, а Срби да је на Хрватску изврше-
на агресија и да се догодио отпор легитимно изабраној 
власти, Милошевић је одговорио да је о томе и он го-
ворио кад је био на обиљежавању акције Олуја у Книну.
– То је оно што сам ја говорио кад сам ишао у Книн да је 
вријеме да послије 25 година посјећујемо једни друге, 
да отворимо те болне теме, да је вријеме да коначно чу-
јемо једни друге, да чујемо оно што смо можда ставља-
ли са стране, заташкавали – рекао је Милошевић и за-
кључио да не очекује „револуционарне”, али да очекује 
„мале помаке” у односима Хрватске и Србије.
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ЕПИСКОПСКИ САВЈЕТ НОВОЈ ВЛАДАЈУЋОЈ 
ВЕЋИНИ: ШТО СКОРИЈЕ РИЈЕШИТЕ ПИТАЊЕ 
ПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЦРКВЕ У ДРЖАВИ

На Цетињу је одржан састанак Епископског савјета Срп-
ске Православне Цркве у Црној Гори и правног експерт-
ског тима СПЦ, у вези неопходности регулисања циви-
лизованог односа државе према Цркви, а поводом нај-
новијих друштвено-политичких промјена у Црној Гори, 
наводи се у саопштењу за јавност Епископског савјета 
СПЦ у Црној Гори.
– Нарочито је разматрано питање уклањања штетног 
дејства, по живот Цркве и црногорски правни систем, 
изазваног усвајањем дискриминаторног и неуставног 
Закона о слободи вјероисповијести. Констатовано је 
да су претходних дана изнијете различите политичке 
иницијативе и приједлози за регулисање ових пита-
ња, све редом легитимне и правно образложене, да су 
истовремено и добронамјерне, али да је Црква, у овом 
тренутку опредјељена за што скорије и ефикасније за-
тварање овог правног питања у нашој држави – иста-
кли су епископи СПЦ.
С тим у вези, изражена су очекивања да ће носио-
ци нове црногорске власти усвојити законски текст 
заснован на „поштовању слободе вјероисповијести, 
црквене стварности, црногорског Устава и важећих 
закона из области које се тичу живота и рада тради-
ционалних цркава и вјерских заједница у Црној Гори, 
али и важећих међународних стандарда“.

СЈЕЋАЊЕ НА МИЛАНА ЈЕЛИЋА,  
БИВШЕГ ПРЕДСЈЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ, НЕ БЛИЈЕДИ

Поводом тринaeст година од смрти бившег предсједника 
Републике Српске Милана Јелића на градском гробљу у 
Модричи, у присуству пoрoдицe, бивших нajближих сa-
рaдникa и приjaтeљa, служен је пoмeн. Помен je служиo 
влaдикa звoрничкo тузлaнски Фoтиje. На Јелићев гроб, 
осим пoрoдицe, цвиjeћe су пoлoжили прeдстaвници ин-
ституциja Рeпубликe Српскe и БиХ и oпштинe Moдричa.
Прoшлo je 13 гoдинa, a вриjeмe ниje ништa прoмиjeнилo.
– Нaш пoнoс нe прeстajе, сaмo je вeћи и мислим дa je 
пoкojни oтaц тo свojим дjeлимa и зaслужиo свe штo сe 
дeшaвa и штo му пружaмo из гoдинe у гoдину – нагласио 
је Петар Jелић, син пoкojнoг Mилaна Јeлићa.
Обиљeжaвaњe гoдишњицe смрти Милана Јелића из 
гoдинe у гoдину свe вишe пoкaзуje кaкaв je биo чoвjeк 
и колико се цијени његов допринос развоју Модриче и 
Републике Српске.
– Грaђaни Moдричe трeбa дa буду пoнoсни штo су имaли 
Mилaнa Jeлићa и oн никaдa нeћe бити зaбoрaвљeн ни 
зa Републику Српску ни зa Moдричу. Oнo штo je Mилaн 
урaдиo зa крaтaк диo свoг живoтa, мoгao je Mилaн joш 
тoгa урaдити дa je пoслужилo здрaвљe – истакао је Ра-
дован Вишковић, прeдсjeдник Влaдe Рeпубликe Српскe.
Нa годишњицу смрти нa грoбљу сe oкупљajу грaђaни, 
кoмшиje и приjaтeљи, oни кojи Mилaнa Јелића пaмтe 
кao вeликoг чoвjeкa. Oвe гoдинe пaндeмиja je учинилa 
свoje, пa су пoмeну присуствoвaли сaмo члaнoви ужe 
пoрoдицe и нeкaдa нajближи сaрaдници.
– Ниje jeдностaвнo дoћи нa грoб чoвjeкa кoгa смo ци-
jeнили и вoљeли, пoштовaли. Њeгa сигурнo ниje зaбo-
рaвилa ни Српска, њeгa нису зaбoрaвили њeгoви дру-
гaри и приjaтeљи – рекао је Mладен Крекић, нaчeлник 
oпштинe Moдричa.
Поводом 13 година од Јелићеве смрти , српски члан Пред-
сједништва БиХ Милорад Додик истакао је да је Милан 
Јелић оставио неизбрисив траг у развоју Српске, јачању 
њених институција, а посебно Модриче. Милан Јелић из-
ненада је преминуо 30.септембра 2007.године од срчаног 
удара у 51.години. Смрт гa je зaтeклa нa дужнoсти шeстoг 
прeдсjeдникa Рeпубликe Српске. Јелић је био и предсјед-
ник Фудбалских савеза Републике Српске и БиХ.

СРБИЈА И СРПСКА ДА  
БУДУ ЈЕДНА ДРЖАВА
Свечаном академијом По-

хвала српском народу ко-
ја је одржана на платоу 

испред Храма Христа Спаси-
теља oбиљежен је Дан српског 
јединства, слободе и нацио-
налне заставе, који су уста-
новили званичници Србије и 
Републике Српске.

Била је то прилика да се 
упути порука да је српски на-
род јединствен и да Срби ује-
дињени и сложни могу да пре-
вазиђу све недаће,

На академији је пуштена 
порука предсједника Срби-
је Александра Вучића који је 
навео да Срби, уједињени и 
сложни, могу да превазиђу 
све недаће, побједе све про-
блеме и осигурају будућност 
наше дјеце.

– Срби, уједињени и сло-
жни, могу превазићи све не-
даће, побједе све проблеме 
и осигурају будућност наше 
дјеце. Важно је да и данас, 
када се суочавамо са много-
бројним изазовима и прити-
сцима света, када видимо да 
без обзира на наше економ-
ске успјехе, наш народ и даље 
очекују тешки дани - одговор 
мора бити јединство, слога и 
борба паметним политичким 
средствима за слободу народа 
– поручио је Вучић. 

МЕЂУ ДОБРОВОЉЦИМА 
СРБИ С ОБЈЕ СТРАНЕ ДРИНЕ

Предсједник Србије је до-
дао да нема више важних ври-
једности од јединства нашег 
народа и слободе за коју су се 
наши преци  борили и за коју 
ћемо се борити.

– Данас славимо пробој 
Солунског фронта. А међу 
тим борцима било је више од 
10 одсто добровољаца из Хер-
цеговине, Крајине, Лике, Дал-
мације. Зато је веома важно 
када се суочавамо са великим 
изазовима, без обзира на на-
ше економске успјехе, мора-
мо да будемо јединствени. Да 
будемо паметни и да се поли-
тичким средствима боримо 
за слободу српског народа – 
истакао је Вучић и  честитао 

празник народу Српске, Ср-
бије и свим Србима на свије-
ту. Можемо да осигурамо бу-
дућност наше дјеце. Честитам 
народу Српске, Србије, и свим 
Србима свијета овај празник, 
уз нашу лијепу заставу.

Српски члан Предсједни-
штва БиХ Милорад Додик из-
јавио је да је обиљежавање Да-
на српског јединства, слободе 
и националне заставе прили-
ка да се истакне тежња да Ре-
публика Српска и Србија бу-
ду једна држава, градећи си-
гурност и будућност цијелог 
региона.

Он је рекао да је српска 
војска у Првом свјетском рату, 
пробијајући Солунски фронт, 
нашла снагу и мотив да осло-
боди српске просторе, па и 
Бањалуку.

– На Аранђеловдан 1918. 
године, недалеко одавде, по-
стројена је српска јединица 
која је ослободила Бањалуку 
и тај ћемо простор уредити 
да буде мjесто сjећања – по-
ручио је Додик.

Он је рекао да су ови про-
стори у то вријеме жељели да 
се присаједине Србији, у чему 
се није успјело, али да посто-
ји историјска тежња овдашњег 
српског народа у том смјеру, 
што је природно у политич-
ком смислу.

– Данас имамо двије држа-
ве - Србију и Српску, а тежња 
је да будемо једна држава гра-
дећи сигурност и будућност 
читавог региона, што нам ни-
ко не може одузети. Желимо 
то на један миран и цивилизо-
ван начин – истакао је Додик.

СРБИ НЕ МОГУ БИТИ  
АГРЕСОРИ У ЗЕМЉИ У   
КОЈОЈ СУ РОЂЕНИ

Он је нагласио да је недо-
пустиво да се Срби у БиХ на-
зивају агресорима, у земљи у 
којој су рођени.

– Покушавају да укину 
наша права, Српску и то је 
њихова званична политика, 
али наша политика је поли-
тика мира, чувања наших 
вриједности. Овај дан је дан 

српског јединства и припа-
дања српском народу. Ни-
смо босански Срби, већ же-
лимо да будемо поштовани 
као један народ и да не бу-
демо у том смислу понижа-
вани. Ми смо Срби и само 
тако можемо учествовати у 
дијалогу – рекао је Додик и 
додао да је природно да Срби 
живе у једној држави.

Он сматра да, ако дија-
лог Срба, Бошњака и Хрвата 
у БиХ не буде успјешан, треба 
јачати тежњу да Срби одавде 
живе у миру у својој држави.

– Мислимо да је то рјеше-
ње – рекао је Додик и нагла-
сио, у контексту положаја Ср-
ба на самопроглашеном Косо-
ву, да су народи у БиХ у там-
ници без слободе.

- Под српском заставом се 
радујемо и то је наше обиљеж-
је. Она ће се вијорити док ов-
дје дува вјетар и никада не-
ће стати јер је застава мира и 
честитог и слободног народа. 
Честитам свим Србима овај 
празник гдје год се налазили, 
као и властима Србије на по-
дршци коју нам пружају. Жи-
вјела Српска и Србија! - пору-
чио је Додик. 

Предсједница Српске је 
нагласила да овај датум ни-
је одабран случајно.

– Солунски фронт није би-
ла обична битка, већ битка за 
опстанак српског народа – из-
јавила је предсједница Срп-
ске. Она је истакла да је исто-
рија показала да је борба за 
слободу увијек тражила ве-
лику жртву.

- Нико нам је није покла-
њао, крв смо лили за њу. Нај-
важнији фронтови данашњи-
це нису у рововима, већ на по-
литичкој сцени. Зато треба да 
имамо стабилно окружење. За 
Српску, Србија остаје најважни-
ји партнер у свим областима. У 
Српској нема ниједне заједни-
це у којој није нешто изграђе-
но од Србије, и на то смо поно-
сни. Овај празник је доказ да 
имамо заједничку прошлост, 
заједничку садашњост и зајед-
ничку будућност – поручила је 
Цвијановић.

У програму су учествова-
ли глумци из Бањалуке и Бео-
града који су говорили текст 
из драме Солунци говоре не-
давно преминулог новинара 
и публицисте Антонија Ђу-
рића, чланови оркестра На-
родног позоришта из Београ-
да, Полицијски оркестар МУП 
Српске и Градски тамбурашки 
оркестар Бањалука.

ВУЛИН: БРИНЕМО ЈЕДНИ О ДРУГИМА
Министар одбране у Влади Србије Александар Вулин је 
уручио предсједници Републике Српске Жељки Цвијановић 
реплике ратних застава испред Палате Републике у 
Бањалуци.
– Још прије неколико година на иницијативу предсједника 
(Александра) Вучића и Додика почели смо да обиљежавамо 
заједничке важне датуме. Срби с друге стране Дрине, 
или ма где живјели, ближе су једни другима него икада. 
Бринемо једни о другима, водимо рачуна. Никада више 
нећемо бити сами, какве год нас несреће буду погађале. 
Никада више Србија неће окренути главу Српској. У то 
немојте сумњати –  поручио је Вулин.

ОБИЉЕЖЕН ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ
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ДРВАР: ПОМЕН ЗА ПОГИНУЛЕ СРПСКЕ  
БОРЦЕ И ЦИВИЛЕ ИЗ СЕЛА ПОДОВИ

У мјесној заједници Подови код Дрвара служен је пара-
стос за десет погинулих бораца Војске Републике Српске 
и цивилних жртава протеклог рата из овог села.
– Одали смо почаст, положили вијенце и прислужили 
свијеће за покој душа наших 10 Дрварчана из села По-
дови који су животе дали борећи се за отаџбину – рекла 
је Срни начелник општине Дрвар Душица Рунић.
Предсједник Борачке организације Источни Дрвар и 
Дрвар Миладин Бајић рекао је да је овај град током по-
сљедњег рата имао више од 300 погинулих и 1.260 ра-
њених, од којих је 600 тешко.
Вијенце су, поред чланова породица, положиле делега-
ције општина Дрвар и Источни Дрвар, борачке органи-
зације ове двије општине, представник Конзуларне кан-
целарије Србије у Дрвару Предраг Митић, представници 
мјесне заједнице Подови и представници Општинског 
одбора СНСД-а Дрвар. СРНА

ПАРАСТОС ЗА ХЕРОЈЕ ОДБРАНЕ МАЈЕВИЦЕ

На Пањику, код Прибоја, служен je парастос хероји-
ма одбране Републике Српске из елитне ратне једини-
це Гарда пантери који су погинули у одбијању неприја-
тељске офанзиве на планини Мајевици 1992. године.
Љубиша Лазић, посљедњи командант Гарде пантери, ре-
као је новинарима да је одбијање непријатељске офан-
зиве на Мајевици у септембру 1992. године био наставак 
борби из Смолуће, гдје је извојевана бриљантна побје-
да Војске Републике Српске за спас српског народа из 
вишемјесечног окружења.
– У офанзиви је погинуло 16 гардиста, командант бри-
гаде Бранко Пантелић, два командира чете и 13 бора-
ца, и то су били најтежи тренуци у рату за нашу бригаду, 
која је имала 1.150 људи – истакао је Лазић.
Он је навео да је у рату бригада Гарде пантери имала 
101 погинулог борца, међу којима су командант брига-
де, четири командира чете, девет командира водова, 13 
командира водова и 74 војника, рањено је 670 бораца, 
неки и седам пута.
Бригада је за ратне побједе на Смолући и одбрану Ма-
јевице одликована Орденом Немањића 1993. године, а 
за касније учешће у борби за слободну Републику Срп-
ску и Карађорђевом звијездом.
Сјећање на погинуле саборце организовало је Удруже-
ње ветерана Гарда пантери на мјесту гдје је 2017. годи-
не подигнут споменик јунацима.
Предсједник овог удружења Петар Цвијетиновић ре-
као је да су скуп организовали уз поштовање епиде-
миолошких мјера, с циљем да се не заборави једна од 
најзначајнијих српских побједа за одбрану Мајевице у 
Одбрамбено-отаџбинском рату. СРНА

ОСВЕШТАНА СПОМЕН-ПЛОЧА У ЧИПУЉИЋУ 
ЗА 149 ПОГИНУЛИХ БОРАЦА ВРС

У Цркви рођења Пресвете Богородице у Чипуљићу код 
Бугојна служен је парастос и освештана спомен-плоча 
са именима 149 погинулих припадника Војске Републи-
ке Српске у овом мјесту.
Савјетник министра рада и борачко-инвалидске зашти-
те Републике Српске Милан Tорбица изјавио је Срни да 
је освештање ове спомен-плоче доказ да је код Срба у 
овом крају оживјела култура сјећања и памћења, умје-
сто заборава као у неким ранијим временима.
Торбица, који је присуствовао освештању спомен-плоче, 
рекао је да је ово од великог значаја за српско станов-
ништво овог краја које је расељено по Републици Срп-
ској, Србији и свијету, а које се данас скупило на вели-
ки празник Мале Госпојине.
Он је истакао да је Влада Републике Српске донирала 
средства за изградњу спомен-плоче погинулим при-
падницима Војске Републике Српске у порти ове цркве.
– Влада Републике Српске наставиће и даље са поли-
тиком да се гаји култура сјећања и култура памћења на 
српске жртве, а не као у нека стара времена када се за-
рад некаквог братства и јединства у заборав стављало 
страдање на хиљаде Срба у Јадовном, Гаравицама, Бро-
ду на Дрини – додао је Торбица.
Торбица је у име институција Републике Српске поло-
жио вијенац на спомен-плочу погинулим припадници-
ма Војске Републике Српске у Чипуљићу.
Овом догађају присуствовали су мјештани Чипуљића и 
околних српских села, који су расељени по читавом сви-
јету. СРНА

Српска се опростила од Момчила Крајишника, 
првог предсједника Народне скупштине
На гробљу Прибањ, код Па-

ла, 17. септембра 2020. 
године сахрањен је Момчило 
Крајишник, први предсjедник 
Народне скупштине Републи-
ке Српске (НСРС). Комемора-
ција поводом његове смрти 
претходно је одржана у Кул-
турном центру Бански двор у 
Бањалуци.

Сахрани некадашњег пред-
сjедника Српске демократске 
странке (СДС) и предсjедни-
ка НСРС, уз чланове породи-
це, пријатеље и поштоваоце, 
присуствовали су и високи 
функционери СДС, на челу 
са предсjедником СДС Мир-
ком Шаровићем, Соња Кара-
џић Јовичевић, потпредсjед-
ница НСРС, и Милован Бјели-
ца, потпредсjедник СДС.

Опело је служио митро-
полит дабробосански Хризо-
стом, који је у бесjеди казао.

– Све је подносио храбро, 
стамено, јер је имао вjеру, љу-
бав, доброту. Од нас хвала за 
сва времена због оног што је 
учинио за српски народ и срп-
ску цркву.

Крајишник је преминуо у 
уторак, 15. септембра, од по-
сљедица заразе вирусом ко-
рона на Клиници интензив-
не медицине Универзитетског 
клиничког центра у Бањалу-
ци, гдје је хоспитализован 30. 
августа.

Био је један од оснивача 
Српске демократске странке 
(СДС) и уз Радована Караџића 

важио за једног од најутицај-
нијих политичара у Српској.

Рођен је 20. јануара 1945. 
године у Сарајеву. Завршио 
је студије и магистрирао на 
Економском факултету у Са-
рајеву.

ПОЛИТИЧКА КАРИЈЕРА
У политику се укључио 

у вишестраначком систе-
му као финансијски дирек-
тор радне организације у 
оквиру компаније Енерго-
инвест. На изборима 1990. 
био је изабран за посланика 
на листи СДС, а одмах за-
тим и за предсједника На-
родне скупштине БиХ. Био је 
предсједник Скупштине СР 
БиХ од 21. децембра 1990. 
до 7. априла 1992. године. 
На функцији „спикера пар-
ламента” показао се као врло 
вјешт, стрпљив и упоран пар-
ламентарац. Био је познат по 
дугим тактичким паузама, 
којим је често прекидао на-
пету атмосферу и бурне по-
лемике међу посланицима 
националних странака. И у 
вишенационалној јавности је 
стекао репутацију сталоже-
ног и мирољубивог српског 
политичара.

Након вишеструке мајо-
ризације од стране коалиције 
СДА–ХДЗ и демонстративног 
изласка српских посланика из 
Скупштине БиХ, Крајишник је 
25. октобра 1991. изабран и за 
предсједника Скупштине срп-

ског народа БиХ. Исту функ-
цију, убрзо преименовану у 
предсједник Народне скуп-
штине РС, обављао је све до 
првих послијератних избора 
1996. године.

ГОСПОДИН НЕ
На изборима 1996. иза-

бран је за српског члана Пред-
сједништва БиХ на мандат од 
двије године, а послије 1998. 
дјеловао је као сенатор РС 
(члан Сената Републике Срп-
ске је био од 1996. године).

Уочи и током рата уче-
ствовао је у политичким и 
мировним преговорима, 
укључујући и преговоре у 
Дејтону 1995. године. Због 
непопустљивости пред ме-
ђународним посредницима 
Ричард Холбрук, специјални 
амерички изасланик за Бал-
кан, описивао га је именом 
Мистер Но (Господин Не).

ХАПШЕЊЕ И ПРЕСУДА
Француски специјалци 

СФОР-а Крајишника су ухап-
сили у раним јутарњим сати-
ма 30. априла 2000. године у 
кући на Палама и одвели у 
Хаг. Притворен је у затвору 
Међународног кривичног су-
да за бившу Југославију (Ха-
шки трибунал). Иако никада 
није обављао неку извршну 
функцију, као члан Ратног 
предсједништва по функци-
ји је оптужен за ратне злочи-
не, етничко чишћење, геноцид 
и слично, које је пред судом 
негирао. Године 2006. осуђен 
је на 20 година затвора. 

У односу на првостепену 
пресуду казна је умањена за 
седам година. 

Проглашен је кривим за 
истребљење, убиства, прого-
не на политичкој, расној или 
вјерској основи, депортације 
и нечовјечно поступање као и 
злочине против човјечности, 
али не и за геноцид. Послије 
смрти Слободана Милошеви-
ћа, био је највише рангирани 
политичар оптужен пред Ха-
шким трибуналом. 

Већину казне Крајишник 
је провео у затвору у Шеве-
нингену, а остатак у Великој 
Британији. Након одлежане 
двије трећине казне пуштен 
је на слободу 30. августа 2013. 
У Бањалуци и на Палама је 
дочекан са великим уважа-
вањем, као један од твораца 
Републике Српске.

ПОМЕН У ПОРТИ ХРАМА СВЕТОГ ЂОРЂА У СТОГУ НА ОЗРЕНУ

Возућани поново пјешачили „стазама егзодуса” 

 »  БЕОГРАЂАНИ НА МАРШУ:  Девет чланова Координације удружења избеглих и прогнаних лица у Србији, чији је предсједник Милан Жунић и   
удружења Завичај из Београда, чији је предсједник Ненад Абрамовић, учествовали су на Маршу сјећања на Озрену. Они су положили  вијенац  
на споменик погинулима у порти  цркве Светог великомученика Георгија у Стогу. Посебну захвалност изразили су домаћину Зорану Благојевићу

Пјешачењем „стазама ег-
зодуса”, Срби протјера-

ни из Возуће, долине Криваје 
и јужног дијела Озрена оби-
љежили су 25 година од про-
гона из својих домова. То је 
подсјећање на 10. септембар, 
када се 1995. године догодио 
егзодус комплетног српског 
становништва из овог дије-
ла Федерације. Стазама ду-
гим 22 километра, којима 
су прије 20 година тражили 
спас Возућани из долине ри-
јеке Криваје су пјешачили и 
евоцирали су успомене на 
страдале и нестале.

– Управо због њих и још 
130 несталих које ми потра-
жујемо са наших простора, 
обављаћемо и одржаваћемо 
овај марш стазама егзодуса 
све док се не пронађу неста-
ли – истакао је Зоран Благо-

јевић, бивши ратни старје-
шина и предсједник Завичај-
ног удружења Завидовићана.

Раденко Станковић тражи 
оца Бранка. Каже, нема шта 
нису учинили да сазнају гдје 
је скончао, али узалуд.

– У потрази смо и дан да-
нас, али нема па нема – ка-
же Станковић.

У акцији тзв. Армије БиХ 
и одреда Ел муџахид, од 10. 
до 24. септембра 1995. из до-
лине ријеке Криваје протје-
рано је 1.920 српских поро-
дица. Убијено је 459 бораца 
Војске Републике Српске и 
цивила. Возућа је данас пу-
ста. Повратак није успио, а 
малобројни Срби препуште-
ни су сами себи.

Миладин Стојановић са 
супругом у Стошници живи 
од инвалиднине.

– Слабо помажу, чим ви-
ди да си Србин, јер нема пу-
но повратника. Да има пуно 
повратника онда би се не-
што остварило, овако слабо 
– прича Стојановић.

Већина Возућана нови 

дом нашла је у градовима 
добојске регије.

– Град Добој заједно са 
Зораном Благојевићем и у 
протеклом периоду и свих 
ових година је давао значај и 
удружењу и овом датуму ка-
ко би отели од заборава све 
оно што су ови људи претр-
пјели и жртву коју су дали – 
нагласио је градоначелник 
Добоја Борис Јеринић.

Код Цркве Светог Ђорђа у 
Стогу, на мјесту гдје је прона-
ђена масовна гробница са 21 
тијелом, од којих је 17 обез-
глављено, митрополит дабро-
босански Хризостом служио 
је помен. 

Он је поручио да је Возу-
ћа симбол страдања српског 
народа у отаџбинском рату и 
захвалио свима који чувају 
успомену на ове жртве.  РТРС » Митрополит Хризостом
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У КОЗАРСКОЈ ДУБИЦИ ОБИЉЕЖЕНО 29 ГОДИНА ОД ПОГИБИЈЕ У КАСАРНИ КОД БЈЕЛОВАРА

Дан сјећања на народног 
хероја Милана Тепића
У Козарској Дубици, 29. 

септембра 2020. годи-
не обиљежен је Дан 

сјећања на народног хероја 
Милана Тепића и 29 година 
од његове погибије у бјело-
варској касарни у Беденику.

Вијенце на породичну 
гробницу Тепића положили 
су начелник општине Козар-
ска Дубица Раденко Рељић, 
предсједник Скупштине оп-
штине Милован Баришић, 
начелници општинских од-
јељења, делегација Општин-
ске борачке организације 
Козарска Дубица, општин-
ског СУБНОР-а, приједор-
ске градске Организације 
заробљених, погинулих и 
несталих цивила, родби-
на и пријатељи породице 
Тепић, међу којима и по-
сланик у Народној скуп-
штини Републике Српске 
Перица Бундало.

ТУГА НЕЋЕ ПРОЋИ
Сестра мајора Милана Те-

пића, Милка Николић изја-
вила је новинарима да се сва-
ке године на овај дан осјећа 
тешко и стресно.

– Двадесет и девет годи-
на ми живимо са том тугом, 
с тим ожиљком који у поро-
дици свако носи на свој на-
чин и свако је обиљежен том 
својом несрећом – родите-
љи којих више нема, дјеца…
Та туга неће код нас проћи 
и живи у нама – изјавила је 
Милка Тепић  Николић.

Начелник општине Ко-
зарска Дубица подсјетио је 
да је народни херој Милан 
Тепић родом из Козарске Ду-
бице, а да је дао свој живот 
у 34 години као мајор тада-
шње ЈНА.

– Познат је по томе што 
није дозволио да јединице 
Збора народне гарде уђу и 
преузму складиште оружја 
и експлозива у бјеловарској 
касарни. Дао је свој живот за 
Републику Српску и за бу-
дућност Срба. Његов иден-
титет је познат у свим срп-
ским просторима гдје се по 
њему препознаје и Козарска 
Дубица, као мјесто одакле је 
родом мајор Милан Тепић – 
изјавио је Рељић.

Он је нагласио да његово 
херојство никада не смије да 
буде заборављено.

– Он мора да живи вјечно 
са нама јер је дао најврједни-
је, свој живот, и то се мора 
памтити. Република Српска 
има вјечити дуг према њему 
и његовој породици – иста-
као је Рељић.

Предсједник општинске 
Борачке организације Козар-
ска Дубица Драгољуб Ћибић 
рекао је да је велика част го-
ворити о лику и дјелу мајора 
Милана Тепића.

– Суштина је у томе да је 
мајор Милан Тепић послао 
више снажних порука. Тог 
29. септембра 1991. годи-
не послао је поруку да срп-
ски народ мора да се окупи, 

хомогенизује и поново бо-
ри против усташтва и свега 
што нам се дешавало на овим 
просторима у Другом свјет-
ском рату – рекао је Ћибић.

ДИЈЕТЕ ПОТКОЗАРЈА
Он је нагласио да је Ми-

лан Тепић човјек из Потко-
зарја, који је знао сву исто-
рију српског народа и под-
сјетио на ријечи мајора Те-
пића и обећање да ће бра-
нити своју земљу.

– Српски народ и наша хе-
ројска војска, МУП и поли-
ција су током отаџбинског 
рата слиједили пут мајора 
Милана Тепића, нашег вели-
ког Синђелића, и успјели да 
створимо свој слободан про-
стор, мир и будућност срп-
ског народа – додао је Ћибић.

Обиљежавањем Дана сје-
ћања на народног хероја Ми-
лана Тепића, у Козарској Ду-
бици завршен је овогодишњи 
програм обиљежавања Сеп-

тембарских дана одбране од 
хрватске агресије 1995. го-
дине.

У септембру 1991. годи-
не мајор тадашње Југосло-
венске народне армије Ми-
лан Тепић нашао се у цен-
тралном складишту убојних 
средстава у селу Беденику 
у близини Бјеловара, гдје је 
био приморан да се са својим 
војницима повуче у склади-
ште и организује одбрану од 
хрватских војника који су оп-
колили бјеловарску касарну.

Тепић је погинуо 29. сеп-
тембра 1991. године у бјело-
варској касарни на Беденику, 
након што је дигао у ваздух 
војно складиште и себе, не 
желећи да препусти непри-
јатељу оружје којим би уби-
јао његове војнике.

Страдали су он и девет-
наестогодишњи војник Сто-
јадин Мирковић, који, упр-
кос Тепићевој наредби, није 
хтио да се преда.

За тај чин мајор Тепић је 
одлуком Предсједништва Со-
цијалистичке Федеративне 
Републике Југославије пост-
хумно одликован Орденом 
народног хероја.

Њему у част, Република 
Српска је установила орден 
за посебне заслуге у рату, а 
одлуком Скупштине општи-
не Козарска Дубица 29. сеп-
тембар проглашен је Даном 
сјећања на народног хероја 
Милана Тепића.

Једна улица у Козарској 
Дубици носи име Милана Те-
пића, а у парку Народних хе-
роја подигнута је биста с ње-
говим ликом.

Његово име носи и улица 
у Београду /општина Савски 
венац/, Бањалуци, Источном 
Сарајеву, Нишу, Бачкој Па-
ланци, Бешки, Инђији, Кули, 
Лесковцу, Новом Саду /три 
улице/, Оџацима, Пироту, 
Смедереву, Сомбору, Срем-
ској Митровици, Темерину, 
Великој Плани, Вршцу, Зре-
њанину, Теслићу, Градишци 
и у више других српских гра-
дова.

Мајор Милан Тепић ро-
ђен је 1957. године у селу Ко-
мленац у Козарској Дубици 
и једини је постхумно одли-
ковани Народни херој Од-
брамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске.

ПОДВИГ КОЈИ НЕ СМИЈЕ БИТИ ЗАБОРАВЉЕН

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта 
подсјећа да је центар збивања херојске погибије мајора 
Тепића и војника Мирковића била касарна Божидарa Аџије у 
Бјеловару гдје се у непосредној близини касарне, налазило 
војно складиште Беденик.
Мајор Тепић није дозволио да хрватске паравојне снаге 
преузму складиште оружја и експлозива у бјеловарској 
касарни. Погинуо је 29. септембра 1991. године након 
што је дигао у ваздух војно складиште и себе, не желећи 
да препусти непријатељу оружје којим би убијао његове 
војнике и српски народ. 
Линта је нагласио да овај херојски подвиг никада не смије 
бити заборављен. Мајор Тепић и војник Стојадиновић 
свјесно су жртвовали свој живот за част и слободу српског 
народа који је нападнут од усташког режима Фрање 
Туђмана.

НА ПАЛАМА ПОСТАВЉЕН СПОМЕНИК 
ПАТРИЈАРХУ ПАВЛУ

Споменик блаженопочив-
шег патријарха српског Па-
вла, висок два и по метра, по-
стављен је испред Саборног 
храма Светог архангела Га-
врила на Палама. Споменик 
је дјело академског вајара и 
сликара Бојана Микулића из 
Бањалуке.
На споменику су исписане 
ријечи патријарха Павла – 
„Проћи ће све, али душа, об-
раз и оно што је добро остаје 
заувијек”.
Овај споменик дар је паљанске компаније Станишић ста-
новницима ове локалне заједнице поводом 25 година 
постојања и рада ове компаније.
– На овај скроман начин желимо да захвалимо суграђа-
нима за подршку коју су нам све ове године давали јер 
сам сигуран да без њих не бисмо били овдје гдје смо да-
нас – рекао је Срни оснивач компаније Ацо Станишић.
Он је додао да је намјера и да на овај начин одају почаст 
великом човјеку, блаженопочившем српском патријарху 
Павлу кога су за живота многи називали „живим свецем”.
Станишић је напоменуо да је споменик урађен у брон-
зи, тежине око 350 килограма, а прављен је у ливници 
Јанковић у Смедереву.
Освештање и откривање споменика биће уприличено 
по протоколу и термину који одреди Митрополија да-
бробосанска.

СЈЕЋАЊЕ НА СРПСКЕ ЖРТВЕ У ВУКОВАРУ

У организацији Вијећа српске националне мањине Гра-
да Вуковара на српском војничком гробљу Алеја у Ву-
ковару одржан је помен и положени су вијенци за све 
настрадале српске цивилне и војне жртве у Вуковару 
током ратне 1991. године.
Најприје је у Саборном храму Светог Николаја служена 
света литургија коју је служило више свештеника Епар-
хије осечкопољске и барањске, а након литургије одр-
жан је и парастос за све настрадале.
– Сјећања на наше покојне и преминуле не треба ника-
да да блиједе, како се која генерација смјењује овдје на 
земљи у било којем народу, мјесту или времену, те исте 
генерације треба да се сјећају свих својих предака ко-
ји су живот скончали на овај или на онај начин – иста-
као је између осталог у својој бесједи први вуковарски 
парох и вуковарски намјесник протојереј – ставрофор 
Саша Кузмановић.
Након литургије и парастоса окупљени су се упутили 
ка Алеји гдје је одржан помен настрадалима, а потом 
су положени вијенци политичких представника Срба и 
српских организација.
– И ове године окупили смо се без суда и осуде да се 
присјетимо наших најмилијих, да се помолимо за покој 
њихових душа. Надам се да ће неки трендови који се у 
држави јављају ставити и питање српских жртава рата на 
дневни ред и да ће коначно и породице тих жртава до-
бити нека права и да се жртве неће дијелити – нагласио 
је предсједник ВСНМ Града Вуковара Дејан Дракулић.
Међу присутнима и на литургији у Саборном храму и на 
Алеји били су и чланови породица настрадалих цивил-
них и војних жртава.
– Мој син је погинуо 16. септембра 1991. године пред на-
шом породичном кућом, погођен од снајперског метка. 
Његово тијело налази се на Алеји, првобитно је био на 
гробљу у Негославцима, а потом је премјештен овдје. 
Много ми значи што још увијек има људи који се сјете 
настрадалих, иако се ријетко овдје окупљамо, требало би 
и да нас буде више и да смо овдjе чешће јер то су наше 
жртве и нас боли срце за њима – рекла је Терезија То-
манић чији је син Борислав погинуо у 23. години живота.
Помен на Алеји одржава се сваке друге суботе у септем-
бру у знак сјећања на почетак борбених дејстава у Вуко-
вару 1991. године и на почетак страдања људи у овом гра-
ду. Поред овог термина, сваке године уочи 18. новембра 
на Алеји се одржава комеморација, а вијенци за цивилне 
жртве рата полажу се и на Видовдан (28. јуна) у знак сје-
ћања на почетак страдања Срба у Вуковару прије почет-
ка било каквих ратних дејстава. СРБИ.ХР

На породичном гробљу у Горњим Лесковицама код 
Ваљева обиљежена је годишњица погибије Стојади-

на Мирковића, деветнаестогодишњег хероја са Повлена, 
који је 1991. заједно са мајором Миланом Тепићем по-
ложио живот бранећи касарну у Беденику код Бјеловара.

Млади Стојадин Мирковић први пут се оглушио о ко-
манду претпостављеног и до посљедњег тренутка остао 
уз свог мајора. Тепић је активирао експлозив, страхо-
вита детонација је у тренутку однијела и њега и скла-
диште, а храбри војник из Горњих Лесковица погинуо 
је када је непријатељском „зољом” погођен транспор-
тер у којем се налазио. Након парастоса вијенце и цви-
јеће на гроб Стојадина Мирковића положили су мајка 
Аница и чланови породице, представници града Ваље-
ва, Војске Србије, борачких удружења. Од прије неко-
лико година једна улица у ваљевском насељу Попаре 
носи име Стојадина Мирковића.

ПОМЕН ЗА ВОЈНИКА СТОЈАДИНА МИРКОВИЋА
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Побједа која је сачувала РС
У Козарској Дубици, Но-

вом Граду и Костајни-
ци обиљежена је 25. 

годишњица одбране запад-
них граница Републике Срп-
ске од хрватске агресије.

У порти Храма Свете Пет-
ке у Козарској Дубици слу-
жен је парастос, након чега 
су положени вијенци и цви-
јеће.

Парастосу, који су слу-
жили свештеници дубичке 
парохије, присуствовали су 
српски члан Предсједништва 
БиХ Милорад Додик, делега-
ција Народне скупштине Ре-
публике Српске, министар 
рада и борачко-инвалидске 
заштите Републике Српске 
Душко Милуновић, општин-
ски званичници, представни-
ци борачких организација и 
Трећег пјешадијског (Репу-
блика Српска) пука Оружа-
них снага БиХ.

У Новом Граду положе-
ни су вијенци код централ-
ног спомен-обиљежја поги-
нулим борцима Војске Ре-
публике Српске. Вијенце су 
положили представници оп-
штине Нови Град, општинске 
борачке организације, орга-
низације породица заробље-
них и погинулих бораца и не-
сталих цивила ове општине, 
као и других општинских ор-
ганизација проистеклих из 
протеклог рата.

Након тога, у насељу Ту-
њица у Новом Граду служен 
је помен жртвама, те поло-
жени вијенци и прислужене 
свијеће код спомен-обиљеж-
ја цивилним жртвама рата.

У Костајници су вијенци 
положени на споменик бор-
цима погинулим у Одбрам-
бено-отаџбинском рату у 
градском парку.

Милорад Додик је из Ко-
зарске Дубице, мјеста цен-
тралног обиљежавања, упу-
тио поруку мира, који би тре-
бало да обезбиједи развој, 
али и сјећања на све стра-
дале у хрватској агресији на 
српске етничке просторе.

– Агресија тадашње хрват-
ске војске извршена је у же-
љи да се сломи живот и народ 
на овим просторима. То није 
први пут да се баш на овим 
просторима види најоштри-
ји напад хрватских једини-
ца према српском становни-
штву. То је била сигурно не-
потребна операција са ста-
новишта Хрватске тога вре-
мена, али је то био резултат 
договора који су имали Алија 
Изетбеговић и Фрањо Туђман 
да се сломи Република Срп-
ска – изјавио је Додик.

Додик је рекао да агресор 
1995. није успио у својој на-
мјери.

– Порука је и да нас нису 
сломили! Остајемо овдје и 
наш одговор је живот и Ре-
публика Српска – поручио 
је Додик.

Он је рекао да Република 
Српска држи корак са дру-
гим просторима и да је, без 
обзира на озбиљну изложе-
ност, санкције и бомбардо-
вања НАТО-а, знатно обнови-
ла свој социјални, привредни 
и инфраструктурни живот.

– Република Српска по-
казује снагу виталности ко-
ја је залог и дуг према оним 
који су страдали - истакао 
је Додик.

Подсјетио је да је у агре-
сији на три западнокрајишке 
општине Републике Српске 
убијено 56 цивила, што је ви-
ше него војника, којих је по-
гинуло 51.

– То говори да циљеви ни-
су били само војни, већ и ци-
вилни. За те злочине над ци-
вилима нико није одговарао. 
С друге стране, Срби су са-
танизовани, за Србе је уви-
јек било предодређено да бу-
ду криви, да буду процесу-
ирани, али то је нешто што 
са чим морамо да живимо. 
Ми Срби смо овдје научили 
лекције да управо све те не-
правде које смо доживљава-
ли претворимо у нашу же-
љу за што бољу и стабилни-
ју Републику Српску. И овај 
дан је управо то – нагласио 
је Додик.

Душко Милуновић иста-
као је да је у 50 година исти 
непријатељ напао Србе који 
живе у овим крајевима.

– У Другом свјетском ра-
ту извршен је масован покољ 
становништва на овим про-
сторима, а исту намјеру су 
имали и агресори 1995. го-
дине када су прешли ријеку 
Уну – рекао је Милуновић и 
додао да је намјера агресо-
ра била да Србе у потпуно-
сти истјерају из Српске, са 
вјековних огњишта.

Он је нагласио да су у тој 
војној операцији ангажова-
не елитне јединице хрват-
ске војске којима су се су-
протставиле српске једини-
це ослабљеног састава, уз 
значајну улогу питомаца и 
авијације.

– Спријечено је да се учи-
ни оно што су учинили у Дру-
гом свјетском рату, али уз на-
ше велике жртве. Ми данас 
обиљежавамо побједу, која је 
у суштини сачувала не само 

ове крајеве, већ и Републику 
Српску и присјећамо се оних 
који су херојски бранили и 
одбранили наше границе – 
рекао је Милуновић.

Начелник општине Ко-
зарска Дубица Раденко Ре-
љић нагласио је да би 18. сеп-
тембар требало да буде упи-
сан златним словима и броје-
вима јер је на тај датум 1995. 
године одбрањена Републи-
ка Српска.

Рељић је подсјетио на ток 
напада и одбране Козарске 
Дубице у којој су након два 
дана борбе заустављене елит-
не хрватске јединице.

– Хрватске јединице су 
враћене и доживјеле су ве-
лики војни губитак јер су 
српски народ, војска и по-
лиција имали жељу да оста-
немо на овим просторима. 
Људима који су дали живот 
дугујемо велику захвалност. 
Да је Козарска Дубица пала, 
мапа Републике Српске не 
би изгледала као данас – ре-
као је Рељић.

Тадашњи командант од-
бране Козарске Дубице Пан-
телија Ћургуз изјавио је да је 
битка за одбрану западних 
граница Републике Српске 
била једна од најсудбоносни-
јих битака које је извојева-
ла Војска Републике Српске.

– Најсудбоносније зато 
што није било друге могућ-
ности, није било другог поку-
шаја. Ми смо то на вријеме 
схватили и данас је прилика 
да, након 25 година, изрази-
мо поштовање према свим 
командама јединица, војни-
цима и борцима, те да се сје-
тимо оних који су положили 
живот на бранику отаџбине 
– рекао је Ћургуз. Он је на-
гласио да су ефекти ове бит-
ке резултирали опстанком 
Републике Српске.  АГ

106 ЖРТАВА ПАЛО ЗА СЛОБОДУ 

На подручју западнокрајишких општина – Козарске Дубице, 
Новог Града и Костајнице, 18. и 19. септембра 1995. године, у 
хрватској агресији убијено је 106 лица, од којих 55 цивила и 51 
војник. Рањено је 39 цивила и 62 војника. Насеља и градови 
претрпјели су велика разарања и штету, а према подацима 
општинских комисија, процијењена материјална штета у 
Новом Граду је 83,3 милиона КМ, у Костајници 40 милиона, а у 
Козарској Дубици 50,4 милиона КМ. Напад Хрватске војске на 
општину Нови Град почео је 18. септембра 1995. године у 9.25 
часова. Хрватска војска била је у садејству са припадницима 
Армије РБиХ и ХВО-а. Припадници Војске Републике Српске 
успјели су 19. септембра 1995. године да потисну хрватску 
војску преко Уне.

 » Српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик на помену у Козарској Дубици

Споменик миру у Сребреници
Поводом Међународног Дана мира, у Сре-

бреници на градском тргу постављен и 
званично отворен Споменик миру заједно са 
фонтаном. Одборници локалног парламен-
та раније су донијели одлуку о постављању 
споменика на иницијативу ОХР-а.

Представници СДА повукли су прво-
битну подршку овој идеји и позвали све 
Бошњаке из Сребренице да бојкотују овај 
споменик.

Појединци су отишли и корак даље. 
Предсједник локалне Скупштине Недиб 
Смајић најавио је да ће, ако побиједе на 
предстојећим локалним изборима, спо-

меник бити уклоњен. Начелник општи-
не Сребреница Младен Грујичић истиче 
да би побједа такве политике била јасна 
порука и Србима и Бошњацима.

– Уколико његова политика побиједи то 
је порука и Србима и Бошњацима – „врати-
ћемо вас у '90 године. Онај ко сруши споме-
ник, срушио је мир, а то је политичка изјава 
предсједника Скупштине општине и то је по-
вратак у деведесете – наглашава Грујичић.

Споменик миру дјело је аутора Ми-
лана Торбице, а идеју је финансирао 
Слободан Павловић, оснивач фондаци-
је Слобомир. РТРС

ПОМЕН ЗА СТРАДАЛЕ СРБЕ У СЕРДАРИМА, 
КОД КОТОР ВАРОШИ

У селу Сердари, код Котор Вароши, служен је помен за 
16 српских цивила, које су прије 28 година убили при-
падници тзв. Армије БиХ. Најстарија жртва имала је 66, 
а најмлађа – само четири године.
Родбина убијених Сердара, Тепића, Бенцуза и Дукића 
разочарана је што је за овај злочин осуђен само Фикрет 
Планинчић и то на 11 година затвора.
Кажу да ће се сваке године окупљати код спомен-оби-
љежја и указивати на обавезу кажњавања осталих му-
слиманских војника, које су преживјели мјештани пре-
познали тог кобног праскозорја.
– Знам често рећи да је то дупли злочин. Много је већи 
број овдје убијених цивила од броја година на које су 
злочинци укупно осуђени затворских казни – рекао је 
Миладин Савановић, предсједник Борачке организа-
ције Котор Варош. Сјенима жртава, од којих је најмлађа 
имала само четири године, поклонили су се и начелник 
општине Котор Варош Зденко Сакан и народни посла-
ник Недељко Гламочак. РТРС

У БОСАНСКОМ ПЕТРОВЦУ СЛУЖЕН ПОМЕН 
ЗА СРБЕ УБИЈЕНЕ У ОПЕРАЦИЈИ САНА 95

Срби повратници у Босанском Петровцу упалили су сви-
јеће у знак сјећања на 357 цивила српске национално-
сти из осам западнокрајишких општина убијених у опе-
рацији Сана 95.
Уз присуство неколицине вјерника, парастос невиним 
жртвама у Саборном Петропавловом храму служило је 
свештенство Епархије бихаћко-петровачке.
Предсједник Удружења Повратници Немања Давидо-
вић рекао је за Глас Српске да жртве не смију и неће 
бити заборављене.
– Ово је тужан дан за све нас и никада и никоме не треба 
да се понови. Сјећајући се најмилијих треба да градимо 
бољу будућност за наше потомке – истакао је Давидовић.
Злочиначку операцију која је трајала од 13. септембра 
до 12. октобра 1995. године предводио је командант 
Петог корпуса Армије РБиХ Атиф Дудаковић, коме се 
суди за злочине у Крајини. О злочинима над Србима 
свједочи велики број снимака, а посебно су упечатљи-
ви они на којима Дудаковић наређује да буде спаљено 
све што је српско.
У Дрвару, Бихаћу, Босанском Петровцу, Кључу, Босан-
ској Крупи, Новом Граду, Санском Мосту и Приједору, у 
тој акцији убијено је 357 цивила. Најмлађа жртва била је 
деветогодишња Бобана Зорић, а најстарија Мика Груби-
ша (99). Убијани су и заробљени припадници Војске РС.

БАНСТОЛ: ПОМЕН СТРАДАЛИМ СРБИМА 
У НАПАДУ НА ЗАПАДНЕ ДИЈЕЛОВЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У Цркви Благе Марије у фрушкогорском насељу Банстол, 
служен је помен Србима који су страдали у нападу здру-
жених хрватских и муслиманских снага на 13 западно-
крајишких општина Републике Српске од јула до окто-
бра 1995. године. Након помена положени су вијенци у 
част страдалих Крајишника на спомен крст у порти цр-
кве. Помен је организовао Савез крајишких удружења 
из Новог Сада, и уприличен је на Дан светих мученика 
јасеновачких који Српска православна црква обиљежа-
ва као славу, а помен је служио отац Синиша Хрвачевић.
Обиљежавању су присуствовали Душко Ћутило, дирек-
тор Фонда за помоћ избјеглим и прогнаним Војводине, 
Борислав Максимовић, сарадник за културу у Пред-
ставништву Републике Српске у Србији, представници 
завичајних удружења из некадашње Републике Срп-
ске Крајине, те избјегли Срби који данас живе у Србији.
Ранка Срдић Милић је напоменула да званична стати-
стика каже да је у том периоду на простору 13 западно-
крајишких општина страдало 1.674 Срба војника и ци-
вила, што никада не смије бити заборављено.
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7. годишњи концерт КУД Српски вез у Куманову
Поводом 7 година радa и постоја-

ња КУД Српски вез је (23.9.) одр-
жао седми годишњи концерт. Концерт 
је пригодним поздравом присутнима 
отворио предсједник КУД-а Српски вез 
Далибор Китановић. Због тренутне пан-
демије корона вируса, концерт је одр-
жан на отвореном, на игралишту код 
Соколанског дома. Сама организација 
је била према свим протоколима и пре-
порукама здравствених власти.

На концерту су наступили фолклор-
не групе и друштва и то дечји ансамбл, 
омладински ансамбл и први ансамбл, 

оркестар, етно група и пјевачка секција. 
Ово је био солистички концерт КУД-а 
са богатим програмом. Дјечји ансамбл 
је наступио са Играма из Србије, омла-
дински ансамбл са Играма из пониша-
вља, Играма из Црне Траве, а први ан-
самбл са Играма из Косовског поморавља 
и Играма из Врања. Етно група и пјевач-
ка секција представила се са 3 нумере 
и то Прошета се Јовка Кумановка, Под 
гором се шетало девојче, Густа ми ма-
гла паднала.

Специјални гости били су представ-
ници општине Куманово, посланик у 

Скупштини Македоније Иван Стоил-
ковић, представници амбасаде и пред-
сједница СЗМ Гордана Јовић Стојковска. 
Концерт је био посвећен палим хероји-
ма Кумановске битке и Соколског до-
ма који ове године обиљежава 90 годи-
не од изградње, који је изградио и отво-
рио краљ Александар Карађорђевић. 

Годишњи концерт је подржан од 
стране Канцеларије за дијаспору при 
Министарству културе Републике Ср-
бије, Министарства културе Републике 
Северне Македоније и општине Кума-
ново. ДАЛИБОР КИТАНОВИЋ

ОБИЉЕЖЕН ДАН НЕСТАЛИХ И ПОГИНУЛИХ У ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОМ РАТУ

Република Српска и 
даље трага за 1.652 жртве
Представници породица 

погинулих и несталих, 
борачких удружења и 

институција Српске обиље-
жили су Дан несталих и по-
гинулих у Одбрамбено-отаџ-
бинском рату.

Обиљежавање је поче-
ло служењем парастоса за 
23.867 погинулих бораца Вој-
ске Републике Српске (ВРС) 
и 6.391 цивила у бањалучком 
Храму Христа Спаситеља.

Парастосу, који су служи-
ли свештеници Епархије ба-
њалучке присуствовали су 
посланици у Народној скуп-
штини Републике Српске, са-
вјетник министра рада и бо-
рачко-инвалидске зашти-
те Српске Милан Торбица, 
предсједница Удружења же-
на жртава рата Божица Жив-
ковић Рајилић, предсједник 
Савеза логораша Републи-
ке Српске Анђелко Носовић, 
као и чланови породица по-
гинулих бораца.

Потом је код споменика 
погинулим борцима на гро-
бљу Свети Пантелија у Ба-
њалуци у име институција 
Републике положен вијенац.

Вијенац су положили 
предсједник Народне скуп-
штине Републике Српске Не-
дељко Чубриловић, преми-
јер Српске Радован Вишко-
вић, изасланик српског чла-
на Предсједништва БиХ Ра-
дован Ковачевић и изасла-
ник предсједника Републике 
Српске Александра Мићић.

Предсједник Владе Репу-
блике Српске Радован Ви-
шковић истакао је да је не-
мјерљив допринос 30.000 
српских војника и цивила 
који су дали живот за ства-
рање Српске у протеклом Од-
брамбено-отаџбинском рату.

– Нажалост, још нису сви 
нестали српски борци и ци-
вили ексхумирани и иденти-
фиковани. То је, можда, нај-
већи гријех свих нас у Репу-

блици Српској. Треба да учи-
нимо све на нивоу свих ин-
ституција, а прије свега за-
једничких институција БиХ 
да се то питање рјешава – ре-
као је Вишковић новинари-
ма, након полагања вијенца 
код споменика погинулим 
борцима на бањалучком гро-
бљу Свети Пантелија.

Вишковић је рекао да су 
покољења која су остала да 
баштине Републику Српску 
обавезна да учине све да се 
омогући породицама да до-
стојанствено сахране своје 
мртве и да знају гдје се на-
лазе њихови гробови.

Он је указао на то да се 
након 25 година од проте-
клог рата у Институту за не-
стала лица БиХ брише наци-
онална одредница код траже-
ња несталих лица само да се 
не траже и не идентификују 
српске жртве рата.

Вишковић је изнио пода-
так да је прошле године са-
мо једна жртва српске наци-
оналности идентификована, 
док је у времену када је про-
цес тражења несталих Срба 
био у надлежности Републи-
ке Српске годишње у просје-

ку пронађено и идентифико-
вано око 250 Срба и предато 
породицама.

– Као премијер Републи-
ке Српске дајем пуну подр-
шку Републичкој организа-
цији заробљених и погину-
лих бораца и несталих циви-
ла која тражи да се Институт 
за нестала лица БиХ натјера 
да ради у складу са законом 
или да се трансформише и да 
се процес тражења несталих 
Срба поново врати у надле-
жност Републике Српске – 
поручио је Вишковић.

Предсједник Републичке 
организације породица заро-
бљених, погинулих бораца и 
несталих цивила Вељко Ла-
зић оцијенио је да ће, судећи 
по раду Института за нестала 
лица БиХ, нажалост, бити по-
требне чак 1.652 године како 
би се пронашла тијела исто 
толико српских жртава.

– Као организација више 
не можемо поднијети такав 
однос институција које су 
мјеродавне за тражење не-
сталих – рекао је Лазић но-
винарима у Бањалуци.

Он је додао да Српска има 
Центар за тражење несталих 

и људе који су радили у опе-
ративном тиму, те да они мо-
гу наставити овај процес.

Према његовим ријечима, 
Институт годишње троши пет 
милиона КМ, од чега Српска 
даје 1.650.000 КМ и са тим из-
носом новца Српска може ура-
дити много када је ријеч о тра-
жењу несталих Срба.

Предсједник Републич-
ког одбора за тражење не-
сталих Марко Грабовац је ре-
као да представници Српске 
у институцијама БиХ треба 
да поставе питање због чега 
је успорен процес тражења 
несталих.

Он је додао да треба ин-
ституције више укључити у 
рјешавање овог питања ка-
ко би породице несталих ко-
начно сазнале истину о сво-
јим најмилијим.

Република Српска и даље 
трага за 1.652 жртве српске 
националности у Одбрам-
бено-отаџбинском рату, док 
се у три спомен-костурни-
це у Бањалуци, Невесињу и 
Источном Сарајеву налазе 
632 ексхумирана и неиден-
тификована посмртна остат-
ка.  РСК/АГ

ПАРАСТОС СРПСКИМ  
ЖРТВАМА У ГАРАВИЦАМА

У Спомен-подручју жртвама усташког злочина у Гарави-
цама код Бихаћа свештеници Епархије бихаћко-петро-
вачке претходно су служили парастос за више од 12.000 
Срба, жртава усташког злочина почињеног у љето 1941. 
године. Усташки злочин који се прије 79 година догодио 
у Гаравицама код Бихаћа никада не смије бити забора-
вљен, поручио је данас изасланик предсједнице Репу-
блике Српске Слободан Жупљанин који је присуство-
вао помену жртвама усташког злочина у овом мјесту.
Усташе су у љето 1941. године побиле више од 14.000 
Срба, Јевреја и Рома бихаћког краја.
Према британским изворима, у Гаравицама је за три мје-
сеца убијено 14.500 цивила, што ово стратиште ставља 
на друго мјесто по броју жртава у БиХ у Другом свјет-
ском рату. У име институција Републике Српске, вијенац 
су положили савјетник српског члана Предсједништва 
БиХ Радован Ковачевић, изасланик предсједника Ре-
публике Српске Слободан Жупљанин, савјетник мини-
стра рада и борачко-инвалидске заштите Милан Тор-
бица и народни посланик Драгослав Кабић.

У ТУМАРАМА НА ОЗРЕНУ  ОСВЕШТАН 
СПОМЕНИК СРПСКИМ БОРЦИМА

У селу Тумаре на Озрену освештан је новоизграђени спо-
меник за 17 погинулих бораца Војске Републике Српске 
и за једну цивилну жртву рата.
Средства за изградњу споменика обезбиједили су мје-
штани уз подршку општине Петрово, из чијег буџета је 
издвојено 3.000 КМ, саопштено је из Општинске управе.
Предсједник Мјесне заједнице Тумаре Раденко Ђура-
новић, који је руководио акцијом изградње спомени-
ка, рекао је да се коначно остварила жеља мјештана да 
се од заборава сачува сјећање на погинуле суграђане.
- Маштам 20 година о споменику који ће будућим поко-
љењима свједочити о људима који су за нашу слободу 
дали животе - рекао је Ђурановић и захвалио начелни-
ку општине Петрово Озрену Петковићу што је обезбије-
дио неопходна средства.
Петковић је истакао да је изградња споменика знак за-
хвалности онима који су дали своје животе, те да ника-
да не смију дозволити да се заборави да су они животе 
дали за Републику Српску, за мир и слободу.
У Тумарама, озренском селу које је по Дејтонском спора-
зуму припало федералној општини Лукавац, прије рата 
живјело је око 600 становника, а данас их је ту само че-
трдесетак, углавном старијих Озренаца, подсјетили су 
из општине Петрово.

ПЕТКОВИЋ: ИСТРАЖИТИ ЗЛОЧИН  
НАД СРБИМА У БРАВНИЦАМА

Потпредсједник Народне скупштине Ре-
публике Милан Петковић позвао је Ту-
жилаштво БиХ да истражи злочин који 
је прије 25 година почињен над 81 срп-
ским цивилом у селу Бравнице код Јајца 
и за који још нико није одговарао.
– Ријеч је о једном од најстрашнијих зло-
чина у протеклом рату у БиХ, иако је сваки злочин тежак 
и посебан на свој начин. Али, грађане боли то што до да-
нас за ово нико није одговарао – рекао је Петковић Срни.
Он је додао да су, према информацијама које су биле до-
ступне у послијератном периоду, а и данас, тај злочин 
починили припадници регуларне Хрватске војске, што 
би требало испитати.
– Не знамо ко је то све ове године заташкавао, али сма-
трамо да је дошло вријеме да се и то открије – нагла-
сио је Петковић.
Током акције “Маестрал” 13. септембра 1995. године 
свирепо је убијен 81 српски цивил, а неколико десети-
на људи је рањено. Убијено је осморо деце, а посмртни 
остаци троје њих још нису пронађени.
Злочин су починили припадници Хрватске војске из 
Друге и Четврте гардијске бригаде који су тог дана пре-
срели колону српских избјеглица из Доњег Вакуфа, Јај-
ца и Травника и извршили страховит напад на аутобу-
се препуне путника.
Најмлађа жртва је био трогодишњи Драган Јанковић. У 
масовној гробници Царево Поље код Јајца 1998. године 
ексхумирани су посмртни остаци 57 жртава из Бравни-
ца, а 24 цивила се и даље воде као нестали.
У Тужилаштву БиХ формиран је предмет о овом злочи-
ну, а на овом случају сарађује са београдским Тужила-
штвом за ратне злочине.
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27 ГОДИНА ОД  ЗЛОЧИНАЧКЕ АКЦИЈЕ ХРВАТСКЕ ВОЈСКЕ МЕДАЧКИ ЏЕП

Поводом 27. годишњи-
це злочиначке акције 
хрватске војске на Ме-

дачки џеп у којој је страдало 
88 Срба, парастос у београд-
ској Цркви Светог Марка слу-
жио је свештеник Јован Јоц-
ковић уз саслужење ђакона 
Славка Аничића. 

Након тога, на споме-
ник страдалим из ратова од 
1991–2000. године, у парку 
на Ташмајдану, положени су 
вијенац и цвијеће, а присут-
нима се у име организатора, 
Удружења породица неста-
лих и погинулих лица Суза, 
обратила предсједница Дра-
гана Ђукић. 

Она је истакла да је пре-
ма подацима Веритаса од 88 
жртава било 17 жена, да је 26 
лица било старије од 60 годи-
на, док се још увијек на ли-
сти несталих води 11 људи.

– У овој акцији није било 
рањених. Управо та чињени-
ца и резултати прегледа тије-
ла на српској страни упућу-
ју на закључак да се радило 
о систематском убијању за-
робљених и рањених – рекла 
је Драгана Ђукић. 

Она је подсјетила да је 
мандатар УНПРОФОР-а, ге-
нерал Жан Кот, 19. септем-
бра 1991. године, послије 
комплетног обиласка поме-
нутих села, изјавио да  није 
нашао „знакова живота, ни 
људи, ни животиња. Разара-
ње је потпуно, систематско 
и намјерно”. 

Драгана Ђукић се осврну-
ла и на оне који су руково-
дили овим невиђеним зло-
чинима, наводећи да је Ту-
жилаштво Хашког трибунала 
оптужило тројицу хрватских 
генерала: Рахима Адемија, 
Јанка Бобетка и Мирка Нор-
ца, док је истрага против Пе-
тра Стипетића обустављена 
пошто је, по ријечима Глав-
не тужитељице, успио дока-
зати „паралелну линију ко-
мандовања”.

– Бобетку због болести оп-
тужница није ни уручена, а 
од изручења Хагу спасила га 
је смрт у априлу 2003. годи-
не. Предмет Адеми/Норац  
Хашки трибунал је, у септем-
бру 2005. године, пребацио у 
надлежност хрватског пра-
восуђа. Домаћа оптужница 

их је теретила за убиство 28 
цивила и пет војника, те за 
уништавање 300 различитих 
објеката, комплетно убијање 
стоке и тровање бунара – на-
вела је Ђукић.

– Жупанијски суд у За-
гребу, у мају 2008, оптуже-
ног Адемија, ослобађа свих 
оптужби, а оптуженог Нор-
ца, проглашава кривим за 
неспрjечавање, а тиме и за 
подржавање и охрабривање 
убистава четири цивила и 
пљачкање имовине, те уби-
јање и мучење по једног рат-
ног заробљеника, и осуђује 
га на казну затвора од седам 
година, коју му је Врховни 
суд смањио на шест година. 
Хрватско правосуђе је 2012. 
године, оптужило још тро-
јицу припадника ХВ Јосипа 
Крмпотића, због допуштења 
подређенима да убију четво-
рицу неидентификованих за-
робљених војника РСК и на-
редбе да се пале и руше куће 
локалног српског становни-
штва, те Велибора Шолају и 
Јосипа Мршића, због убиства 
старије неидентификоване 
женске особе. У међувреме-
ну су сва тројица и осуђени 
пред Жупанијским судом у 

Загребу, Јосип Крмпотић на 
три године, Велибор Шолаја 
на пет година, оба правосна-
жно, а Јосип Мршић на три 
године затвора, неправосна-
жно – рекла је предсједница 
Удружења Суза, додајући да 
иако је у поменутим судским 
поступцима неспорно утвр-
ђено да су у запаљеним кућа-
ма изгорјеле и четири жене, 
а да за њихово убиство нико 
није одговарао.

– Нажалост ове податке 
сви ми углавном знамо, а 
знамо и колико су пресуде 
неадекватне. Знамо колико 
је тешко породицама 11 не-
сталих које још живе у неи-
звјесности, с обзиром на про-
цес идентификације који је 
у застоју. Остаје нам нада да 
ће њихова бол и неизвјесност 
ускоро престати – закључи-
ла је Драгана Ђукић, нагла-
сивши да Удружењу породи-
ца Суза и свима присутнима, 
нико не може да одузме пра-
во на сјећање на ове српске 
жртве и да они чекају правду 
која је спора, али се надају да 
ће бити и достижна.

Парастосу су, поред по-
родица страдалих, прису-
ствовали народни посланик 
Миодраг Линта, предсјед-
ник Савеза Срба из региона, 
Милојко Будимир, генерал-
ни секретар Удружења Ср-
ба из Хрватске, Саво Штр-
бац, директор Документаци-
оно-информационог центра 
Веритас, др Душан Челић и 
Драган Пјевач испред Коор-
динације српских удружења 
породица несталих, убијених 
и погинулих лица са просто-
ра бивше Југославије, пред-
ставници избјегличких удру-
жења, и појединци који сао-
сјећају са српским жртвама.
 ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

РАЈЧЕВИЋ: МУЗЕЈ ГЕНОЦИДА НА ОТВОРЕНОМ

– Парастосом, паљењем свијећа, полагањем вијенаца 
и цвијећа учинили смо тужно сјећање као незаборав на 
наше најмилије, родитеље, браћу и сестре, наше саборце 
и комшије који су остали трајно у нашим срцима, чије 
слике никада неће да изблиједе. Погинуло је 46 војника, 
6 милиционера и 36 цивила из општина Госпић, Грачац и 
Доњи Лапац. Само из Дивосела, у овој акцији погинуло је 30 
мјештана, 23 мушкарца и 7 жена, из Читлука 12 мјештана, 
9 жена и 3 мушкарца. Данас, када човјек дође у ова села, 
има осјећај да је дошао у простор у коме је вријеме већ 
одавно стало. Све помало личи на музеј геноцида на 
отвореном. У овим селима је мрачна страна људске историје 
исписала своје најстрашније странице – са тугом и сјетом 
у гласу прича за Српско коло професор Миле Рајчевић, 
рођени Дивосељанин који је за вријеме рата боравио на 
просторима Дивосела, Читлука, Метка и Грачаца.

ЗЛОЧИНАЧКА АКЦИЈА У 
КОЈОЈ РАЊЕНИХ НИЈЕ БИЛО

 » Драгана Ђукић

Линта поново позвао Тужилаштво за ратне злочине 
да покрене поступак за убијене у Медачком џепу
Предсједник Савеза Срба 

из региона Миодраг Лин-
та   позвао је српско Тужи-
лаштво за ратне злочине да 
коначно покрене кривични 
поступак против припадни-
ка хрватске војске за језива 
и стравична убиства 88 Срба 
три српска подвелебитска се-
ла 1993. године. Добро је по-
знато да ратни злочин не за-
старјева и да убице српских 
цивила и ратних заробљени-
ка морају да одговарају за по-
чињене злочине. 

Србија не смије  да оду-
стане од прогона ратних зло-

чинаца над својим народом 
и мора да учини све што је у 
њеној моћи да буду адекват-

но кажњени. Однос према 
злочиначкој акцији Медач-
ки џеп, као и према другим 

злочиначким акцијама, један 
је од многих доказа да се Хр-
ватска није суочила са својим 
мрачном прошлошћу и уста-
шком идеологијом. У Хрват-
ској се славе ратни злочин-
ци, не рјешава се питања не-
сталих Срба, прешућују се и 
негирају српске жртве а њи-
хове породице нису добиле 
обештећење. 

Јасно је да због наведених 
разлога и многих других ни-
је могуће говорити о трајном 
миру, а камоли о успостави 
повјерења и помирењу изме-
ђу сва народа.

ПОБРАТИМИЛИ СЕ САВЕЗ СРБА ИЗ ЦРНЕ 
ГОРЕ-БЕОГРАД И СРПСКА НАРОДНА ОБНОВА 
ВАСОЈЕВИЋА И ЛИМСКЕ ДОЛИНЕ-БЕРАНЕ

У Београду је пот-
писана повеља 
о пријатељству и 
братској сарадњи 
између Савеза Ср-
ба из Црне Горе са 
сједиштем у Бео-
граду и Српске на-
родне одбране Ва-
сојевића и Лимске 
долине са сједи-
штем у Беранама. 
Повељу су потпи-
сали предсједни-
ци  поменутих ор-
ганизација Жељко 
Чуровић и Горан Киковић. Они су у повељи истакли да 
ће се њихове организације заједно борити за очување 
српског културно историјског идентитета на територији 
данашње Црне Горе у шта прије свега спадају; Српска 
православна црква, српски језик, ћирилично писмо и 
његовање традиционалних вриједности српског народа 
у Црној Гори – закључују Чуровић и Киковић.

ОБНОВИТЕЉСКА СКУПШТИНА 
СПКД ПРОСВЈЕТА У ЧАПЉИНИ

У Чапљини је 25. септембра одржана Обновитељска скуп-
штина СПКД Просвјета ГО Чапљина. Друштво је обно-
вило свој рад након престанка рада 1949. године. Скуп-
штини су присуствовали представници Главног одбора 
из Источног Сарајева, предсједник проф. др Драга Ма-
стиловић и чланови одбора свештеник проф. др Дарко 
Ђого и Радомир Вучковић. Такође, скупштини су прису-
ствовали и представници СПКД Просвјета из Мостара.
Изабран је Управни одбор са седам чланова и Надзорни 
одбор са три члана. За предсједника Управног одбора 
СПКД Просвјета ГО Чапљина изабран је парох чапљин-
ски јереј Марко Гојачић. Просвјета је у Чапљини основа-
на давне 1908. године и први предсједник овог друштва 
био је парох чапљински прота Васо Медан.

ИСТОРИЧАР ИЗ БЕРАНА ГОРАН КИКОВИЋ 
ДОБИТНИК ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ

Беранац Горан Киковић, истакнути историчар, аутор де-
вет изузетних књига, главни и одговорни уредник ча-
сописа Глас Холмије окитио се престижном наградом – 
Златном значком Културно-просвјетне заједнице Срби-
је и Министарства спољних послова Републике Србије 
– Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у регио-
ну. Вриједно признање добило је на значају када се зна 
да су о њему одлучивали Милован Витезовић, Живорад 
Ајдачић и Зоран Аврамовић.
– Поносан сам што сам дио ове лијепе приче и што сам 
се нашао у колони српских интелектуалаца и бораца за 
српску ствар у Црној Гори, али и свуда гдје Срби живе. 
Ако је мој квалитетан рад препознао веома квалифико-
вани жири, онда је вриједило бити у рову и борити се за 
праву ствар. Много историјских догађаја које актуелна 
црногорска историографија гура под тепих или искри-
вљује успио сам уз доста труда и напора да одбраним 
од лажи. Истина се није дала у ланце везати, а нама у 
Црној Гори она је и данас преко потребна – рекао је, за 
Новости, награђени Киковић.
Овај угледни Васојевић један је од оснивача Српског кул-
турног центра Жупан Првослав – Беране, члан Управног 
одбора од оснивања, а обављао је и функцију предсјед-
ника и оснивача Српског историјско-културног друштва 
Никола Васојевић, док је тренутно главни и одговорни 
уредник часописа за књижевност, историју и културу 
Глас Холмије, који излази на српском језику и ћирили-
ци у Беранама. Киковић је члан Издавачког савјета ча-
сописа Слово из Београда, био је члан редакције часо-
писа за обнову српске културе и традиције Србобран – 
Беране, члан је Удружења српских књижевника у отаџ-
бини и расијању – Београд, Југословенске књижевне 
заједнице. Од 2. септембра 2017. године Горан Кико-
вић обавља функцију предсједника Савеза удружења 
Српске народне одбране Васојевића и Лимске долине. 
Признање је установљено 1976. године, и додјељује се 
појединцима, а састоји се од повеље – графичког ли-
стића и позлаћене значке. 

10  ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 



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

ЗАВЈЕТНУ ЊЕГОШЕВУ КАПЕЛУ НА ЛОВЋЕНУ РУШИЛИ АУСТРОУГАРИ, ОШТЕТИЛИ ИТАЛИЈАНИ И ДОКУСУРИЛИ КОМУНИСТИ 

СИМБОЛ СНАГЕ СРПСТВА ЦРНЕ ГОРЕ
„Не бојим се од вражјега кота, нека га је ка 
на гори листа, но се бојим од зла домаћега” 
– Његош

Петар II Петровић Његош је 1845. године 
(или 1846.) на Ловћену, на Језерском вр-
ху, подигао црквицу и посветио је своме 

стрицу Светом Петру Цетињском. Приликом 
подизања, а и непосредно пред смрт, Његош 
је изразио жељу да у овој цркви буде и сахра-
њен, „на оној висини, која је највиша у Црној 
Гори и од куд се виде понајвише само србске 
земље и сиње море,” како нам прича Милорад 
Медаковић, Његошев ађутант и пријатељ, ка-
сније и државни секретар црногорског књаза 
Данила Петровића Његоша.

Медаковић је забиљежио и Његошеве ри-
јечи којима обавезује Црногорце да га сахра-
не на Ловћену: „То је моја потоња жеља, коју 
у вас иштем да је испуните, и ако ми не зада-
те Божју вјеру да ћете тако учињет, како и ја 
хоћу, онда ћу ве оставити пред проклетством, 
а мој посљедњи час биће ми најжалостнији и 
ту моју жалост стављам вами на душу.” Ње-
гош је умро 19. (31) октобра 1851, у 10 сати 
ујутру. Из бојазни да би се Турци могли ноћу 
прикрасти на Ловћен и почившем владици 
одрубити главу, сахрањен је Његош у Цетињ-
ском манастиру, да би 27. августа 1855. њего-
ве кости биле пренесене на Ловћен.

Завјетна Његошева капела и Ловћен, били 
су симболи снаге српства Црне Горе.

Црногорски краљ Никола Петровић Ње-
гош, рекао је дописнику француског Темпс-
-а, 1913. године: „Ловћен је Олимп српски, 
споменик подигнут Божјом руком слободи 
и њезиним бранитељима, колико је то наше 
славне династије, подножије је то маузолија 
пепела Петра Петровића Његоша”.

ПРВИ ПУТ КАПЕЛУ РУШЕ АУСТРИЈАНЦИ
Знајући за важност и симболику Њего-

шеве капеле и Ловћена, Аустријанци су, то-
ком Првог свјетског рата, из Бококоторског 
залива бомбардовали ове светиње, а након 
капитулације Црне Горе, окупаторски гу-
вернер Вебер, по наредби врховне команде, 
наредио је ексхумацију Његошевих костију, 
како би се његова Завјетна капела срушила 
и на том мјесту изградио споменик у знак 
аустријског освојења Ловћена.

Митрополит црногорски, Митрофан Бан, 
покушао је да у име грађана Цетиња умоли 
окупатора да одустане од ове намјере рекав-
ши Веберу да је „Његош био не само госпо-
дар Црне Горе, већ и пјесник Српства, и да 
ће тај чин тужно одјекнути у свим српским 
срединама”. Митрополит није успио. Ексху-
мација је извршена 12. августа 1916.

Његошеви остаци су након обављеног па-
растоса пренесени у Цетињски манастир.

Његошева црквица је разрушена и распи-
сан је конкурс за изградњу споменика који је 
са одушевљењем пропраћен међу хрватским 
националистима у њиховом дубровачком гла-
силу Права црвена Хрватска. Али, ова идеја 
није остварена. Аустрија је изгубила рат, а 
побједничке србијанске трупе ушле су у Цр-
ну Гору. Краљевина Срба, Хрвата и Словена-
ца, под династијом Карађорђевић, створена 
је 1. децембра 1918.

КРАЉ АЛЕКСАНДАР ОБНОВИО КАПЕЛУ
Одлуком Светог архијерејског сабора и 

Светог синода Српске православне цркве, 
по приједлогу митрополита црногорско-при-
морског Гаврила Дожића из 14. новембра 
1920. године, Његошева капела имала се 
обновити. Пет година доцније, Његошев за-
вјет је по други пут испуњен, а извршио га је 
краљ Александар Карађорђевић, унук црно-
горског краља Николе Петровића Његоша. 
Његошева капела је обновљена 10. септем-
бра 1925, а освећена 12. септембра. Освеће-
ње је извршио митрополит црногорско-при-
морски Гаврило Дожић уз асистенцију четво-
рице свештеника. Као дан свечане прославе, 
означен је 21. септембар 1925. Овим пово-
дом пристигао је на Цетиње и српски патри-
јарх Димитрије Павловић, који је лично од-
служио службу у помен Његошу. До Ивано-
вих корита могло се аутомобилом, а одатле 
су сви ишли пјешице.

ЊЕГОШ СЕ ДРУГИ ПУТ ВРАЋА НА ЛОВЋЕН
Тачно у подне, 21. септембра, на Ловћен је 

стигао ковчег са Његошевим костима. Ковчег 
су у обновљену Капелу унијели краљ Алек-
сандар Карађорђевић, чланови Владе и ми-
трополит Гаврило са епископима битољским, 
тимочким и чехословачким. По спуштању 
ковчега у саркофаг, одслужен је свечани по-
мен. У саркофаг су спуштени комадић сви-
лене Његошеве одеће нађен при откопава-
њу старе капеле и албанска споменица коју 
је краљ Александар скинуо са својих груди.

Митрополит Гаврило је потом ковчег за-
кључао и запечатио га печатом Митрополије 
црногорско-приморске, док је печат Краље-
вине Срба, Хрвата и Словенаца ставио мар-
шал Двора, ђенерал Дамјановић. Кључ је 
митрополит Гаврило предао краљу Алексан-
дру. За вријеме спуштања поклопца на сар-
кофаг, краљ Александар је отпасовао своју 
сабљу, предао је краљици Марији, те поло-
жио на спуштени поклопац велику сребрну 
палмову грану да би након тога од краљице 
узео сабљу, извадио је из кора и положио на 
саркофаг да ту преноћи. Око гроба је поста-
вљена војничка стража.

Обновљена Капела је израђена од теса-
ног ловћенског камена донесеног из рудни-
ка Златице. Темељ Капеле је подигнут на 
солидној основи, уз могућности да се оду-
пре зубу времена. Све што је остало од ста-
ре Капеле узидано је у обновљену. Величина 
и облик старе и нове Капеле били су исти, а 
простор око нове Капеле је нешто проши-
рен. Око Капеле је подигнута ограда са сте-
пеницама од тесаног камена. На врх Капе-
ле је постављен крст од мермера са Венча-
ца. Унутрашњост је израђена потпуно према 
старој Капели. Капела и олтар су покривени 
плочама. Под унутрашње Капеле постављен 
је од камена са Брача. Унутрашњост Капеле 
је сачињена од мермерних плоча које имају 
иницијале Петар Петровић Његош.

НАЈСВЕЧАНИЈИ ПРАЗНИК 
МАЛЕ ГОСПОЈИНЕ НА ЛОВЋЕНУ

У мраморној плочи урезано је златним 
словима: „Ми Александар I, краљ Срба, Хр-

вата и Словенаца, праунук Карађорђа Пе-
тровића, вође и почетника ослобођења Ср-
бије, унук кнеза Александра Карађорђевића, 
и син Петра I великога ослободиоца и уједи-
нитеља нашега народа, и кнегиње Зорке Пе-
тровић Његош, обновисмо овај свети храм, 
који је на Ловћену близу Цетиња подигао и 
за вjечну кућу изабрао славни наш предак 
Петар Петровић Његош, владика и господар 
Црне Горе, велики родољуб, пјесник слобо-
де Црне Горе, поклоник, хероју тополскоме 
Карађорђу бесмртноме и апостол и пјесник 
јединства нашега народа, а који би 1916. го-
дине разорен у рату за ослобођење и уједи-
њење. Нека је мир његовом пепелу. Његов 
свети благослов, нека се излије на наш дом 
и народ, кроз све вјекове. Амин. На Ловће-
ну, 21. 9. 1925. године”.

При улазу у Капелу је икона Светог Ђо-
рђа. У олтару је намјештен жртвеник из старе 
Капеле. У унутрашњости, насликане на мра-
морним плочама, налазе се иконе Светога 
Петра Цетињског, Светога Василија Остро-
шког, Светога Стефана Пиперског и Свето-
га Јована Владимира. Поврх ових икона је 
фреска Господа Исуса Христа. Свети престо 
остао је на истоме мјесту као у старој Капели 
и оспособљен је за вршење богослужења. На 
улазу у Капелу, са десне стране, постављени 
су саркофаг, покривен једном плочом од мер-
мера, и круна, израђена од истог мермера. 
Испод саме круне је Његошев лик у мозаику.

ИТАЛИЈАНИ ОШТЕТИЛИ КАПЕЛУ…
Са стране саркофага је узидан у зид ка-

мен Његоша и на њему је такође насликан 
Његошев лик. Златним словима израђени 
су цитати из Горског вијенца: „Благо томе 
ко довијек живи, имао се рашта и родити” и 
„Вјечна зубља, вјечне помрчине, нит догори 
нити свјетлост губи”. Спроведен је и громо-
бран који је Капелу штитио од громова. Ни-
кола Краснов је свој рестаураторски задатак 
обнове Капеле извршио на највишем нивоу 
тадашњих знања конзерваторске струке. Кра-
снов је сачувао мјесто, основу, облик и поло-
вину камена старе Капеле. Капелу је осли-
као Урош Предић.

Ни током Другог свјетског рата Његошева 
капела није била поштеђена. У априлу 1942. 
окупаторска италијанска војска је оштетила 
Капелу, али, срећом, причињена штета ни-
је била велика. Међутим, рушење Његоше-
ве капеле до самих темеља није било дјело 
странаца. 1. маја 1945, у дневном листу Борба, 
гласилу југословенских комуниста, побједни-
ка у минулом рату, проглашено је постоја-
ње „црногорске нације” у складу са ранијом 
одлуком КПЈ о разбијању српства и право-
славља као највећих непријатеља Партије.

Новонастала нација морала се обрачуна-
ти са сопственом прошлошћу, славном срп-
ском традицијом Црне Горе, а како је Њего-
шева Завјетна капела била најјаснија ознака 
традиционалне и српске Црне Горе требало 
ју је срушити.

КОМУНИСТИ ПОНУДИЛИ МЕШТРОВИЋУ 
ДА ПОДИГНЕ МАУЗОЛЕЈ

Почетком 1952. године, у складу са одлу-
ком Владе НРЦГ, црногорски комунисти по-
нудили су хрватском вајару који је живио у 
САД, Ивану Мештровићу, да умјесто Капеле 
на врху Ловћена подигне маузолеј.

Мештровићу та идеја ни од раније није 
била страна, јер је то предложио још 1924, 
али су српске владике одбиле његов прије-
длог. Овога пута није било препреке за Ме-
штровића, познатог и по изјавама да зајед-
нички живот Срба и Хрвата није могућ. Ме-
штровић је одмах прионуо на посао, али су 
се радови на изградњи маузолеја одужили 
због лоших економских услова у Црној Го-
ри, па је чак, 1962. године када је Мештро-
вић умро, изградња била обустављена на не-
одређено вријеме.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЦЕТИЊА 
ДОНИЈЕЛА ОДЛУКУ О РУШЕЊУ

Најумнији људи из цијеле земље су ста-
ли у одбрану Његошеве капеле, истичући 
да се мора поштовати владичин завјет. Као 
компромисно рјешење предлагано је да се 
маузолеј посвећен Његошу подигне на Це-
тињу. Али, децембра 1968. године, Општин-
ска скупштина Цетиња донијела је одлуку о 
подизању Његошевог маузолеја на Ловћену 
по пројекту и изради Ивана Мештровића.

У фебруару 1969, Завод за заштиту спо-
меника културе СРЦГ дао је одобрење оп-
штини Цетиње да „измјести Капелу”. Свети 
архијерејски сабор Српске православне цр-
кве издао је саопштење по коме се не може 
сагласити са одлуком да се Његошева заду-
жбина, посвећена Светом Петру Цетињском, 
сруши, поредећи такав чин са рушењем Ка-
пеле у вријеме аустријске окупације.

Међутим, Општинска скупштина Цети-
ња забранила је Српској православној цркви 
да се мијеша у њена „Уставом загарантована 
самоуправна права” и донијела је једногла-
сно, 18. марта 1969. године, неопозиву одлу-
ку о подизању маузолеја на мјесту Капеле. 
Сјутрадан су на Цетињу, у знак подршке од-
луци Скупштине општине Цетиња органи-
зоване демонстрације против Митрополије 
црногорско-приморске и митрополита Да-
нила Дајковића.

УСТАВНИ СУД ЦРНЕ ГОРЕ
ПОТВРДИО СВЕТОГРЂЕ

Митрополија црногорско-приморска је за-
тражила заштиту од Уставног суда Југослави-
је који се прогласио ненадлежним и уступио 
предмет Уставном суду Црне Горе. Уставни 
суд Црне Горе је оцијенио да су одлуке Вла-
де НРЦГ и Скупштине општине Цетиња би-
ле законите и донио је рјешење да се на дру-
гом мјесту очува аутентичност Његошеве 
капеле, изразивши мишљење да Његошева 
капела није храм, већ надгробни споменик 
и споменик културе. Ливада на Ивановим 
коритима била је мјесто гдје треба премје-
стити Његошеву капелу. Светогрђе је убрзо 
услиједило и Његошева завјетна капела по-
рушена је до темеља.

Од 1974. године, на њеном мјесту се нала-
зи дјело ниске умјетничке вриједности, Ме-
штровићев маузолеј, по Меши Селимовићу 
– „фараонска гробница”.
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Основана Фондација Капетан Драган  
за помоћ неправедно осуђеним Србима
На 29. годишњицу по-

стојања Фонда Капе-
тан Драган 18. сеп-

тембра, основана је Фонда-
ција са истим именом за по-
моћ неправедно осуђеним 
Србима. Предсједник Фон-
дације Драган Васиљковић 
је након изласка из хрват-
ског казамата, гдје је 10 го-
дина робијао на основу ла-
жних оптужби, одлучио да 
оснује фондацију за борбу 
за права наших неправедно 
осуђених сународника у ци-
јелом свијету.

ПРЕКО ФОНДА ИСПЛАЋЕНО 
28 МИЛИОНА ДОЛАРА

Његов Фонд Капетан Дра-
ган имао је преко 67.000 шти-
ћеника који су у виду помоћи 
добили више од 28 милиона 
долара. Међу њима је било 
14 хиљада дјеце.

– Морам да истакнем да 
је од тога било 2,5 хиљаде 
дјеце који су добили одре-
ђену помоћ након погибије 
њихових очева. Сада креће-
мо у велику активност фон-
да да помогнемо Србима ко-
ји су у затворима и то наци-
стичким казаматима у 21. 
вијеку. Организација ће се 
такође бавити социјалном и 
цивилном заштитом и пру-
жаће правну помоћ свим 
дискриминисаним и осуђе-
ним припадницима нашег 
народа – рекао је Kапетан 
Драган.

Затим је представио сво-
је сараднике, а међу први-
ма се обратио пилот Драган 
Нижл, руководилац сектора 
за дијаспору. Нижл је истакао 
да ће се Фондација борити за 
сваког појединачног човјека 
који је неправедно заробљен, 

наводећи да су то углавном 
људи који труну у затворима 
и који су први стали у одбра-
ну српског народа. 

– Никада им нисмо би-
ли потребнији и морамо на-
ћи начина како да им помог-
немо, не ријечима и папи-
ролошки него акцијом која 
ће бити видљива – истакао 
је Нижл.

Некада штићеница Фон-
да, а данас руководилац со-
цијалног сектора Фондације 
Капетан Драган, Дивна Гази-
бара истакла је да њен сектор 
помаже заједници у унапре-
ђивању положаја маргинали-
зованих група и појединаца.

– Подстакнути сазнањима 
о неправди која је задесила 
Србе у Хрватској и окруже-
њу чак и након рата који се 
никада није ни завршио и то 
на националној основи, Фон-
дација Капетан Драган, по-
слије три деценије од оснива-

ња наставља своју дјелатност, 
али овог пута као помоћ Ср-
бима који су заробљени и за 
које Србија не зна, јер не жи-
ве на нашој територији – ре-
кла је Дивна Газибара, пози-
вајући пријатеље и донаторе, 
као и све људе добре воље да 
својим временом и ресурси-
ма помогну Србе у невољи.

РОДОЉУБЉЕ КАО ВОДИЉА
Милица Вуковић руково-

дилац правног сектора, иста-
кла је да у оквиру овлашће-
ња и обавеза из оснивачких 
аката Фондације, организу-
је пружање правне помоћи 
ради остваривања и заштите 
појединачних и личних, суд-
ских, људских, мањинских и 
других права свим грађани-
ма Србије, како у земљи тако 
и ван њене територије. Наве-
ла је да је то њихов задатак, 
да она има искуства из рани-
јег рада са Капетаном Драга-

ном и да је сигурна да ће ова 
Фондација одиграти значајну 
улогу у помоћи нашим суна-
родницима.

Ранко Горановић, руко-
водилац сектора за културу, 
образовање и забаву, истакао 
је да ће циљ дјеловања овог 
дијела Фондације бити про-
мовисање родољубља.

– Појам родољубља код 
нас траје краће него кућни 
ред или филмска пројекција, 
од 14–16 часова. Родољубље 
не желимо да промовишемо 
гласом мржње, већ ће се на-
ша властита телевизија ба-
вити свим националним ма-
њинама, народима и вјера-
ма. Учинићемо и да што ви-
ше младих укључимо у овај 
програм, прије свих, оних ко-
ји желе да својом креативно-
шћу покрену своје вршњаке, 
тако да у нашим програми-
ма не користимо реченицу 
која вријеђа гледаоце – ре-

као је, између осталог, Ран-
ко Горановић.

ОСНИВА СЕ ТЕЛЕВИЗИЈА
На челу нове телевизије 

као главни и одговорни уред-
ник налази се Радомир По-
чуча.

– Сва снага Фондације ће 
бити усмјерена да се избори-
мо са неправдом над Србима 
који робијају, а невини су. Је-
дини гријех им је што су Срби, 
па зато труну по казаматима у 
свијету и биће то борба за сва-
ког појединца. Организација 
ће се такође бавити социјал-
ном и цивилном заштитом и 
пружаће правну помоћ свим 
дискриминисаним и осуђе-
ним припадницима нашег на-
рода – рекао је Почуча.

Некадашњи генерални се-
кретар Фонда Капетан Дра-
ган Саша Матејић, говорио је 
о својим искуствима док се 
налазио на том мјесту.

– Тада смо имали нерије-
шене проблеме рањеника и 
њихових породица. Након те 
почетне популарности напра-
вили смо снажну организаци-
ју која је урадила феноменал-
не резултате, и не сумњам да 
ће и данашњи волонтери, као 
и ми некада, доћи до сличног 
циља. Биће то велики подстрек 
за младе да буду слободни и да 
нико не буде кажњаван и дис-
криминисан због своје нацио-
налности – навео је Матејић, 
и захвалио се свима који од 
оснивања Фонда, скоро 30 го-
дина, прате хуманитарне ак-
тивности Капетана Драгана и 
његових сарадника.

По завршетку конферен-
ције за медије одржан је при-
годан коктел на коме се ра-
справљало о даљим активно-
стима Фондације и разматра-
ле могућности на који начин 
то може најбоље да се изведе.

ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

НИЈЕДАН СРБИН НЕ ЖЕЛИ ОВАКВУ ЕВРОПУ
– У свакој од бивших држава, као и у нашој јужној покрајини, 
било је више од 30 посто Срба, а онда је услиједило етничко 
чишћење. Исти модел се понавља и данас у Хрватској, 
на Косову и у Црној Гори. Не можемо више да окрећемо 
главу. Морамо да учимо од наших непријатеља. Морамо да 
упозоримо Европску унију на то јер се спроводе фашистички 
напади и нацистичке идеје на њеној територији – рекао је 
Kапетан Драган.
– Ниједан Србин не жели у такву Европу гдје су Срби осуђени 
без доказа, поготово у Хрватској. То је једна криминализована 
држава на свим нивоима, а ушла је у Европску унију – рекао 
је Драган Васиљковић окупљеним новинарима, по завршетку 
званичног дијела конференције за штампу, наводећи да 
Европа треба да преузме одговорност и да осуди такве 
поступке и идеје. Као примјер навео је да у затвору Лепоглава 
муче Србе неспавањем тако што се на сваких 60 минута пале 
свијетла и буде затвореници. 
– То је у Европи строго забрањено свим конвенцијама – 
наводи Kапетан Драган.

 » Капетан Драган, Ранко Горановић, Радомир Почуча и  Саша Матејић

ОРИГИНАЛ ФАЛСИФИКАТА: ОДРЖАНА ЈОШ ЈЕДНА АНТИСРПСКА ИЗЛОЖБА УСРЕД БЕОГРАДА 

НАСТАВЉА СЕ МАНИПУЛАЦИЈА ТРАГЕДИЈОМ НА ТУЗЛАНСКОЈ КАПИЈИ
У просторијама београдског 

Центра за културну де-
контаминацију отворена је 
још једна пропагандна анти-
српска изложба.

Ријеч је о наводној „изло-
жби докумената” о тузлан-
ској трагедији, којим се, по-
слије четврт вијека поново 
понављају исте антисрпске 
лажи из ратних времена – за 
које је, у међувремену, науч-
ном анализом, недвосмисле-
но утврђено да нису истините 
и да скривају страшну исти-
ну о ономе шта се заиста до-
годило тог 25. маја 2005. го-
дине, тачно у 20.55

Многи међу нама нису ни 
чули за пропагандну опера-
цију бошњачких снага про-
тив српске стране, познату 
под називом Тузланска капија 
(од 25. маја 1995), у којој је, 
не по први пут, злочин почи-
нила нама непријатељска ар-
мија над својим сопственим 
цивилима, да би за то опту-
жили Србе.

Попут Маркала (5. фебру-
ара 1994. и 28. августа 1995) 
или злочина у Улици Васе 
Мискина (27. маја 1992) при-

је тога, Алијини војници су 
организовали праве правцате 
покоље над невиним станов-
ништвом у дијеловима града 
под својом влашћу да би за то 
затим оптужили Војску Репу-
блике Српске (уз јаку и агре-
сивну подршку великих теле-
визијских станица из читавог 
западног свијета).

То је и најстрашнији, нај-
језивији дио читавог рата де-
ведесетих: овај паклени план 
свјесног жртвовања свог на-
рода да би се за то оптужила 
српска војска.

Том приликом је убијено 
71 особа, а њих 240 је рање-
но. Све жртве су били цивили.

Гранатирање дијела града 
познатог као Тузланска капи-
ја је узроковало и лажну оп-
тужбу против чувеног срп-
ског генерала Новака Ђуки-
ћа, иако је судски вјештак, 
балистичар Влада Костић ја-
сно указао да за то нема ни-
каквих основа.

Ипак, суд из БиХ је покло-
нио повјерење „свом човје-
ку”, судском вјештаку Берку 
Зечевићу из Сарајева (који је 
био, гле чуда, и лично прису-

тан тузланском масакру, као 
и, прије тога, оном на Мар-
калама и свједочио у корист 
„недвосмислене чињенице о 
кривици Војске Републике 
Српске”).

Да би, због тога, Берков 
колега одмах потом оптужио 
Зечевића за намјерно лажно 
свједочење против Срба, јер 
је „за злочин одговоран неко 
други”. Уз поновљену анализу 
да граната није могла да дође 
са даљине од преко 27 кило-
метара (како је тврдио Бер-
ко Зечевић) са српске стра-
не, са Озрена, а из старих то-
пова М46 руске производње 
(„уз велики степен истроше-
ности цијеви”).

У питању су, у овом случа-

ју, биле експлозивне направе 
постављене на лице мјеста. 
Јер су само овако, експлози-
је могле да доведу до онаквих 
повреда које су утврђене на 
тијелима страдалих цивила…

Није неважно поменути и 
то да је поменути Берко Зече-
вић, иначе професор Машин-
ског факултета из Сарајева, у 
јулу 1992. године постао ни-
шта мање до – руководилац 
бошњачког Центра намјенске 
производње (за ручну израду 
минско-експлозивних напра-
ва) при Главном штабу Ору-
жаних јединица армије БиХ.

Користити најсумњивију 
личност за овај злочин као 
судског вјештака и „објектив-
ног стручњака” је стварно ап-
сурдно. Посебно када знамо 
да је Берко Зечевић касније 
признао, приликом свједоче-
ња у Хагу, да је лагао док је 
писао свој извјештај о првом 
масакру у Маркалама (1994), 
јер му је, како је рекао, „било 
прећено смрћу”, ако се само 
усуди да напише како је „гра-
ната могла да дође и са му-
слиманских положаја”.

Било како било, генерал 

Ђукић је ухапшен 2007. годи-
не, а онда и – на суду у Сара-
јеву – осуђен, 2009, на 25 го-
дина затвора и послат на слу-
жење ове апсолутно непра-
ведне казне. Све лажи са овог 
пристрасног, политички мо-
тивисаног суђења су откри-
вене када су судски вjештаци 
и стручњаци за експлозив из 
Чешке, Француске и Израела 
извели детаљну реконструк-
цију читавог догађаја и убје-
дљиво показали да је генерал 
Ђукић недвосмислено невин 
по овом случају.

Нажалост, истина се че-
сто пренебрегавала током 
оцјене ратова деведесетих, 
па је генерал Ђукић (иначе 
посљедњи начелник Генерал-
штаба Војске Републике Срп-
ске, све до Дејтонског спо-
разума) отишао на служење 
казне.

Да би, послије пет годи-
на затвора, Уставни суд БиХ 
укинуо пресуду и одлучио да 
се српски генерал пусти на 
слободу.

Али Тужилаштво БиХ је 
тражило поновни притвор 
(као и у свим претходним, 

сличним случајевима), по-
тврђујући још једном своју 
пристрасност.

Суд БиХ је само смањио 
казну са 25 на 20 година и 
тражио поновно враћање на-
шег генерала у затвор и на да-
ље служење казне.

Међутим, генерал Ђукић 
је већ био на лијечењу у Бео-
граду и тако ипак није враћен 
на одавно утврђено, непра-
ведно робијање „на правди 
Бога”. А суд је глатко одбио 
нове научне доказе (на хи-
љадама страна, са свим вр-
стама балистичких анализа у 
корист истине и Новака Ђу-
кића) послате из Београда.

Тужилаштво БиХ је, тако-
ђе, одбило кривичну пријаву 
против вјештака, професора 
Берка Зечевића (некада Хрва-
та, па, затим, Југословена, и, 
на крају, Бошњака)…

Ова памфлетска изложба 
наставља своје постојање у 
Србији, планирајући да се ор-
ганизује и слична паклена се-
сија у Новом Саду и другдје 
по нашој измученој и запад-
ним (политичким) уцјенама 
распетој земљи.

 » Генерал Новак Ђукић

12  ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 



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

БЕНКОВАЦ, ГРАД У КОМЕ СРБА ГОТОВО  
ДА НЕМА, АЛИ ГА СЕ НЕ ОДРИЧУ
Бенковац је по попису становништва из 

1991. године, насељавало преко 75 про-
цената Срба и око 20 процената Хрва-

та. Данас их на читавом подручју општине 
има мање од 15 процената, а у самом гра-
ду је број повратника незнатан. Српске ку-
ће и имања заузели су углавном Хрвати из 
Босне и Херцеговине, али и других дијело-
ва Хрватске, правећи огромне опструкције 
онима који су жељели да се врате. А ако су 
и успјели у томе, посла у државним и при-
ватним фирмама нису могли добити. Прео-
стало им је да се баве узгојем стоке и пољо-
привредом, у околним селима, у условима 
немогућим за живот. Без струје, воде, путне 
инфраструктуре. Ситуација је сада нешто бо-
ља, жеља за повратком код појединаца још 
постоји, углавном оних старијих, мада се 
млађи тешко одлучују за то. Домицилни, а 
поготово досељени Хрвати, такође напушта-
ју Бенковац и своје ново ухљебљење траже у 
земљама ЕУ, прије свега, у Њемачкој. Реал-
но Бенкoвац је само успутна станица у њи-
ховим животима.

ПРИЧЕ ИЗ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА
Бенковац се налази на прелазу између 

„богатих” Равних котара и „кршевите” Бу-
ковице, неких 30-ак километара од Задра, и 
представља стратешку позицију још од дав-
нина за оне који су живјели овдје и оне који 
су га вјековима покоравали. Препознатљив 
је по свом Каштел Бенковићу, утврђењу на 
брежуљку изнад града, за кога неки кажи да 
су га саградили Турци, док други тврде  да 
је овај културно-историјски споменик дјело 
хрватских великана из породице Бенковић. 

Шетњу Бенковцем и почињемо од Каште-
ла гдје се налази и Завичајни музеј Бенковац 

који чува културну и историјску баштину гра-
да. То нам потврђује и управник музеја Ма-
рин Ћурковић.

Од њега сазнајемо да су први трагови жи-
вота нађени у пећини Кличевица недалеко 
од Бенковца код села Раштевић још у доба 
неандерталаца и тада је живот на овом по-
дручју започео. Такође, ту су нађене и прве 
пољопривредне културе, шест хиљада година 
прије Христа (млађе камено доба).

– Имамо налазишта из бакреног доба у 
Буковићу, бронзаног доба чији остаци се мо-
гу пронаћи скоро на свакој градини од овог 
брежуљка гдје се налази Каштел, до антич-
ких градова, Асерије, Карина и других. Ста-
новништво се и даље насељава преко касне 
антике, средњег вијека до данашњих дана – 
прича Ћурковић.

– Прича о Бенковцу почиње градњом Ка-
штела и ту је био градић трговачко чвориште, 
такозвани триплес конфинијум – три вјере, три 
религије. Ту су се сусретале и заједно живјеле, 
трговале, и тако је Бенковац настао као једно 
мало трговачко средиште на укрштању глав-
них путева од Нина  до Книна, на пола пута од 
Обровца до Биограда. Бенковац је и данас по-
љопривредно трговачко средиште, заједно са 
Буковицом, које има своју перспективу, јер је у 
близини аутопута. Један градић који је по све-
му идеалан за живјети. Па, заиста није случајно 
што је баш овдје, прије толико година, настао 
и опстао наш Бенковац – закључује Ћурковић.

У КУЋИ БИВШЕГ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
А до Каштела, прва кућа је од нашег до-

маћина др Стевана Вукше (76). Тек прије не-
колико година са супругом Вером је уселио 
поново у њу и сада ради на обнови. Затичемо 
га како ради на изградњи димњака. 

Уводи нас у кући и показује докле је сти-
гао и шта све још треба да обнови, уреди, до-
тјера. Воља и ентузијазам за тако нешто му 
не фале. Једнако као ни љубав према граду 
чији је једно вријеме био и градоначелник. 
С том љубављу, јер се то другачије не може 
назвати, води нас у обилазак града. Најприје 
до главне улице (корза) уредно сређеног, ма-
да још неке старије фасаде треба дотјерати.

Упознаје нас са кућама и имањима које су 
имале некада богате породице Бенковчана. 
Води нас до зграде гдје је 1928. године пре-
ноћио краљ Александар, а затим до градског 
парка и хотела Асерије који се након 25 годи-
на и тоталне урушености, поново обнавља. 
Примјећујемо да је Бенковац велико гради-
лиште, да се много ради на инфраструктури.

Вукша нам прича да историјски подаци 
говоре да је Црква Светог Јована Крститеља 
саграђена на мјесту некадашњег православ-
ног храма који је овдје постојао у 16. вијеку. 
Цркву је сазидао Вид Караћа 1590. године, 
у вријеме митрополита Аксентија. На јед-
ном од улаза пише да садашња „Црква Све-
тог Јована Претече би подигнута на старом 

темељу при царевању Франца Јосифа I, при-
лозима Владе и цијеле црквене опћине фог. 
1885. ” Ријетко се напомене да је посљедњи 
пут овај Храм обновљен 1968. године за ври-
јеме владике Стефана прилозима народа па-
рохије бенковачке.

Поред самог Храма саграђен је и парохиј-
ски дом. Вјерује се да се баш у том објекту, у 
организацији попа Симеона Кончаревића, од-
вијала настава на српском језику. Др Вукша нам 
прича да је након смрти супруге, овај свеште-
ник, одлучио отићи у манастир и примити мо-
нашки чин, а након извјесног времена изабран 
је за далматинског епископа. На плочи паро-
хијског дома пише да је од 1751–1753. године  
овдје била и резиденција тадашњег владике 
далматинског Симеона Кончаревића.

Обилазећи град сазнајемо да овуда прола-
зи и жељезничка пруга Книн–Задар, некада 
веома фреквентна, да је до прије рата Бен-
ковац имао изузетно развијену индустрију, 
од погона Југопластике, до винарије и мно-
гих других фабрика. 

Здравство и школство је било на веома за-
видном нивоу, а тадашња основна и средња 
школа бројале су више хиљада ученика. Да-
нас једва да их има неколико стотина. Бен-
ковац је имао и велику касарну, још од Кра-
љевине Југославије, до данашњих дана, али 
број војника у односу на некада је незнатан.

МЕЂУНАЦИОНАЛНИ ОДНОСИ 
СЕ ПОПРАВЉАЈУ

Међуљудски односи се ипак поправљају, 
осим екстремних појединаца који пошто-по-
то желе да између два већинска народа одр-
же тај „ратни набој”, који им највише одго-
вара. Јер захваљујући томе још увијек живе 
у српским кућама и користе њихова имања.

Има и другачијих примјера, као што смо 
могли примијетити посјетом Драгана Мими-
ћа и др Вукше породици Бачић. Ту упознаје-
мо једну вриједну хрватску породицу која је 
изградила кућу ван града у стилу оних старих 
далматинских. Најстарија кћерка Паула Ба-
чић, са којом смо разговарали је репрезен-
тативка Хрватске у фудбалу. У Бенковцу ни-
је имала услова да се бави омиљеним спор-
том, па је морала своје умијеће показивати 
у ЖНК Донат из Задра са којим се пласира-
ла у Прву лигу, а била је и најбољи стријелац 
овог клуба. Паула такође одлази из Бенков-
ца на студије у Загреб и питање је, да ли ће 
се она по завршетку студија вратити овдје.

Сад су слике прошлости, садашњости и бу-
дућности овог градића измијешане. Некада 
већински православни, данас католички, ни-
ко не зна шта доноси сутра. Најприје, јер ве-
ћина млађих Хрвата напушта Бенковац, дру-
го јер постоје одређени српски интереси да се 
врате на своја огњишта, и трећи, осврћући се 
на историјске догађаје онај можда најнеизвје-
снији, јер никада се овдје није знало шта бу-
дућност доноси. Мада неки сумњају у опста-
нак Срба, наши саговорници су увјерени да се 
то не доводи у питање, оптимизма и вјере им 
не фали. ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ВЕЛЕБИТ ЗАСЛУЖУЈЕ ВИШЕ

Миленко Богуновић, некадашњи фудбалер 
Велебита и први капитен репрезентације 
РСК тренутно борави у Бенковцу, а супруга 
и двоје дјеце живе у Канади. Каже да за 
њих не зна, али да се он сигурно враћа. 
Има породично имање у селу Запужане, 
гдје смо га затекли како, са старом мајком, 
труни бајаме (бадеме).
Увјерен је да ће се слика града мијењати 
и да ће српски глас бити пресудан за даљу 
будућност Бенковца, јер су Срби одувијек 
живјели у њему. 
Као бивши фудбалер, а сада тренер са 
богатим искуством не крије жал кад види 
на које је гране спао некадашњи понос 
града – НК Велебит. Има јасну визију, а то 
је стварање јаке омладинске школе.
Показује нам терен, који је још увијек један 
од најбољих у овом дијелу Далмације. 
Очекује да ће и српски привредници чије 
је поријекло из ових крајева улагати у 
Бенковац. Са отварањем радних мјеста 
биће и повратника, јер ово је обећана 
земља за све оне који дјелима, а не само 
ријечима воле завичај.

 » КОРЗО: Тек понеки пролазник у централној улици  » ЦРКВА СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА: Саграђена 1885. на темељима старе цркве из 1590. године

 » ПРИЈАТЕЉИ И КОМШИЈЕ: др Стеван Вукша у посјети породици Бачић

 » САЊА КЛУПУ ВЕЛЕБИТА: Миленко Богуновић
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У сjеверним крајевима (Банат, Бач-
ка, Срем, Барања, Славонија) у колони-
зационом процесу 1920-1941. године 
формирана је 201 колонија у којимa је 
уочи Другог свjетског рата живjело око 
100.000 људи. Основну колонистичку 
масу чинили су српски ратни ветера-

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

сеља. Колоније су могле бити изразито 
велике попут Александрова и Банат-
ског Карађорђева које су уочи Другог 
свјетског рата имале 4.500–5.000 ста-
новника, или сасвим мале попут коло-
није Мали Жам код Вршца која се са-
стојала од осам кућа. 

КОЛОНИСТИЧКА  
НАСЕЉА  
(1920-1941)

 » Пише: др Милан Мицић 16.

Уз југословенско-румунску границу у Ма-
лом Жаму код Вршца, настала је мала 
колонија, готово непримjетна у проце-

су колонизације Баната 1920–1941. године. На 
крају колонизационог процеса 1938. године у 
колонији Мали Жам било је изграђено 9 ку-
ћа и 12 помоћних зграда. Године 1931. у ко-
лонији Мали Жам живjело је 8 породица са 
32 члана, а године 1935. у 9 кућа живjело је 
46 становника. Године 1938. у колонији Мали 
Жам било је ненасељено 13 добровољаца (10 
ненасељено, 3 ослобођено насељавања). Сама 
колонија била је бројно безначајна у односу 
на матично насеље уз које је настала. Године 
1921. Мали Жам по попису имао је 1.002 ста-
новника од чега 67,1%  становника румунске 
националности. 

Посјед Александре Хадик рођ. Зичи у Ма-
лом Жаму износио је на дан 27. фебруар 1919. 
786 к. ј. и 446 кв. хв. од чега је ораница би-
ло 730 к. ј. и 628 кв. хв. За експропријацију у 
аграрне сврхе 19. маја 1932. године одузета је 
површина од 656 к. ј. и 1.408 кв. хв. Алексан-
дра Хадик дио који јој је остао у посједу 13. 
децембра 1928. године продала је мјештани-
ма Малог Жама. Из одузете површине издје-
љено је  добровољцима – колонистима 201 к. 
ј. и 1.486 кв, а остатак мјештанима из Малог 
Жама и сусједног Великог Средишта. 

ЖИВОТ НА САМОЈ ГРАНИЦИ 
Формирање колоније у Малом Жаму је 

одређено кретањем групе од 30 породица ко-
лониста са Кордуна, из околине Војнића, то-
ком колонизације, јер су у 8 кућа у колонији 
Мали Жам живјели кордунашки насељеници. 
Услијед корекције југословенско-румунске 
границе у Банату ова колонистичка заједни-
ца дуго није имала стално мјесто боравка што 
је и одредило неуспјех колонизације у Малом 
Жаму. У извјештају предсједника аграрне за-
једнице у Малом Жаму Савезу аграрних зајед-
ница за Банат Јована Шарића од 4. фебруара 
1928. године истакнути су узроци неуспјеха 
колонизације у Малом Жаму. 

„Ова заједница изгубила је своје вријеме и 
своју будућност услијед евакуације румунске 
границе. Заједница је добила земљу 1921. го-
дине у Малом Жаму, али нас је Министарство 
аграрне реформе преселило у Конак гдје смо 
сjедјели на жељезничкој станици десет дана, 
па одатле натраг у Велики Жам гдје смо били 
и ту сjедјели три мјесеца. А одатле у Велико 
Средиште гдjе смо сjедjели четири године, а 
1926. године власт нас је премjестила у Мали 
Жам гдjе смо сада трајно смjештени. 

У Малом Жаму се мислимо трајно смjести-
ти и добили смо своје кућне плацеве на који-
ма се сада налазимо, гдjе је неки члан оправио 
мало колибе, а неки није баш ништа. 

Овој заједници дала је држава новчану по-
моћ за подизање кућа и набавку стоке и пољо-
привредног инвентара, али то овој заједници 
није било могуће услијед толиког пресељења 
када смо са том помоћи фамилију издржава-
ли, односно прехрањивали и плаћали превоз 
својих ствари и обраду земље, а још к томе и 
четири године станарину у Великом Среди-
шту и тако је та помоћ употребљена брез ико-
је наше хасне, али смо брез куће још и данас”. 

Током колонизације од 1921. до 1928. годи-
не група колониста са Кордуна није била стал-
но насељена и у сталном кретању и онако си-
ромашни колонисти потпуно су осиромашили 
и обесхрабрили се у трагању за мјестом насе-
љења у Банату. Услијед тога колонија до краја 
колонизационог процеса (1941. године) није 
била формирана и остала је само на 8 насе-
љеника тако да је представљала најмању ко-

лонију у процесу колонизације Баната. У пре-
писци са аграрним властима насељеници су 
непрекидно истицали потребу да се колонија 
насели новим колонистима или да се колони-
сти преселе у село Мали Жам. Јован Шарић, 
предсједник аграрне заједнице из колоније, 
30. октобра 1930. године написао је у писму 
Савезу аграрних заједница за Банат сљедеће:

„Нас осам чланова не може сочињавати 
никакву колонију поготово пола километра 
од границе па умољавамо да се ово мјесто на-
сели са још добровољаца или да нас осам се 
премјести у мјесто Мали Жам.”

Умјесто рјешавања проблема осам колони-
стичких породица са Кордуна у Малом Жаму 
аграрни референт среског начелства у Вршцу 
14. новембра 1930. године је одговорио коло-
нистима у Малом Жаму:

„Нова заједница каже да су куће удаљене 
500 метара од границе, а баш је то у интeресу 
аграрне реформе, јер су на истој насељени до-
бровољци као национални елемент.”

РАСЕЉЕНИ ТУЂИНЦИ
Новинар гласила Југословенски дневник 3. 

марта 1931. године објавио је текст о колони-
ји у Малом Жаму у којем је навео:

„Вама ће упасти у очи осам кућица које се 
од села одвојено налазе 1 км. То је српска коло-
нија. Насељеници су жељели да им се да мјесто 
за зидање кућа у селу или до села на општин-
ском пашњаку, али су они бачени даље и они 
сад изгледају као неки туђинци. Колонисти су 
из Лике. Село изнутра не пружа никакав чар.”

По извјештају генерала Михаиловића ко-
ји је био шеф Добровољачког одсјека у Мини-
старству пољопривреде од новембра 1931. го-
дине „колонисти у колонији Мали Жам су из 
Савске бановине и њихова колонија је обичан 
заселак од осам кућа”. И 15. марта 1934. годи-
не аграрна заједница из Малог Жама молила 
је Комисију за ликвидацију аграрне реформе 
Вршац да „новим насељеницима ојача коло-
нију, јер живимо у чисто румунском селу, уз 
саму границу, па нам је овдје опстанак немо-
гућ”. Међутим, Комисија је сматрала да ново 
насељавање добровољаца није могуће „јер не-
ма расположиве земље за њихову надиобу.”

Расељавање на почетку колонизационог 
процеса компактне колонистичке групе из 
околине Војнића постаје видљиво увидом у 
списак дужника аграрној заједници у Малом 
Жаму од 26. марта 1939. године. У допису 

аграрне заједнице из Малог Жама од 13. ју-
на 1927. године констатовало се да су добро-
вољци Милош Тесла и Раде Басара „на својој 
очевини”, а за добровољца Милића Девића се 
тврдило „да се не зна двије године да ли је жив 
и гдје је, а фамилије нема.” Године 1939. до-
бровољци Милош Тесла, Раде Басара и Миле 
Кресојевић налазили су се у Хрватској, „а зе-
мљиштем су били надјељени негдје друго”, а за 
Милића Девића заједница није имала податке 
и „било је непознато гдје живи”. Четворица до-
бровољаца (Вид Црнковић, Тодор Кривокућа, 
Павле Трбојевић и Ђуро Радуловић) појавили 
су се 28. новембра 1928. године као једни од 
оснивача аграрне заједнице у Банатском Но-
вом Селу, код Панчева, што значи да су се у 
међувремену преселили у тамошњу колонију. 
Седморица добровољаца из војнићке колони-
стичке групе били су насељени у Великој Гре-
ди гдје је била присутна велика кордунашка 
колонистичка заједница, а сама колонија на-
лазила се на прузи Велики Бечкерек– Вршац 
(Јанко Ћорда, Јован Мартиновић, Миле Пајић, 
Милић Ивошевић, Милан Годић, Милош Бр-
кић, Милош Ивошевић). Десет добровољаца 
из Кордуна било је настањено у Великом Сре-
дишту, а били су чланови и оснивачи аграрне 
заједнице у Малом Жаму. „Нас осам чланова 
се населило на колонији” 26. марта 1939. го-
дине опет је констатовао предсједник аграр-
не заједнице из Малог Жама Јован Шарић. 

СИРОМАШТВО И НЕРОДНЕ ГОДИНЕ
Колонија Мали Жам остала је тако најма-

ња колонија у процесу колонизације Баната са 
свега 9 изграђених кућа односно 8 насељених 
породица. Године 1929. у њој је била једна ве-
лика породица са 9 чланова (Јована Шарића), 
једна петочлана породица (Милован Ивоше-
вић), двије породице са по четири члана (Миле 
Хркман, Јанко Пајић) три породице са по три 
члана, а један насељеник је живио сам (Драган 
Бјелић). По извјештају Јована Шарића од 11. 
октобра 1930. године „колонија је имала седам 
бунара на дубини од пет хвати и има довољно 
воде и добре воде за пиће”. По извјештају од 
11. фебруара 1935. године колонија је имала 
9 кућа, 46 становника и 6 бунара. Економско 
стање досељеника било је изузетно тешко јер 
су они, ионако сиромашни, били материјал-
но исцрпљени несталношћу у процесу коло-
низације. Колонисти у Малом Жаму нису има-
ли основних средстава за рад и живот и 1929. 

године тражили су зајам „да би који могао да 
купи коња или кравицу.” Јован Шарић пред-
сједник аграрне заједнице 25. маја 1929. годи-
не констатовао је да је „ова заједница прими-
ла два плуга, а заједници треба још три плуга, 
али да све мора бити исправно” што значи да 
су колонисти у Малом Жаму били надјељени 
неисправним плуговима. По подацима из из-
вјештаја генерала Михаиловића из новембра 
1931. године колонисти у Малом Жаму имали 
су свега 8 коња, 8 говеда и 23 свиње што значи 
да нису имали довољно вучне стоке за обраду 
надјељеног земљишта па су морали заједнич-
ки обрађивати земљу, тј. упрезати заједно два 
коња (тзв. „спрежништво”). Неродне године 
такође су угрожавале становнике колоније. 
Јован Шарић 17. августа 1932. године изви-
јестио је Савез аграрних заједница за Банат у 
Великом Бечкереку да је „врло добро позна-
то да је ове године слабо родило жито тако да 
чланови ове заједнице нису у стању да се пре-
хране до кукуруза, а још мање да имају за сје-
ме. „Ми смо најсиромашнија заједница”,  ис-
такао је Ј. Шарић „и чланови би се морали по-
моћи  да засију који ланац жита.”

ДУЖНИЧКИ ТЕРЕТ
Добровољци у Малом Жаму били су, као и 

у другим колонијама оптерећени знатним ду-
говањима аграрној заједници и 1932. године 
дуговали су укупно 35.932 динара или у про-
сјеку 4.910 динара по насељеном колонисти. 
Ђуро Мађерчић је дуговао новац за два плу-
га, а Јован Шарић и Милован Ивошевић за 
по један који су набављени 1929. године. Јо-
ван Шарић 10. марта 1939. године упутио је 
допис Савезу аграрних заједница за Банат јер 
су дуговања бивших чланова аграрне заједни-
це у Малом Жаму који су били насељени у Ве-
ликом Средишту, Великој Греди и Банатском 
Новом Селу оптерећивала аграрну заједницу 
и износила су укупно 21.932 динара. Смањење 
дугова настало је као посљедица отписа дије-
ла сељачких дугова из 1936. године, али и бо-
ље економске позиције колоније јер су дугови 
били смањени у односу на 1932. годину. Ипак 
дужнички терет утицао је да Комисија за ли-
квидацију аграрне реформе из Вршца аграр-
ним заједницама у Малом Жаму у Великом 
Средишту одузме пашњак величине 154 к. ј. и 
додијели општини Мали Жам с тим да се „цио 
добивени приход употреби за исплату редов-
них и дугујућих дажбина.”  НАСТАВИЋЕ СЕ...

МАЛИ ЖАМ- НАЈМАЊА И 
НАЈНЕОБИЧНИЈА КОЛОНИЈА

 » Вршцу је припадала најмања банатска колонија Мали Жам



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

Када су медији као главну вијест објавили 
да се обновио стари сукоб у Нагорно-Ка-
рабаху, између Азербејџана и ове јермен-

ске покрајине која тражи независност, многи у 
Србији су сматрали да их се тај рат на Кавказу 
не дотиче и да се бар ту не требамо политич-
ки опредјељивати.

Питао сам многе младе Србе, ко су ти Јер-
мени?! Нису ми углавном ништа знали одго-
ворити… тај Нагорно-Карабах им је звучао 
као најгорња-кара-недођија, посљедње око че-
га треба и да се почешу, а камоли и замисле.

Но, заиста, ко су ти Јермени?
Јермени кажу да када се гледа из даљине 

планина Арарат, баш она на којој је Ноје ступио 
на тло послије Великог потопа, личи на труд-
ну жену која лежи и очекује пород. То је жена 
која у земаљским боловима рађа свога сина 
Хаја (Јерменин на јерменском језику, митски 
Нојев праунук од кога су настали Јермени). И 
заиста, та библијска планина мајка је и утјеха 
овог древног народа који је поред ње дочекао 
и дане славе и своју чемерну пропаст. Но, оп-
стао је! Ту је и данас, загледан у снијежне вр-
хове Арарата док сања и моли да дочека дан у 
загрљају Мајке-планине од које га одвојише. 
Јер Арарат је данас изван граница Јерменије, 
у Турској је силом, у Јерменији срцем. Док ово 
пишем сјећам се снијежних врхова Проклетија 
и Шар-планине које гледах из зелене Метохије.

И ја сам Јерменин!

ДУБОКИ КОРИЈЕН ДРЕВНОГА РОДА
Своју народносну свијест Јермени су изгра-

дили још у 4. вијеку п. н. е. од када се њихова 
држава шири и јача, развија културу и језик, 
рађа велике владаре. Та њихова велика жетва 
стиче се у краљу Тиграну Великом који је од 
80. до 70. године п. н. е. Јерменију учинио нај-
моћнијом краљевином југозападне Азије. Ина-
че јерменска краљевина је прва признала хри-
шћанство за државну религију, већ 301. године.

Та доминантност јерменске државе преки-
да се са доласком Константина Великог који у 
Византиону полаже велики темељ. Та нова ро-
мејска држава ставила је под своју контролу 
и јерменску краљевину, а касније је и потпу-
но утопила у сопствену вољу. Но, Јермени су 
и у новој заједници сачували свој културни и 
језички лик, а знањем и радом успињали се и 
до самог царског престола. Велики војсковођа 
цара Јустинијана био је Јерменин, царске ар-
хитекте, савјетници и сва она закулисна мисао 
Двора увијек је једним дијелом била јерменска. 
„Многи византијски владари су такође били јер-
менског поријекла, попут царева Ираклија I, 
Нићифор II Фоке, Јованa I Цимискијског, Ва-
силија II Бугароубице и Алексијa I Комнина, 
а цар Василије I Македонац, чак је јерменски 
језик прогласио и за један од службених језика 
Царства.” Од тих времена Јермени су научили 
да их само практично знање и лична способ-
ност могу сачувати. Учити и борити се, књига 
и рад – ушло је у јерменску свијест као једини 
сигуран ослонац у времену несигурних држа-
ва и порозних граница.

А када је Византија почела да посустаје пред 
новом силом Османових синова, овај јермен-
ски залог је добио на цијени. Као што су би-
ли цијењени у хришћанском царству и у му-
слиманском султанату за њима су вапиле ис-
те потребе. Османски Двор увијек је имао јак 
јерменски утицај, а љекари и архитекте су код 
Јермена били на цијени.

И султанову палату у Цариграду пројекто-
вали су Јермени. Но моћ и утицај који се го-

милао у јерменском милету почео је Турци-
ма сметати када је почело рушење Османског 
царствa, а почела да се „циједи” турска нација. 
Осјећајући да ће се сав бијес Турака због пора-
за од хришћанских државица на Балкану изли-
ти на њих као хришћане, Јермени су затражи-
ли заштиту од Берлинског конгреса велесила 
1878. године, молећи за аутономију да би пре-
дуприједили овај гњев пораза.

Но, њиховој делегацији нису дозволили ни 
да се обрати Конгресу (прије свега њемачки 
канцелар Бизмарк), само је упућен писани 
апел Турској – да буде пажљива са јерменским 
народом. То је код Турака отворило гњев и не-
контролисану жељу да униште Јермене. У том, 
касније ће се показати првом геноциду, уни-
штено је 200.000 Јермена, а 100.000 је протје-
рано. У Цариграду је убијено 6.000, а протје-
рано 20.000 Јермена. Султан Абдул Хамид II 
пустио je да маса ужива у крви.

Aли то је био само увод у велики злочин. 
У Првом свјетском рату, од 1915–1917. Турци 
су правдајући себе и оптужујући Јермене као 
хришћане склоне Русима, а све да изнутра по-
дривају сигурност земље, започели свјесни, ис-
планирани и државно помогнут план униште-
ња Јермена. Под надзором њемачких офици-
ра и уз њихове савјете направљена је широм 
земље мрежа сабирних центара и траса изго-
на читавог једног народа! Народа који је жи-
вио на својим историјским просторима (то је 
простор тзв. турске Анадолије – иначе древне, 
киликијске Јерменије, коју су Османлије осво-
јиле). Најприје су војнике Јермене разоружа-
ли, а потом по унапријед направљеним спи-
сковима, у свим градовима су хапсили инте-
лектуални јерменски слој – писце, политича-
ре, посланике, љекаре, учитеље, свештенике. 
По селима су прво хапсили мушкарце, потом 
жене, старце и дјецу. У бескрајним колонама 
су их прогонили ка сабирним центрима, а он-
да су сви правци водили ка сиријској пустињи 
Дер Зор. Треба ли говорити да је све то прати-
ло неконтролисано убијање, силовање, пљач-
ка и пустошење њихових села и имања. Међу 
главним непосредним извршиоцима плана 
истријебљења били су Курди, и сами мањина, 
али муслиманска. Око 500.000 Јермена стигло 
је до пустиње Дер Зор и тамо на голој земљи 
и сунцу умирали су данима без воде и хране. 
Хиљаде су скапавале.

Мајке су дјецу, да би их сачувале, нудиле 
Турцима, Арапима и трговачким караванима. 
То јерменско робље касније је стизало до Дама-
ска и Либана, Јерусалима и Египта, а она ма-

ла дјеца која су остала у турским породицама 
највећим дијелом ни данас не знају своје по-
ријекло. У овом, другом геноциду, страдало је 
до 2 милиона Јермена. Тада су први пут виђе-
ни логори за дјецу, а Јерменке су дуж путева 
висиле на крстовима. Послије изгона народа, 
имена свих села и градова, планина, ријека и 
чесми, баш свега што је имало у имену јермен-
ски језички коријен мијењано је и називаном 
турским именима. Јерменске цркве и мана-
стири су разорени до самих темеља, тако да 
је само по који камен свједочио о грађевини.

Ово је била велика проба, чије искуство су 
њемачки официри однијели у своју земљу и већ 
у Другом Великом рату искористили га за рје-
шење „јеврејског питања”. Но ово искуство је 
сигурно најсличније примијењено за униште-
ње српског народа. Ипак, Јевреји су страдали 
на туђим етничким просторима, а једини који 
су страдали на својим етничким областима и 
по истом плану уништења као Јермени – би-
ли су само Срби!

Послије рата историјска Јерменија је по-
дијељена између царске Русије и Турске, а за 
вријеме СССР-а тај руски дио постаје Соци-
јалистичка Република Јерменија, са главним 
градом Јереваном. У то вријеме стару јермен-
ску кнежевину Нагорно-Карабах (на азербеј-
џанском Црна Башта, Јермени ту област зову 
Арцах) Стаљин припаја Азербејџану као покра-
јину. И та смутња до данас рађа зло.

Нагорно-Карабах је прогласио независност 
и фактички је дио Јерменије, али у свијету ни-
ко нема одважности да је призна, највећим ди-
јелом због великог утицаја Турске (заштитни-
це Азербејџана) и њене историјске савезни-
це Њемачке, а опет војни савез НАТО штити 
Турску као своју чланицу. Иначе највећа НА-
ТО војна-база у Турској саграђена је на отетој 
јерменској земљи.

ЈЕРМЕНИ, ДОБРИ СРПСКИ ГОСТИ
Први судбински сусрет Срба и Јермена де-

сио се 1218. када је Свети Сава Српски обила-
зећи источне хришћанске земље, посјетио и 
киликијску Јерменију, баш ону гдје се 700 го-
дина касније десио велики геноцид. Задивљен 
јерменским црквеним градитељством и уми-
јећем њихових неимара, он позива јерменске 
градитеље у Србију. Мајстори су дошли у Ср-
бију и саградили манастир, поред ријеке Ви-
товнице у близини Петровца на Млави. О то-
ме свједочи натпис у камену на српском и јер-
менском језику. Јерменски стил у градитељству 
оставио је велики утицај на Моравску школу 
српског сакралног градитељства, тако да су ис-
траживања показала да су и Студеница и Жича 
уградиле у себе насљеђе овог далеког, а нама 
духовно блиског народа.

Други судбински сусрет Срба и Јермена де-
сио се на Косовом пољу 1389. године. Као ва-
зали Османлија, јерменски војни одреди до-
шли су на Косово поље. Видјевши у даљини 
српске цркве, јако сличне њиховим јермен-
ским, схватили су да су обманути и да ће се 
борити против хришћана (као вазалима им је 
било обећано да неће имати обавезу да ратују 
са хришћанима). Тада јерменски одреди пре-
лазе на српску страну и боре са под српском 
заставом. Преживјели војници остају у Срби-
ји и насељавају се на планини Озрен у близи-
ни Сокобање. Иначе Јермени кажу да тај дио 
Србије највише подсјећа на њихову отаџбину. 
Ови ратници са Косова на планини Озрен гра-
де јерменски Mанастир Св. Архангела, и данас 
познат као Јерменчић. У каснијим вјековима 
јерменски монаси бјежећи на запад ту су се за-
устављали, неки и остајали. И данас је међу та-

мошњим Србима опстала прича да на пољима 
око манастира расте кавкаски шафран, чије су 
сјеме јерменски монаси донијели из отаџбине.

Трећи судбински сусрет десио се у Бечу. 
Јерменски монашки ред – мехитариста, пре-
шавши из Трста у Беч, добио је дозволу од ца-
рице Марије Терезије да оснују штампарију. 
И она се оснива 1818. године, а прво што се у 
њој штампа била су дјела Вука Стефановића 
Караџића за кога је штампарија излила српска 
ћирилична слова по његовој замисли. Захваљу-
јући јерменским монасима тада су штампани 
Вуков рјечник, Збирка српских народних пјеса-
ма (Пјесмарица) и Вуков превод Новог завјета. 
У истој штампарији 1847. године, штампан је 
први примјерак Горског вијенца, под Његоше-
вим надзором. И надаље, кад год смо долази-
ли у сусрет са Јерменима, ако нисмо имали 
добра, лошег нисмо сретали.

ДА ЛИ ПАМТИМО КО СУ НАМ БРАЋА?
Колико поштујемо историјску јерменску 

наклоност?
Једна прометна улица у Београду свечано 

је и уз присуство азербејџанског амбасадора 
названа по Бахтијару Махмутоглу Вахабза-
деу, истакнутом азербејџанском пјеснику, а 
2011.  Азербејџан је финансирао реконструк-
цију главног градског парка Ташмајдан и ту је 
подигнут споменик првом предсједнику неза-
висног Азербејџана, Хајдару Алијеву.

Гдје су споменици Јерменима? Шта је нама 
муслимански Азербејџан? Да ли је ово начин 
наше захвалности Јерменима чији је главни 
противник државности муслимански Азербеј-
џан, најближи савезник Турске, исте оне Тур-
ске која оно што је радила на подручју Јерме-
није данас ради на Косову и Метохији. Тур-
ска је наравно признала Косово и Метохију 
као албанску квазидржаву, а у Призрену, гра-
ду испод српског Арарата, свечано је отвори-
ла свој конзулат.

Што се тиче Азербејџана и Јерменије, ни-
једна земља није признала Косово и Метохију. 
Азербејџан то не чини из личних интереса, ти-
ме би дао за право отцјепљењу Нагорно-Кара-
баху, а Јерменија јер истински сматра Косово и 
Метохију темељном српском земљом. Прили-
ком гласања за чланство Косова у Унеску, Јер-
менија је била изричито против, а Азербејџан 
није присуствовао гласању!

СРПСКО ДЈЕЛО ЉУБАВИ
Разорни земљотрес је 8. децембра 1988. 

године погодио Јерменију и њен главни град 
Јереван. Погинуло је 25.000 људи. На апел за 
међународну помоћ одазвала се и тадашња Ју-
гославија и већ 11. децембра кад су се стекли 
услови за транспорт посада од 7 чланова (сви 
су били Срби) узлетила је ка Јерменији. При-
ликом слијетања, пола сата иза поноћи, десио 
се квар и авион се морао приземљити. Дошло је 
до експлозије и свих 7 чланова је погинуло. На 
том мјесту Јермени су подигли диван споме-
ник захвалности и са великом пажњом памте 
овај чин српске пожртвованости. Као знак не-
раскидиве везе са Србима из Јерменије су по-
слали два хачкара (јерменски назив за крст у 
камену) – један је постављен у Земунском пар-
ку испред манастира Светог Архангела Гаври-
ла, а други у Новом Саду на мјесту гдје је била 
јерменска црква.

И послије свега, патриотизам је знати ко су 
ти браћа! Јер није свеједно коме седлаш коња 
и под чијом сабљом твоја мис`о живи. Испод 
нечије сабље Милош губи главу, а под неком 
другом Његош штампа Вијенац.

ГОРАН ЛУЧИЋ

Шта су нама 
Србима 
Јермени?

 » Јерменски споменик захвалности постављен је у Земунском парку испред манастира Светог Архангела Гаврила
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СРПСКО КОЛО СЕПТЕМБАР 2020. 

У ЗЕМУНУ ОДРЖАН ПОМЕН СТРАДАЛИМ СРБИМА СА КОРДУНА

29 ГОДИНА ОД ЗЛОЧИНА  
НА КОРАНСКОМ МОСТУ

Линта: Хрвати у Карловцу убицу са Коранског моста сматрају херојем
Предсједник Савеза Срба из 

региона и народни посла-
ник  Миодраг Линта прису-
ствовао је у Земуну, заједно 
са породицама жртава, пред-
ставницима више удружења 
и Кордунашима, обиљежава-
њу 29 година од када су при-
падници хрватских паравој-
них и полицијских снага почи-
нили монструозни ратни зло-
чин над 13 крајишких Срба на 
Коранском мосту у Карловцу. 
На споменик испред Општи-
не Земун положени су вијен-
ци, а затим су запаљене сви-
јеће у Цркви Светог Архан-
гела Гаврила у помен страда-
лим Србима.

Линта подсјећа да су 
сљедбеници усташких зли-
коваца 21. септембра 1991. 
године на звјерски начин 
убили 13, а тешко ранили 4 
припадника резервног саста-
ва ЈНА углавном из кордуна-
шког мјеста Крњак. Једина 
њихова кривица је била што 
су Срби и што су добровољ-
но дошли у Карловац да бра-

не касарне једине регулар-
не и легитимне војске ЈНА 
од напада хрватских пара-
војних снага које је основао 
усташки режим Фрање Туђ-
мана. Злочин на Коранском 
мосту је био један од број-
них доказа да је циљ ХДЗ-а 
и Фрање Туђмана био ства-
рање етнички чисте хрватске 
државе без или са што мање 

Срба. У томе су успјели због 
двоструких аршина међуна-
родне заједнице и неодговор-
не политике власти Слобода-
на Милошевића.

Линта истиче да је хрват-
ско правосуђе за овај свире-
пи злочин осудило само јед-
ног припадника хрватских 
паравојних снага – Михајла 
Храстова тек 2015. године. 

Храстов је осуђен на свега 
четири године затвора што 
је један у низу примјера да 
хрватско правосуђе пљује у 
лице српском народу и по-
родицама жртава досуђују-
ћи срамно мале затворске 
казне. У питању је била кла-
сична фарса од суђења која 
је трајала 23 године и која са-
мо потврђује да је хрватско 

правосуђе у функцији оправ-
дања усташке политике Фра-
ње Туђмана и лажне и бесми-
слене оптужбе да су Срби би-
ли агресори, а Хрвати жртве.

Према Линти суђење Хра-
стову је јасно показало да је 
у свирепом убојству 13 Срба 
учествовало више припадни-
ка хрватских паравојних сна-
га, али против њих није по-

кренута чак ни истрага. По-
ред тога, истрага није покре-
нута ни против налогодаваца 
овог злочина. 

То је потпуно очекивано 
јер се хрватско друштво није 
суочило са својом усташком 
и злочиначком прошлошћу. 
Један од бројних доказа је-
сте и чињеница да огромна 
већина Хрвата у Карловцу 
осуђеног ратног злочинца и 
хладнокрвног убицу Михај-
ла Храстова доживљава као 
једног од хероја тзв. Домо-
винског рата који је тобоже 
спасио градску четврт Рако-
вац од уласка непријатељске 
војске, како називају ЈНА.  

Линта трећу годину за-
редом позива Тужилаштво 
за ратне злочине да покре-
не истрагу за злочин на Ко-
ранском мосту с циљем да 
се процесуирају налогодав-
ци и остали извршиоци убој-
ства 13 крајишких Срба на 
Коранском мосту. Још уви-
јек нема никакве реакције 
од Тужилаштва.

Прије 29 година, на Ма-
лу Госпојину десио се 
страшан злочин на Ко-

ранском мосту у Карловцу 
гдје је убијено 13 припадни-
ка територијалне одбране од 
стране хрватских паравојних 
формација. 

Тог дана су припадници 
Министарства унутрашњих 
послова и Збора народне гар-
де Републике Хрватске зау-
ставили испред моста на ри-
јеци Корани у Карловцу, два 
војна камиона у којима су 
се, из касарне Мекушје у ка-
сарну Логориште, превозили 
припадници активног и ре-
зервног састава ЈНА, који су, 
након преговора и обећања 
хрватске стране да ће бити 
пуштени, одложили оружје. 

Одмах по предаји, једна 
група заробљеника, углав-
ном активних припадника 
ЈНА, одвезена је у просто-
рије полиције, а друга група 
од 17 војника српске нацио-
налности, углавном резерви-
ста из кордунашког села Кр-

њак, спровођена је пјешице 
преко Коранског моста. Чим 
су ступили на мост, појавила 
су се униформисана лица са 
фантомкама на главама и по-
чели „крвави пир” над њима. 
Тринаесторица су убијени и 
масакрирани, док су четво-
рица тешко рањени.

Страдали су Миле Ба-
бић, Никола Бабић, Васо 
Бижић, Светозар Гојковић, 
Божо Козлина, Зоран Кома-
дина, Миленко Лукач, Сло-
бодан Миловановић, Ми-
ле Пеурача, Небојша По-
повић, Милић Савић, Јован 
Сипић, Милош Срдић. Били 
су то највећи јунаци Корду-
на, како је рекао Боро Ер-
цеговац, командант касар-
не Логориште.

Тим поводом одржан је 
помен код споменика бор-
цима и жртвама рата деве-
десетих у парку код Градске 
општине Земун. Организато-
ри скупа били су Завичајни 
клуб Кордунаша,  Удружење 
бораца Кордуна и потомака 

8. Кордунашке НОУ дивизи-
је, бораца ратова ’90- тих и 
Удружење Логориште.

Присутне је поздравио 
предсједник Удружења бо-
раца Кордуна Ђуро Шкаљац, 
а Боро Ерцеговац је нешто 
више рекао о догађајима на 
Коранском мосту.

– Нисмо имали хране, 
струје, били смо без љекара 
– подсјетио  је Ерцеговац на 
дане када су војници под не-
вјероватним условима више 
од два мјесеца бранили ка-
сарну Логориште.

У касарни се затекло 96 
војника, а за одбрану је било 

потребно бар 600 војника уз 
логистичку подршку.

Група предвођена Ми-
хајлом Храстовим – Звон-
ко Крајачић, Игор Брозо-
вић, Велимир Хрвојевић, 
Бранимир Судац, Тихомир 
Бајац, Драго Јурковић, Иво-
слав Циндрић, Андрија Гор-
шић, Дамир Паваковић, 
Тихомир Ердељац, Здрав-
ко Хркман, и Перо Мандић 
који је Србин.

– То су злочинци који су 
на свиреп начин побили 13 
храбрих Кордунаша – наво-
ди Ерцеговац.

Ерцеговац је обавијестио 
присутне да је у припреми 
књига која ће се звати Ло-
гориште и Корански мост.

Присутна је била и Анки-
ца Бабић, супруга страдалог 
подофицира ЈНА заставни-
ка Николе Бабића на Коран-
ском мосту. 

Комеморацији су прису-
ствовали и предсједник Са-
веза Срба из региона Мио-
драг Линта као и предсјед-

ник Скупштине општине Зе-
мун Мирослав Гајић.

Вијенце су положили де-
легација СУБНОР-а Града 
Београда, Удружења Краји-
шника из Панчева на челу 
са Милом Боснићем, Зави-
чајни клуб Кордунаша на че-
лу са Слободаном Шарцем, 
делегација Бораца Кордуна 
на челу са Слободаном Бла-
гојевићем и Удружења Срб-
ски Светионик.

Бојана Вучић је про-
читала пјесму посвећену 
страдалима на Коранском 
мосту.

Милош Крнета је такође 
прочитао стихове посвеће-
не храбрим јунацима Коран-
ског моста. Наступали су и 
чланови КУД-а Петрова го-
ра – Кордун.

Боро Ерцеговац је апело-
вао на присутне да се укључе 
у акцију како би се подигао 
споменик на Бусијама стра-
далима на Коранском мосту 
и у касарни Логориште.

ДРАГАНА БОКУН

ХРВАТСКО ОМАЛОВАЖАВАЊЕ

Док у Србији тугују за страдалим Кордунашима, Хрвати у 
Хрватској поново омаловажавају српске жртве, па је тако 
Српско народно вијеће (СНВ) због противљења хрватских 
ратних ветерана одустало од данашње комеморације на 
Коранском мосту код Карловца. Ветерани су навели да је 
Корански мост за њих симбол „агресије побуњених Срба и 
великосрпске политике”.
Комеморацији се противе и замјеница жупана Мартина 
Фурдек Хајдин, као и градоначелник Карловца Дамир 
Мандић.
Мандић је нагласио да је отказивање скупа „било нужно” и 
да комеморативни скуп би послужио као „покушај негирања 
великосрпске политике која је и довела до страдања 
припадника ЈНА”.
Мартина Фурдек Хајдин је за Радио Мрежницу изјавила да 
се Срби 4. 10. могу поклонити страдалим Карловчанима 
„жртвама агресије коју су починили њихови сународњаци за 
вријеме четворогодишњег атака на наш град”.

 » Милош Крнета, Станко Паић, Ранка Бегић, Тошо Пајић, Драгица Годић Адамовић, Слободан Благојевић, Миодраг Линта и Бојана Вучић

 » Милош Вућинић,Ранка Бегић, Босиљка Везмар, Мирјана Кнежевић, Ђуро Шкаљац, Драгица Годић Адамовић, Слободан Благојевић, Миле Новаковић,  
Бојана Вучић, Жељко Козлина, Душко Ђипало, Дарко Вукић, Ђуро Петровић, Милица Дотлић, Јуре Вучетић, Слободан Шарац, Стево Вуксан и Саво Мркоњић  »  Боро Ерцеговац и Анкица Бабић
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА  (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

У ЗАДУЖБИНИ КНЕЗА МИЛОША ПРОСЛАВЉЕНА МАЛА ГОСПОЈИНА

Манастир Чокешина код Лознице  
прославио два вијека постојања
Манастир Чокешина код 

Лознице обиљежио је 
21. септембра, на Малу Го-
спојину, два вијека постоја-
ња и храмовску славу Рођење 
Пресвете Богородице.

Литургију испред мана-
стирске цркве, коју је поди-
гао Милош Обилић, служио 
је владика Лаврентије у при-
суству свештеника Епархије 
шабачке, бројних вјерника из 
Јадра, Поцерине и Подриња, 
као и гостију из Шапца, Бео-
града и других мјеста Србије, 
али и са друге обале Дрине из 
Републике Српске.

– Ова светиња два вијека 
заклања и штити душе своје 
дјеце од сваког зла, као квочка 
пилиће и као свака мајка своје 
дијете. Чокешина никада није 
сједила беспослена и у свакој 
епохи била је видљива, као и 
њен рад. Када би ово камење 
могло да проговори и исприча 
ко је све по њему газио прије 
нас, колико је овдје крви про-
ливено за вријеме ослободи-
лачких ратова, од Турака па 
до наших дана, ми то не би-
смо могли прихватити у своје 
схватање. Овдје смо међу чо-
кешинским мученицима, а ма-
настир је и подигнут у спомен 
предака и јунака изгинулих у 
свим протеклим ратовима за 
слободу и нашу вјеру – рекао 
је владика Лаврентије.

Игуманији Ани и сестрин-
ству чокешинског манасти-
ра, као и свим вјерницима, 
честитао је Љубинко Ђокић, 
помоћник градоначелника 
Лознице поручивши да је 
ово значајан јубилеј за Срп-
ску православну цркву и сав 
вјерујући народ.

– Манастир Чокешина је 
задужбина кнеза Милоша 
и на понос је српском роду 
већ двије стотине година. Ето, 
прије три године обиљеже-
но је седам вјекова манасти-
ра Троноша, а прошле осам 
вјекова самосталности срп-
ске Цркве. На овом мјесту, 
16 година прије градње ма-
настира, 1804. десио се Бој 
на Чокешини, гдје су српски 
борци извојевали побједу ко-
ју нису видјели. Више од три-
ста јунака изгубило је живот 

па и не чуди што је Леополд 
Ранке, њемачки историчар, 
ово мјесто назвао српским 
Термопилима. Манастир је 
бомбардован 1941. године, 
непријатељ је разносио ре-
ликвије, али је он 1962. об-
новљен и, ево, данас изгледа 
овако јер се о њему стара се-
стринство предвођено с мати 
Аном. Сви манастири и наше 
цркве нам показују да досто-
јанство треба да буде путоказ 
Србији и да нас подсјећа уви-
јек да народ који не поштује 
претке, не мисли добро ни 
својим потомцима – рекао 
је Ђокић и додао да град има 
добру сарадњу са црквама и 
да у оквиру буџета помаже 
њихову изградњу, обнову и 
одржавање као и све вјерске 
манифестације. 

 СЛОБОДАН ПАЈИЋ

 » Детаљ са литургије у порти манастира Чокешина

 » Драган Дивјак са учесницима програма испред споменика војводи Степи Степановићу 

Дан резервних војних старјешина 
обиљежен у Кумодражу
Дан резервних војних старјешина београд-

ска организација редовно је обиљежава-
ла 15. септембра на дан када је 1919. године 
војвода Степа Степановић основао ову орга-
низацију, али је ове године то учињено у су-
боту, 12. септембра јер је од ове године 15. 
септембар државни празник, Дан српског 
јединства, слободе и националне заставе, 
који Србија обиљежава заједно са Републи-
ком Српском.  

Нови празник, који неки гледају равноду-
шно или цинично са стране, заједно са новим 
споменицима дио је државотворног полета 
који нажалост сви не примјећујемо, не ци-
јенимо и не осјећамо једнако. 

Скромна церемонија у Кумодражу пока-
зала је да то осјећају и радују се томе и ре-
зервне војне старјешине који из Кумодража 
поручују да су спремни, разликујући државно 
од политичког  – јер то је нестраначко удру-
жење – дати свој допринос јачању Србије.

Предсједник градске организације резерв-
них војних старјешина Зоран Јовановић је 
положио вијенац на споменик војводи Сте-
пи Степановићу, а у дворишту спомен-ку-
ће, у којој је рођен и живио славни војвода.  
Одржан је пригодни програм у коме су уче-
ствовали КУД Степа Степановић из Кумо-
дража и мушка пјевачка група Ћиро Личка 
калдрма – Дрвар коју води Жељко Бурсаћ. 

Организатор овог обиљежавања Драган 
Дивјак рекао је у име резервних војних ста-
рјешина Вождовца да је због ситуације са ко-

рона вирусом ове године обиљежавање мно-
го скромније него раније.

– Данас обиљежавамо онако какве су мо-
гућности, али се морамо борити да имамо 
подршку Министарства одбране како би ис-
пунили циљеве и задатке које имамо. То су 
обуке, упознавање са новом техником, што 
је раније била обавеза, учешће у штабовима 
за ванредне ситуације и његовање традиције 
ослободилачких ратова које је водила Срби-
ја – рекао је Дивјак. 

Београдској организацији  поруку  је упу-
тио предсједник Управног одбора Савеза ре-
зервних војних старјешина Србије Милојко 
Николић и у њој истакао да су резервне ста-
рјешине чврсто опредјељене да чувају грани-
це Србије, интегритет и суверенитет.

– Афирмисали смо се као патриотско, 
стручно, невладино и аполитичко и непро-
фитно удружење које је и даље у служби свог 
народа и заједнице.  На 101. годишњицу од 
формирања Организације РВС Србије упу-
ћујемо поруке мира и одлучне ријешености 
да уколико затреба бранимо и одбранимо 
Србију од сваке врсте угрожености народ-
ног спокоја и безбједности. Ова годишњица 
је прилика да истакнемо све што је учини-
ло и чини Министарство одбране у јачању 
организације као кадра за попуну ратне вој-
ске, нарочито у финансијском смислу, каже 
се између осталог у поруци Николића која 
је прочитана пред Степином родном кућом.

 Д. БАШОВИЋ

ПРОМОВИСАНА ЈОШ ЈЕДНА КЊИГА КОЈА СЕ БАВИ ГЕНОЦИДОМ НАД СРБИМА ПОЧИЊЕНИМ У НЕЗАВИСНОЈ ДРЖАВИ ХРВАТСКОЈ

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ: Промовисана нова књига Милана Љепојевића
У организацији Представништва Републике 

Српске у Србији у Београду је 17. септем-
бра промовисана нова књига Милана Љепо-
јевића Наоружавање истином. Аутор је књи-
гу која говори о геноциду учињеном над Ср-
бима у Независној Држави Хрватској посве-
тио својој баки Јели.

– Довољно је да се прочитају странице у 
којима се наводи да су Срби убијани на 57 на-
чина. До тих сазнања дошао је Гидеон Грајф, 
израелски историчар специјализован за из-
учавање историје холокауста, посебно кон-
центрационог логора Аушвиц. Усташе су ка-
да би видјели трудну Козарчанку збијали ша-
ле, који пол дјетета носи, па би јој распорили 
утробу и извадили плод пред свима. Бацали 
су мале бебе и дочекивали на бајонету, узи-
мали су српску козарачку дјецу и о бетон им 
разбијали главе – детаљно је описао страхо-
те српског народа Љепојевић.

Он је додао да је комунизам спријечио да 
цивилизација буде упозната са тим монстру-
озним злочинима.

– Хрвати стално говоре да је Тесла њихов, 
а они су 1941. године убили 91 његовог пре-
зимењака , срушили и запалили кућу њего-
вог оца и све су уништили. Ниједан Тесла та-
мо није остао жив.

У књизи Љепојевић говори и о Дејтонском 
мировном споразуму.

–  Високи представник је себи узео пра-
во да мијења Устав и намеће законе, да ка-
жњава људе, да уклања недужне – рекао је 
Љепојевић и додао да је схватио да су „они 
у БиХ међународни криминалци и разбојни-
ци”, те оцијенио да они нису никаква међу-
народна заједница.

– Треба да се боримо за истину, а то је 
оно што представља оригинални Дејтонски 
мировни споразум. Ово што сад виђамо на 
терену је обичан фалсификат – закључио је 
Љепојевић.

Директор Представништва Републике 
Српске у Србији Млађен Цицовић је навео 
да велики допринос овом дјелу даје лични 
тон аутора.

– Страдање Срба у НДХ, након деценија 
ћутања, је коначно дошло на дневни ред ис-
траживања. Љепојевић овом књигом допу-
њује и појашњава на особен начин личним, 
али и политичким приступом.

Цицовић поручује да се запитамо, над 
реторичким питањем аутора, да ли је на-
мјерно погрешним тумачењима, подвала-

ма и фалсификатима у вези са Дејтонским 
споразумом и тешким посљедицама става 
да су увијек и у свему криви Срби, створе-
на клима у којој се не жели видјети исти-
на? Да ли би Срби избјегли сва она прога-
њања, медијска и политичка, да је свијет 
на вријеме сазнао за геноцид над Србима 
у Независној Држави Хрватској?

Срби ће сигурно памтити 20. вијек као 
вијек великих тријумфа, али и истовреме-
но стравичних страдања у којима су борећи 
се за слободу постигли величанствене успје-
хе, али истовремено и претрпјели стравич-
не злочине, навео је један од рецензената 
Саша Мићин.

– Срби су понављали исту грешку, нису 
биљежили, скупљали, тумачили и прихвати-
ли чињеницу, односно истину. Лако су при-
хватали неке друге наметнуте истине које су 
произвеле заблуде са страшним посљедица-
ма – наводи Мићин и додаје да би познава-
ње те истине допринијело и разумијевању 
тренутних друштвено-политичких процеса.

Мићин сматра да ова књига представља 
круну пишчевог опуса у којој се фокусирао 
на изношење чињеница о геноциду над Ср-
бима у усташкој држави, Дејтонским спора-
зумом, Сребреницом, дешавањима у Црној 
Гори, а тумачење чињеница у највећој мје-
ри препустио је читаоцу. ДРАГАНА БОКУН

 » Ања Вукелић, Млађен Цицовић, Милан Љепојевић и Саша Мићин
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МИЛОШ КОРДИЋ: ЗАПИС СА БИВШЕ БАНИЈЕ

Уз звуке воденица и ватреног Мириловић млина 
Растао сам и одрастао, као и 

многи, многи други, између 
осталог, и уз богато складне и 

љепотом равномјерне звуке воде-
ница и ватреног Мириловић млина.

Остали су ми и до данас у слуху 
звуци воденица: дубљи шум воде 
која се снажно из бране обруша-
ва кроз бадањ, па се тај шум тањи 
и извлачи у оштар звук код изби-
јања воде из лакомице и ударања 
у лопатице млинског кола. Оста-
ли су ми и звуци млинског каме-
ња које се врти и дроби, односно 
меље зрње жита претварајући га 
у брашно. 

А од свих ватрених млинова на 
електричну струју, односно на агре-
гат оних који су га имали, а у чија 
села оних година послије Другог 
свјетског рата још није била стигла 
струја, а таквих је било... богами их 
је још дуго било), остало ми је у слу-
ху савршено уједначени дум-дум... 
ватреног млина породице Мирило-
вић, у Сјеверовцу (код Мале Граду-
се). То ударање није се могло чути 
у мом селу (Комоговини), у доли-
ни у којој је смјештено, већ на на-
шим Брдима. А од њих до Сјеве-
ровца има, богами га има... Тада, у 
мом говедарском, коњарском и ов-
чарском дјетињству, испуњеном и 
бројним другим пољопривредним, 
тежачким пословима, нисам знао 
– колико. Касније ми је дошло да 
је то отприлике, по некој мојој ра-
чуници, можда и десетак киломе-
тара ваздушне линије. 

(Мириловићи су у то вријеме 
били имућна породица, напредни 
пољопривредници. Са породицом 
њиховог Бранка, дипломираног ин-
жењера у сисачкој Жељезари, бићу 
неколико година и комшија у на-
сељу Жељезара. Бранко је оженио 
Драгицу Лазић, дипломирану прав-
ницу, из Меченчана, која је радила 
у Правној служби Жељезаре, а по-
мињем је у прошлом запису о Ме-
ченчанима.)  

Човјек се рађа, живи и умире уз 
звуке природе и са звуцима при-
роде. И живи у њима. А богами и 
они у њему. 

Јер природа је музика човјека 
исто онолико колико је и човјек 
њена музика. Између много че-
га осталог што можда јесте а мо-
жда и није тако. А човјек јесте та-
ко а да најчешће и не зна да је та-
ко. Не зна, а цијелог живота осјећа 
нешто о чему и не размишља како 
је то управо то. Како је то оно што 

му не допушта да буде некаква бе-
шумна осама. Као неко од ромора 
и говора, од шумова и пискова, од 
непјевности усануло биће. Док сам 
из разговора са онима којима при-
рода није удијелила слух па да чу-
ју, сазнао како и они осјећају само 
њима знану музику тишине, музи-
ку саговорникових усана и прстију. 
И са глувонијемима, као са мојим 
Јоцом Рајшићем из Боројевића, до-
бро сам се споразумијевао.    

Банија, богата ријекама, рјечи-
цама, потоцима... који је окружују, 
пресијецају, премрежавају, посје-
довала је некада на њима и уз њих 
велики број воденица које смо ми 
углавном звали млинови. А млино-
ве који су били на електричну стру-
ју или су их покретали агрегати њи-
хових власника звали смо ватрени 
млинови, или такође само млино-
ви. Било је и парних млинова које 
су покретале машине на пару... Уз 
те млинове биле су пилане... итд. 

Моја прва воденица поред које 
сам безброј пута у раном дјетињ-
ству пролазио, а и више пута био 

у њој, била је воденица на потоку 
Јошавици (Јошавки), у Јошавици 
(петрињској). Близу куће Јошкана 
Ножинића. Осим неодређеног во-
деног шума, неког не баш прегла-
сног обрушавања воде, не памтим 
јој неко јасније гласање, звучање. 
И то по дану да је хучало, звуча-
ло а да га памтим – не, не пам-
тим. Док се ноћу могло чути и не-
што од онога чега сам се понекад 
и плашио. Причања о вилама ко-
је перу рубине, било је често. Јер 
некад се причало лагано, натена-
не, с безброј слика. И реченице 
управног говора неког другог ли-
ца вјешто су уплитане у реченице 
управног говора лица које прича, 
или првог лица, то јест лица о ко-
ме се прича. Све се из прича тих 
усмених приповједача могло ви-
дјети: и путељак којим су се виле 
спуштале до воде, и млин код ко-
га су прале своје бијеле хаљине и 
чаршаве, и клупице и пракљаче, и 
бадањ, и шум воде која се проби-
ја кроз лакомицу на млинско ко-
ло могао се чути. И шум воде који 

би стао кад би је виле зауставиле 
уставом на улазу из бране у бадањ. 
И онда извуку онога ко је у мли-
ну или зауставе онога ко долази у 
млин па га ухвате у своје коло... 

У кући поред колског пута ко-
јим смо ишли ми, из сјеверозапад-
ног дијела села, у школу, у дућан, у 
Концеларију, а ја и на путу у своје 
родно село, пролази се поред ку-
ће која је такође близу тог млина, 
рођен је Симо Ножинић. Један од 
бројних јошављанских просвјетних 
радника. Симу сам једне године за-
текао у Горама, код Петриње, гдје 
је био директор Основне школе. И 
Симо се оженио из Меченчана, гдје 
сам га више пута сретао. 

(Из тих јошављанских Ножини-
ћа је и књижевник Милан, аутор 
романа Демоња, као и мој профе-
сор филозофије у Петрињи, тако-
ђе Милан. Касније је из Јошави-
це било још Ножинића просвјет-
них радника. Из тих Ножинића је 
и Милош, мој пријатељ и школски 
друг из мог најранијег, јошављан-
ског дјетињства. И Милан, прије 
петнаестак година, генерални ди-
ректор Градског саобраћајног пре-
дузећа Београд такође је из тих Но-
жинића.) 

Моја друга воденица била је та-
кође на том потоку, али испод шко-
ле, ниже мостића преко кога су жи-
тељи јошављанских заселака на Бр-
ду, с јужне стране села (Плављани-
ћи, Пејаковићи, Грубјешићи, Рани-
ћи, Гојсавићи и други) излазили на 
главни сеоски пут којим су стизали 
на цесту Петриња–Костајница, на 
истоку, и на цесту Јабуковац–Пе-
триња, на западу. Е у том млину 
проводио сам своје прве школске 
дане свог првог разреда. Наравно, 
бјежао сам из школе. А нисам био 
сам. И у том млину, тој воденици, 
ничега се нисам плашио. А звукова 
је било. Није да их није било. Звук 
који је пуна три дана успијевао да 
надјача шум воде, њено обруша-
вање кроз бадањ, био је глас мога 
ујака Милорада...  

А нешто посебно мени је на по-
току Јошавици била усамљена ку-
ћа с млином Кате Плављанић Ру-
скиње, у јарку Грабовцу. Ту сам до-
лазио из Комоговине, у коју сам 
се вратио из Јошавице, и кад сам 
већ био неку годину старији, с ко-
њима на орање и сијање. И оста-
јао по два–три дана. Као у бајци: 
нигдје у близини првог комшије, 
около њиве, мајине, шумарци и 

шум њихове воденице. И шум во-
де и ударање млинских камено-
ва. Пјевала је воденица по ције-
ле дане и ноћи. И разлијевала се 
пјесма јарком и из јарка – све до 
невидјела у висинама. И кад би 
само малко због нечега застала – 
било је необично. Као да се нешто 
окренуло, као да је нешто у току 
њеног пјева кроз вријеме попуцало 
па чека да то неко поправи и по-
ново да звуци крену. 

И многе воденице у свом селу 
и око њега посјетио сам, био у њи-
ма. И са оцем или братом доносио, 
довозио и млио. А виђао сам воде-
нице и по рјечицама: Петрињчици, 
Жировцу, Ловчи, Плавићевици... 
и по потоцима Баније... И по дру-
гим крајевима оне некадашње др-
жаве... Посебно су ми код млино-
ва воденица биле занимљиве бра-
не којима се доводила вода до во-
денице, до њеног бадња. Међу њи-
ма су и оне бране којима је вода до 
млина текла узбрдо. Не, не шалим 
се – има вода, ријека, рјечица које 
ми теку узбрдо. Шта да се ради, ту 
нема лијека.  

А главна воденица мог живота 
била је она у нашој, комоговљан-
ској Чечевици (мајина, ледине), 
гдје је било и наше касније мало-
фудбалско игралиште. На Чечеви-
ци се прије игралишта постављао 
дреш па се ту машинало (вршило) 
стрно жито. Е, та је воденица била 
она око које су се слагале све приче 
свијета о воденицама, све оно што 
је у књижевности писано о водени-
цама, као и ови стихови из пјесме 
Воденица Алексе Шантића: 

„Све је исто, старо... Само, као прије, 
Не чује се хитри точак да удара; 
Ко бол један што се у дну душе крије, 
Остављена ћути воденица стара...” 

Ту, у тој воденици чечевичкој су 
нас, дјецу, плашили, ту смо и ми, 
дјеца, чак и одрасле плашили, ту 
су, уз звуке воде и млинских каме-
нова, мирисали хљеб кукурузни, 
пшенични и ражени... Ту су се го-
динама мога дјетињства и младо-
сти смјењивали власници реда и 
поредовници...

Док је било воденица, било је и 
риба по рјечицама и потоцима Ба-
није. И птица око њих. И звукова 
од њих и око њих. 

И звукова од ватрених, парних... 
Док је било воденица и млино-

ва ватрених... Док је било народа...

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). 

МЛАДИ СРБИ ИЗ ЗАГРЕБА ОЧИСТИЛИ ЦРКВЕ НА БАНИЈИ И КОРДУНУ
Радне акције у слабије развијеним подруч-

јима Републике Хрватске честа су актив-
ност Омладинске мреже Срба у Хрватској 
која има сjедиште у Загребу. Обновљена су 
многа запуштена мjеста у Далмацији, Лици, 
Банији, Кордуну и Славонији. Чланови ове 
организације слободно вријеме након послов-
них обавеза често користе како би почистили 
објекте у слабије развијеним мјестима насе-
љеним српском популацијом.

Субота је искоришћена како би се почи-
стио простор унутар и ван двије цркве истога 
имена. Један дио екипе Омладинске мреже 
боравио је у петрињском селу Јошавици на 
Банији, док је други дио посјетио кордунашко 
село Велику Црквину на Кордуну.

Прва радна акција чишћења цркве у Јоша-
вици одржана је прије више од двије године, 
а сада је одржано још једно чишћење храма.

– Велику радну акцију око Храма Светог 
Георгија у Јошавици радили смо још 4. авгу-
ста 2018. године. Ова црква је на исти датум 
1995. године погођена гранатом, па смо као 
вријеме одржавања радне акције одабрали го-
дишњицу тог њеног страдања. Заједно са паро-
хом петрињским Сашом Умићевићем очистили 

смо и средили околину цркве и њену унутра-
шњост. Након радне акције, парох Умићевић 
у том храму на дан Светог Георгија одржава 
литургију. Уз ту акцију, са истим парохом од-
радили смо још неколико у његовој парохији. 
У свим очишћеним храмовима у његовој па-
рохији, он је касније почео да одржава служе-
ња. То и јесте циљ наших акција, да се послије 
њих нешто покрене и догађа – прича за пор-
тал Срби.хр чланица радног тима Омладинске 
мреже Срба у Хрватској Јелена Несторовић.

Иницијатива за нову радну акцију у овом 
селу кренула је од локалног становништва ко-
ји су заједно са парохом Сашом Умићевићем 

и организатори ове активности. Неки од мје-
штана су и чланови Омладинске мреже Ср-
ба у Хрватској која је учествовала у финан-
сијским трошковима чишћења.

– Овај пут чистили смо остатке крова који 
се урушио. Кад се то урушило, настао је шут 
који се морао очистити и одвести. Све се ку-
пило ручно јер није било могућности да во-
зила уђу у унутрашњост цркве. Након тога 
активисти су косили коров који неумољиво 
расте – објашњава Јелена шта се све радило 
у новој радној акцији у Јошавици.

Други дио чланова Омладинске мреже 
Срба у Хрватској учествовао је у радовима 

око Храма Светог Георгија у Великој Цркви-
ни крај Крњака.

– Ова црква је прилично специфична. Ка-
жу да је изграђена 1934. године, а градња је 
започета годину дана раније. Међутим, њена 
прича није баш најљепша, она није резултат 
слоге. Локални мјештани су нам испричали 
да је саграђена из међусобног инаћења. Не-
ки људи су се међусобно посвађали, па је је-
дан дио радио једну цркву, а други дио другу 
цркву. За ову цркву се ни не зна да ли је ика-
да била завршена, нисмо успјели да дођемо 
до тачних података. Нити у једном рату ни-
је оштећена, него је само препуштена забо-
раву – препричава нам Јелена Несторовић 
тужну причу овог храма.

Из Омладинске мреже захваљују мјешта-
нима Јошавице, Велике Црквине и околних 
мјеста, као и паросима Саши Умићевићу и 
Радославу Анђелићу, који је иначе парох кар-
ловачки те начелнику општине Крњак Дејану 
Михајловићу. У наредном периоду чланови 
ове организације планирају сличне акције у 
мјестима Вировитичко-подравске и Коприв-
ничко-крижевачке жупаније. 

 ДУШАН ВЕЛИМИРОВИЋ; SRBI.HR
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Борислав Бора Дрљача преми-
нуо је у 80. години живота у 
својој кући послије дуге и те-

шке болести. Омиљени крајишки 
пјевач остаће упамћен као човјек 
ведрог духа кога ни болест није мо-
гла да сломи, као ни тешка животна 
прича која га је само ојачала и на-
учила да се радује животу.

Дрљача је често причао о свом 
тешком дјетињству.

– Рођен сам у селу Доња Суваја у 
Босни, и то у најгоре ратно вријеме 
када је народ бјежао од непријатеља 
да спасе живу главу. Преко шума и 
гора људи су се склањали у Грмеч. 
Било је много народа, села су била 
препуна људи. Није било као сада, 
села пуста, а градови се попуњава-
ју – говорио је Бора Дрљача у јед-
ној од својих посљедњих исповије-
сти крајем септембра.

УСТАШЕ МУ УБИЛЕ МАЈКУ
Борин отац Бранко је био еко-

ном, пословођа у трговини и ма-
тичар, а такође је лијепо пјевао и 
свирао гитару. Мајка Стоја је би-
ла економ и страдала је у Другом 
свјетском рату док га је држала у 
наручју, што је пјевач испричао у 
емотивној исповијести.

– Кад сам имао три године, уста-
ше су ми убиле мајку, а ја остао 
жив у њеном наручју. Мајке се не 
сjећам, али по причама људи, би-
ла је жена херој. Увијек сам патио 
за њом. Тада је било много жена 
које су рађале дјецу и кад ја запла-
чем, она која доји своје дијете од-
мах ме узме у наручје и нахрани... 
Нисам имао мајку, али љубав мно-
гих добрих жена сам осјетио. Пио 
сам стотину разних млијека и за-
то сам у младости и током живота 
био здрав – присjећао се свега Бо-
ра Дрљача уз жал што од мајке није 
имао ниједну једину фотографију.

– Не сjећам се мајке, а немам ни 
слике, пошто су изгорjеле у кућама 
које су запалили. Нисам знао гдjе је 
сахрањена, чуо сам био да је истог 
дана покопан и један народни хе-
рој. Касније сам преко тог гроба сам 
нашао њен и подигао јој споменик.

ТЕШКО ДЈЕТИЊСТВО
Његов отац Бранко се поново 

оженио и био у партизанима.
– Када се рат завршио некима 

је остала кућа, а некима изгорjела. 
Моје огњиште је било уништено. 
Отац је направио колибу, огњиште, 
а када смо сишли са Грмеча, мене 
су носили у колијевци са сламом. 
Кад су једну ноћ наложили ватру, 
из колијевке је изашла змија! Пи-
тај бога колико је дана лежала са 
мном. То су ми причале бабе. Ми-
рисао сам на млијеко и животињи 

је то пријало. То је била она змија 
која није опасна, него чуваркућа – 
причао је Дрљача причајући бира-
ним ријечима о маћехи Вукици.

– Била је дивна жена. Имам три 
сестре по оцу с којима сам у фан-
тастичним односима. Али ето, оче-
вина је остала пуста и ту више нико 
не живи, обијају лопови – причао 
је Дрљача и присјећао се тешког 
одрастања.  

– О томе нема шта лијепо да се ка-
же. Пука биједа и сиротиња. Памтим 
дом по једном професору који ме ни-
је волио и давао ми само лоше оцјене. 
У седмој години сам пошао у школу. 
Послије рата, док се школа обнови-
ла, ја сам пошао редовно, али сви они 
што је требало да иду у седми разред 
су са мном ишли у први разред. Мо-
жеш да замислиш, зрели људи иду у 
први разред. Када сам завршио чети-
ри разреда, почела је осмогодишња 
школа. Тада је била оскудица са на-
ставним кадром, први ми је учитељ 
био Црногорац. Пети разред се уки-
нуо јер није било наставника. Ишао 
сам пјешице по 12 километара у јед-
ном правцу и у другом. Често нисам 
имао леба да једем. Много чељади је 
било у кући, а празник је ако се уз па-
суљ или купус нађе парче сланине.

Бора је завршио основну шко-
лу у Суваји након чега је отишао 
код стрица у Бачку Тополу. Тамо 

је завршио средњу пољопривред-
ну школу. Био је млад када је до-
шао у Београд и почео је да пјева у 
КУД-у Бранко Радичевић и Шпанац.

АУДИЦИЈА НА РАДИО БЕОГРАДУ 
ПРОМИЈЕНИЛА ЖИВОТ

Сиромаштво је одредило његов 
пут јер га је мотивисало да поста-
не неко и нешто у животу. Прија-
вио се на аудицију за Радио Бео-
град коју је положио и убрзо је ње-
гова музичка каријера кренула уз-
лазном путањом.

Бора је био један од најпопулар-
нијих пјевача у Југославији. Сте-
као је статус Истакнути умјетник 
и добио је награду за животно дје-
ло. Снимио је преко 50 носача зву-
ка на којима се налази око 400 пје-
сама. Продао је преко пет милиона 
плоча и касета. Наступао је по ци-
јелом свијету, а највише у Амери-
ци, Канади, Аустралији и западној 
Европи. Најтежи период у његовој 
каријери био је почетак југословен-
ских ратова када српска телевизија 
није хтjела да пушта његове пјесме 
јер је рођен у Босни, и обратно, бо-
санска телевизија га је забранила 
јер је поријеклом Србин.

Из првог брака, са покојном су-
пругом Верицом, има два сина: 
Владимира који је магистрирао 
менаџмент у Паризу и Бранисла-

ва који је дипломирао сликарство 
у Београду. 

СУПРУГА ВЕРИЦА НИЈЕ МОГЛА ДА 
ПРЕБОЛИ СМРТ РОЂЕНОГ БРАТА

Бора је тешко поднио супругину 
смрт јер је у питању самоубиство. 
Верица је узела превише седатива 
и оставила је опроштајно писмо у 
коме никога није кривила за то што 
је урадила.

– Заводник сам био, али сам по-
штовао брак. Имао сам заједницу 
како ваља. Изродили дјецу. Верица 
и ја смо били преко 35 година зајед-
но. Много сам патио за првом же-
ном када је настрадала. Није ми би-
ла прва љубав, али кад сам се одлу-
чивао којом ћу да се оженим, Вера 
је побједила. То је судбина, а ето са 
њом ме је задесила и трагедија. Ни-
сам могао да предосјетим. Треба то 
све преживjети… Ух, како ми је би-
ло… Како, не можете ни да замисли-
те. То је био стрес због којег су ме 
стигле недаће. Стрес ме је уништио. 
Нисам могао да јој помогнем, а да 
сам могао и знао, живот бих јој дао. 
Једном сам је био спасао кад је први 
пут покушала да се убије. Попила је 
лијекове. Одвео сам је на испирање 
на ВМА. Знате, када неко почне пр-
ви пут, онда проба и други. И завр-
ши… Нажалост, тако је и било. Ни-
је то урадила због мене. Наишло јој 

тако. Никад није показивала да има 
психичких проблема. Знате, млада 
је била кад сам се оженио њом, оста-
јала је сама, а ја сам ишао на турне-
је. Петнаест година је млађа била 
од мене. Тај тренутак када сам са-
знао шта је урадила, уништио ме је. 
Ријечима тај осјећај не може да се 
опише. Рекао бих, али нема тих ри-
јечи које описују тугу и бол. Била је 
много везана за браћу. Један је био 
тешко рањен у рату, али је, срећом, 
остао жив, а други, млађи брат, којег 
је много вољела, погинуо је на мјесту. 
Кад су јој то јавили, она је пукла. Во-
љела га је као бога. Судбина, шта ли 
је. Овог што је остао жив, хеликопте-
ром смо возили у болницу да га опе-
ришу. Доктор Керкез му је извадио 
пет метака из плућа. Отац пјевачи-
це Ане Станић га је оперисао. Рафал 
му је прошао кроз плућа и остао је 
жив. Али кад су јој јавили за млађег 
брата – потпуно је клонула. Не могу 
да причам… Онда сам написао пје-
сму и посветио јој: Сва се туга свије-
та срушила на мене, живим без за-
вичаја и вољене жене. Болан лежем, 
болан устајем, идем даље, не одуста-
јем… – испричао је Бора.

ПАТИО ШТО НЕМА УНУЧАД
Са другом супругом, Радомир-

ком Сладић, живио је у Београду. 
Упознали су се на његовом концер-
ту 2007. године и од тада до њене 
смрти 10. децембра 2018. били су 
заједно.

Бора је тешко поднио смрт же-
не, а како је због тумора на дебе-
лом цријеву само ове године неко-
лико пута завршио у болници, био 
је увјерен да му није остало још 
много живота.

– Каква будућност?! Немам ја бу-
дућност. Бар да поживим још неку го-
дину. Ако успем да прогурам још коју 
више и то ти је. Сломила ме болест. 
Не волим смрт, ал’ шта ћу. Кад дође 
вријеме. Не знам како ћете без мене, 
како ће овај свијет без Боре. Волим 
живот и науживао сам се. Оперисао 
сам бубрег, дебело цријево, меланом, 
четири-пет пута сам ишао под нож. 
Знам само да ћу бити сахрањен поред 
моје прве жене. Направио сам спо-
меник, нисам ставио слику, али све 
је завршено. Такав је живот – испри-
чао је пјевач и признао да има само 
једну неостварену жељу.

– Патим што немам унучади. За 
чега сам све ово стварао? Што се 
тиче животних грешака, то кад ме 
питаш, да ти кажем да их је мало 
било. Имао сам среће, а богами и 
памети. Нисам имао неких тежих 
повреда. Моје пjесме остају наро-
ду зато што су животне. То је моје 
богатство. Мој почетак и крај – ре-
као је пjевач.  РСК

ОПЈЕВАО И ВЈЕРЕНИЦЕ И НЕВЈЕРНИЦЕ
Иза себе је оставио бројне хитове као што су Отишла је 
Данијела, Ој ораје ораје, Плачи мала плачи, Стари вук, Пријо 
моја како ћемо, као и многе друге... 
Опjевао је Боро и вjеренице и невjернице, прославио 
Данијелу, Бојану, Милијану, Ђурђу, Наду, Мицу, Мину, Хани, а 
једном приликом открио је коме је посветио неке од својих 
највећих хитова. 
– Вjереницу сам посветио једној мојој колегиници Ради, 
дражесној црнки, анђеоског гласа. Путеви се наши 
разишли, ја јој написао пjесму, постала мегахит, а Рада није 
ни знала коме је посвећен стих: „Морам да јој кажем, јер не 
могу крити, да ће она моја вjереница бити”. И данас кад год 
запjевам Невернице моја врати ми се ти, помислим на Раду – 
открио је он својевремено.

ЛИНТА УПУТИО САУЧЕШЋЕ
Поводом смрти легендe крајишке 
музике Боре Дрљаче саучешће 
породици упутио је Миодраг 
Линта, предсједник Савеза Срба 
из региона.   Био је диван, ведар 
и добар човјек. Велика ми је част 
што сам га познавао и са радошћу 
виђао на крајишким окупљањима 
и манифестацијама. Моје искрено 
саучешће породици Боре Дрљаче. 
Нека Ти је вјечна слава,  лака 
земља и хвала за све што си 
учинио за наш народ. Почивај у 
миру легендо!

ЖИВОТ БОРЕ ДРЉАЧЕ БИО ЈЕ ИСПУЊЕН ТУГОМ: ПАМТИЋЕМО ГА ПО ОСМИЈЕХУ ИЗА КОГА СЕ КРИЛА ВЕЛИКА БОЛ

Збогом стари вуче: Легенда Крајине 
Боро Дрљача отишао у вјечност

 » ДЕТАЉ СА САХРАНЕ: Велики број пријатеља и поштовалаца испратио је Бору Дрљачу на вјечни починак 
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7. Завичајни дани у Суботици
Савез српских удружења 

Сјевернобачког окру-
га организовао је и ове 

године надалеко познате За-
вичајне дане који су свечано 
отворени 3. октобра у Дјечјем 
позоришту у Суботици.

Иако навикли на богат кул-
турно-умјетнички програм, 
како за одрасле тако и за дје-
цу, ове године су Завичајни 
дани били много скромнији.

У ОШ Јован Јовановић Змај 
организован је пригодан про-
грам за дјецу уз подјелу књи-
ге Словарица школарица То-
де Николетића, а програм је 
употпунио познати дјечји кан-
таутор и ТВ водитељ Брани-
мир Росић.

Наредног дана приказан је 
филм Пад Крајине (продукци-
ја Време филм), који даје нај-
потпунију слику рата у Краји-
ни као и политичке и војне де-
таље њеног пада и каснијег ег-
зодуса српског становништва.

Свечано отварање је би-
ло у суботу 3. октобра у Дјеч-
јем позоришту. Отварању су 
присуствовали представници 
Града Суботица, представни-
ци избјегличких и завичајних 
удружења.

Градоначелник Суботи-
це Стеван Бакић истакао је 
значај одржавања Завичај-
них дана.

– Преживјели сте стра-

шну голготу, многи су изгу-
били своје најмилије. Нисте 
заборавили и никада неће-
те заборавити, ваша вјеков-
на огњишта, мјеста у којима 
сте рођени и све оне исконске 
вриједности које живе у вама.

Ова културно-умјетничка 
манифестација, која има и ху-
манитарни и спортски карак-
тер,посвећана је очувању и 
његовању обичаја и традиције 
свих наших људи који су, због 
бурних догађаја претходних 
година и деценија, из разних 
крајева бивше државе досели-
ли у Суботицу.

– Програмски садржаји За-
вичајних дана осмишљени су 
и с намјером да се, годишњим 
окупљањем завичајних удру-
жења, фолклорних и пјевач-
ких група, пјесника, литерар-

них и ликовних стваралаца из 
Суботице, Округа и Републи-
ке Србије, уз гостовања дру-
штава и удружења из зема-
ља у региону, разбију одре-
ђене предрасуде и афирми-
шу толеранција и међусобно 
поштовање. Град Суботица ће 
и у наредном периоду подр-
жавати и ову и сличне мани-
фестације, тако да се надам 
да ћемо се и наредних годи-
на радовати сусретима упри-
личеним овим поводом – по-
ручио је Бакић.

Свечаном отварању Зави-
чајних дана присуствовао је 
и директор Фонда за пружа-
ње помоћи избјеглим, прогна-
ним и расељеним лицима Ду-
шко Ћутило.

– Присуствовао сам мно-
гим манифестацијама, али 

се ниједна не организује та-
ко добро као Завичајни да-
ни. У покрајинском Фонду 
и у наредном периоду Са-
вез српских удружења СБО 
имаће поузданог и сигурног 
партнера.

Предсједник Савеза срп-
ских удружења Сјевернобач-
ког округа Боривоје Вукајло-
вић рекао је да је организатор 
поштовао све заштитне мјере 
имајући у виду да је било нај-
важније сачувати  континуи-
тет овог саборовања.

– Прошлогодишњи Зави-
чајни дани су у седам фести-
валских дана и више од 50 са-
ти програма окупили више од 
1.200 учесника. И ове године 
смо се потрудили на скроман, 
али достојанствен начин, да 
дамо допринос очувању бо-
гате културе и традиције срп-
ског народа – рекао је Вукај-
ловић.

У свечаном програму на-
ступили су Виолета Радић, 
КУД Aлександрово Суботица, 
МПГ Крајолик Суботица, КУД 
Братство, женска етно пје-
вачка група Цар Душан Силни 
Фекетић, гуслар Љубо Павло-
вић, Тоде Николетић.

Пјеснику Горану Врачару 
из Републике Српске је уру-
чена Повеља Савеза српских 
удружења СБО.

ДРАГАНА БОКУН

 » Боривоје Вукајловић уручио плакету писцу Горану Врачару

 » Стеван Бакић,  
градоначелник Суботице

 » Душко Ћутило,директор Фонда 
за пружање помоћи избјеглим

 »  Раде Диздар, Драган Ћеран, Дарко Обрадовић и Дане Обрадовић

У КУСОЊАМА ПРИКАЗАНИ КОСИДБЕНИ 
ОБИЧАЈИ СРБА ПАКРАЧКОГ КРАЈА

У Кусоњама код Пакраца 26. септембра одржана је тра-
диционална кошња уз приказ косидбених обичаја Ср-
ба пакрачког краја.
Кроз кошњу у шљивику старим косама, приказом наса-
ђивања, брушења и откивања или клепања косе те пје-
смом и игром окупљени су се вратили у нека стара вре-
мена када је у српским селима тога краја овакав начин 
кошње био свакодневица.
Косидбени обичаји у Кусоњама су уз подршку Управе за 
дијаспору и Србе у региону Владе Републике Србије и 
снимљени, а извели су је чланови пакрачког пододбора 
СКД Просвјета. Снимање косидбе је подржано и од стра-
не СКД Просвјета, Српског народног вијећа и Вијећа срп-
ске националне мањине Пожешко-славонске жупаније.
– Косидба је дио нових активности покренутих ове годи-
не која је успјешно проведена због заједништва и коор-
динације српских организација на нашем подручју, али 
и због подршке Управе за дијаспору Републике Срби-
је, СКД Просвјете и Српског народног вијећа. Догодине 
планирамо да покренемо косидбене и жетвене свеча-
ности, а овом активношћу обиљежили смо и 25 година 
пакрачког пододбора Просвјете – истакао је замјеник 
градоначелнице Пакраца Никола Ивановић.
– Пакрачки пододбор Просвјете је један од ријетких ко-
ји је дјеловао након 1995. године и који и сада ради на 
очувању српске културе и традиције. Желимо у све да 
укључимо и младе како би покренули нови програмски 
правац дјеловања – додао је предсједник пододбора СКД 
Просвјета Западна Славонија – Пакрац Дарко Дерењ.
Након дружења косача у Крагују исказана је захвалност 
свим активисткињама и активистима пакрачке Просвје-
те који су својим ангажманом допринијели раду друштва 
у протеклих 25 година. Због епидемиолошких мјера го-
дишњица Пододбора обиљежена је само у кругу члано-
ва Пододбора. СЛАВКО БУБАЛО/СРБИ.ХР

Банијци прославили крсну славу 
Малу Госпојину у Суботици
Једно од најактивнијих удружења Сјеверно-

бачког округа, Завичајно удружење Банија 
из Суботице је у ресторану Мадера просла-
вило славу Рождество Пресвете Богородице 
– Мала Госпојина.

Иако навикли да на догађајима које орга-
низују окупе велики број Банијаца и прија-
теља, овај пут су морали скромније да про-
славе славу због новонастале ситуације иза-
зване појавом корана вируса.

Свечани обред свакако није изостао, отац 

Драган Стокин је пресјекао славски колач, а 
овогодишњи кум Жељко Зинаја је кумство 
предао Драгану Боројевићу.

Како нам је рекао Жељко Тинтор, предсјед-
ник Управног одбора Удружења при крају је 
трећа књига Банија – сабрана дјела, а увелико 
се припрема и изложба о Банији, коју плани-
рају да представе и у другим градовима Србије.

Захваљују се представницима пријатељ-
ских удружења који су увеличали обиљежа-
вање славе. ДРАГАНА БОКУН

ВАНДАЛИ ЗАПАЛИЛИ 
ОГРАДУ ОКО ХРАМА 
СВЕТОГ СПИРИДОНА  
У ПЕТРИЊИ

У ноћи између 2. и 3. октобра 
2020. године, непознати по-
чиниоци су извршили ван-
далски чин паљења заштит-
не ПВЦ ограде око Храма Св. 
Спиридона у Петрињи у из-
градњи.
– Не можемо рећи да смо оче-
кивали, али свакако нисмо 
изненађени. Хвала Богу, ва-
тра се није проширила, јер је 
у том случају могла захватити 
дрвену грађу која се налазила 
непосредно уз ограду. Штета 
је минимална, али је порука 
јасна. Наш одговор је такође 
кратак и јасан: „Можеш да ра-
диш шта хоћеш и како хоћеш, 
али не можеш докле хоћеш”, 
јер ће сваки напад на свети-
њу Божју бити пријављен по-
лицији. Сигурни смо да је ово 
недјело став појединаца, ни-
како већине, а који не преза-
ју ни пред Богом, ни пред љу-
дима, како би исказали сво-
је фрустрације” – објавио је 
парох петрињски отац Саша 
Умићевић на Фејсбук страни-
ци петрињске парохије.

БАНИЈА ОНЛАЈН

СРБИ У БАРАЊИ ПРОСЛАВИЛИ  
МАЛУ ГОСПОЈИНУ

На Малу Госпојину слави се успомена на дан када је у 
Назарету, у дому Јоакима и Ане, рођена Света Дева Ма-
рија, и спада у један од највећих завјетних празника. 
Мала Госпојина спада у ред Богородичних празника и 
непокретан је, што значи да има фиксно мјесто у цркве-
ном календару и означен је црвеним словом. У народу 
се овај празник слави уз живописне обичаје, углавном 
посвећене рађању. Веома је цијењен код Срба, а у ве-
ћини мјеста одржавају се вашари и друге свечаности, 
прославе и молитве.
Једно од таквих мјеста је и Поповац насеље у Барањи, 
у ком су Срби присутни још од средњег вијека, а на-
кон сеобе њихов број се и повећао. Православни храм 
у Поповцу посвећен је Ваведењу Пресвете Богороди-
це, и иако се не зна се тачан датум његове изградње, и 
данас се чува документ на дасци гдје пише да је храм 
освећен 1726. године, док извештај среског судије Ба-
рањске жупаније говори да су темељи за храм ударени 
1767. године. Храм је у периоду од 1905. до 1912. годи-
не обновљен и осликан, а у то вријеме подигнута је и 
капелица рођења Богородице Марије на брду Поповцу.
И ове се године на празник Малу Госпојину код ове ка-
пелице окупио велики број вјерника који су присуствова-
ли свечаној литургији коју је предводио протојереј Владо 
Кљајић уз протојереја Михајла Маријанца те мјесног  па-
роха Срђана Трајковића. Након свечане литургије уприли-
чен је краћи културни програм у ком су чланице и члано-
ви СКУД Јован Лазић из Белог Манастира пјевали духовне 
пјесме. Уз мноштво вјерника који се вијековима окупља-
ју у Поповцу празник су походили и локални политичари, 
а међу њима присутни су били замјеник жупана Осјечко-
-барањске жупаније Радомир Чварковић, замјеник начел-
ника Општине Поповац  Зоран Милошевић и предсједник 
Вијећа српске националне мањине Осјечко-барањске жу-
паније Дејан Јеличић. СРБИ.ХР

 » Момо Вукчевић, Милица Самарџија, Љубица Радић, Синиша Јавор, Стево Радић, Жељко Тинтор, 
Ђуро Кораћ, Милић Вучковић, Никола Ћора и Ана Јовичић
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МАЛОГОСПОЈИНСКИ САБОР УМЈЕТНИКА У ЕТНО КУЋИ У КАЋУ 

Oдржана Седма ликовна 
колонија Змијањаца
Поштоваоци обичаја, 

традиције и културе 
свога краја, Змијањци, 

организовали су седму ли-
ковну колонију у етно кући 
у Каћу. Ликовно саборовање 
Змијањаца које се традици-
онално одржава сваке годи-
не, наизмјенично у Каћу и у 
завичају, овај пут је одржано 
од 18. до 20. септембра 2020. 
године уочи крсне славе Ма-
ле Госпојине. 

Ликовна колонија је дио 
Дана културе које сваке го-
дине организује Удружење 
грађана Змијање из Каћа чи-
ји је циљ очување народних 
обичаја и традиоционалне 
културне баштине земљака 
са Змијања. Ликовна коло-
нија представља један печат 
који су Змијањци дали сво-
јим активностима и нешто 
по чему се разликују од оста-
лих удружења.

ПУНА КУЋА УМЈЕТНИНА
Етно кућа Змијањаца у 

Каћу богата је умјетнич-
ким дјелима која су продукт 
оваквих окупљања. Пејзажи, 
портрети, мотиви из завича-
ја красе унутрашњост Зми-
јањске куће, као и дијелови 
оруђа које су у завичају ко-
ристили њихови преци.

Од предсједника Удру-
жења Ђорђа Пантелића са-
знали смо да је ситуација са 
короном омела реализацију 
планова у потпуности, али 
су ипак одлучили да се сед-
ма колонија одржи уз по-
штовање свих мјера и пре-
порука.

– Дани културе и Ли-
ковно саборовање су наше 
обиљежје. Жеља нам је да се 
упишемо на туристичку ма-
пу Новог Сада и АП Војво-
дине и да будемо дио култу-
ролошке понуде. Учесници 
овог саборовања су слика-
ри Душан Кондић, Милин-
ко Ристовић, Милован Крч-
мар и Драгана Стојић Цви-
јић. Тема слика су мотиви 
који нас представљају, пред-
јели завичаја. Осим што кра-
се унутрашњост етно куће, 
слике завичаја радо покло-
нимо посебним људима, у 
посебним приликама.

Разговор смо наставили 

са Душком Кондићем, чла-
ном Удружења који нам је 
показао своја умјетничка 
дјела и испричао нам нешто 
о својим почецима и развоју 
свог талента.

– Нема учитељице и на-
ставника које нисам нацр-
тао за вријеме часа. Али сам 
почео озбиљно да се бавим 
сликарством када сам до-
шао из армије. Завршио сам 
машинство, али нисам ни-
шта знао око техника сли-
карства. Међутим, у арми-
ји сам се упознао са једним 
другаром који је то знао. Кад 
сам дошао из армије почео 
сам да радим са уљаним бо-
јама и сад само сликам. Иде-
ја ликовне колоније је идеја 
свих нас из Удружења. Же-
љели смо да се у наш про-
грам уврсти и ликовна ко-
лонија. Радимо са мањим 
бројем сликара, али квали-
тетних.

ИНСПИРИСАНИ  
ЗАВИЧАЈЕМ

Душко Кондић инспира-
цију за слике налази у род-
ном крају и зато су све слике 
проткане природом и оби-
љежјима завичаја.

Милован Крчмар је из Ра-

шке, али је поријеклом из 
Босанског Петровца. Завр-
шио је Машински факултет, 
радио је у школи, али је љу-
бав према сликарству пре-
овладала.

– Углавном волим да ра-
дим пејзаже, старе куће, 
улице, потоке, брда, нешто 
што ме подсјећа на дјетињ-
ство. Међутим, на ликовним 
колонијама покушавам да 
прилагодим свој рад тема-
ма и ономе што се људима 
свиђа, што их везује за њи-
хов крај. Да би рад сликара 
био успјешан, тај читав дан 
мора да буде везан само за 
сликање.

Милинко Ристовић, ро-
ђен у Драганићу код Рашке, 
сликарство је учио на Вишој 
педагошкој школи у Београ-
ду и на Педагошком факул-
тету у Битољу. Самосталне 
изложбе организује од 1986. 
године, а учесник је и ко-
лективних изложби. Од Ри-
стовића смо сазнали да су 
сви сликари кроз историју 
умјетности имали своје па-
лете. На палети су циједили 
боје онако како су узимали и 
правили тонске вриједности.

– Човјек мора да гради се-
бе, свој однос и приступ пре-

ма свом стваралаштву. Без 
психолошког разматрања и 
психолошког уласка у слику 
свега онога што носи најеле-
ментарнију сликовност, не-
ма правог умјетничког дје-
ла. Боја изазива осјећај и без 
психологије слика се не мо-
же разматрати. Мој рукопис 
је препознатљив у свијету 
умјетника. Мора много да 
се учи, много да се чита чи-
стих филозофских текстова, 
јер је то нешто неприкосно-
вено за умјетност.

Ликовну колонију је уве-
личала Драгана Стојчић Цви-
јић, академска умјетница, ро-
ђена у Кључу, из којег је 1995. 
године дошла у Нови Сад. По-
ред ликовне колоније, Дра-
гана учествује у свим акци-
јама Змијањаца и увијек се 
радо одазове њиховом пози-
ву. Члан је Удружења грађа-
на Змијање, доприноси кул-
турном развоју удружења, а 
њену највећу љубав када је 
умјетност у питању предста-
вља сликарство.

–  Цртам од малена, а по-
родица ме је подржавала у 
томе. Највише радим пор-
трете и природу са детаљима 
ношње и предјела завичаја.

ДРАГАНА ШИПОВАЦ

 » Душко Кондић

 » Душан Самарџија, Драган Танасић, Георгије Танасић, Радослав Тепић, Ђорђе Пантелић, Милован Крчмар,  
Драгана Стојчић Цвијић (горњи ред), Милинко Ристовић и Душко Кондић

 » Милинко Ристовић  »  Драгана Стојчић Цвијић

УМРО СИСАЧКИ ПРОТА КОЈИ ЈЕ БИО 
ОМИЉЕН У НАРОДУ

Бивши сисачки парох протојереј-ставрофор Петар Олу-
јић преминуо је у 85. години живота.
Како преноси митрополија загребачко-љубљанска про-
та Перо, како је често био називан у народу, упокојио се 
у 85. години живота у Сиску, граду којем је много дао.
Петар Олујић рођен је 22. маја 1936. године у Сплиту гдје 
је завршио основну школу и гимназију. Школовање у Бо-
гословији Светог Саве у Манастиру Раковици започео 
је 1952. године, а наставио је у призренској богослови-
ји коју је завршио 1957. године.
– У чин ђакона и презвитера рукоположио га је у Шибе-
нику епископ горњокарловачки и администратор дал-
матински Симеон 21. и 22. септембра 1957. године. То је 
било прво рукоположење у Епархији далматинској по-
слије Другог свјетског рата – стоји на сајту митрополи-
је загребачко-љубљанске.
Прву службу на мјесту пароха обављао је у Бискупији 
код Книна, а након тога 1963. године прешао је у Врли-
ку. Од 1971. године до одласка у пензију 2012. служио 
је као парох сисачки.
У Сиску је остао и у ратним годинама и ту био један од 
оснивача СКД Просвјета и неко ко је охрабривао и тjе-
шио људе у тешким временима. Познат је као омиљени 
прота међу народом, а због тога је 2011. године одлико-
ван Наградом Града Сиска која му је додијељена на све-
чаној сједници Градског вијећа овога града.
За вријеме ратних дешавања деведесетих година про-
шлога вијека на разне начине сачувао је ћириличне књи-
ге и књиге српских писаца из фонда локалне Градске би-
блиотеке које су у то вријеме биле спаљиване и бацане.
Вјечна му памјат и хвала!

ГО ЗВЕЗДАРА У САРАДЊИ СА УДРУЖЕЊЕМ 
ЗАВИЧАЈ ОБЕЗБИЈЕДИЛА ЈЕ ПАКЕТЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

У оквиру програма Бољи живот за интерно расељена ли-
ца ГО Звездара у сарадњи са Удружењем Завичај обез-
биједила је пакете грађевинског материјала.
Овај пројекат се односи на побољшање услова живо-
та и економско оснаживање интерно расељених лица 
и повратника. Укупно 63 породице ће добити неки вид 
помоћи. Највећи дио је у грађевинском материјалу, па-
кети чија је максимална вриједност 3.700 евра, 49 на 
основу пројекта и још 4 којима је Комесаријат за избје-
глице пружио подршку. Десеторо је добило помоћ у ви-
ду алата у вриједности до 2.000 евра.
Уручујући уговоре, предсједник ГО Звездара Владан Је-
ремић рекао је да је поносан и срећан јер се овај про-
јекат, који се реализује од јула 2018, ближи крају, а то 
значи боље услове живота интерно расељених лица и 
повратника на Звездари.
Предсједник Удружења Завичај Ненад Абрамовић рекао 
je да се Удружење Завичај, које је партнерско удружење 
на пројекту, бави проблемима интерно расељених лица 
и да покушава да те проблеме рjешава. Добра сарадња 
и партнерство са ГО Звездара довели су до добијања 
овог пројекта који се ових дана приводи крају, на задо-
вољство свих учесника.
Међу интерно расељеним лицима са Косова који су до-
били помоћ има и оних који су деведесетих из БиХ и Хр-
ватске своје уточиште нашли на Косову и Метохији, па 
су опет морали да напусте своје домове. 
 ДРАГАНА БОКУН

 » Владан Јеремић предсjедник ГО Звездара, Јордан Пумпаловић, 
Ненад Абрамовић и Јован Чакаревић



СРПСКО КОЛО СЕПТЕМБАР 2020. 

ШТА ЈЕ СВЕ УПИСАНО У 800 ГОДИНА ДУГУ ИСТОРИЈУ СВЕТОСАВЉА У ХЕРЦЕГОВИНИ?

Хум – међаш земља
Није случајно да је Стефан Немања по-

слао принца Растка у Хум, како су то 
забиљежили Теодосије и Доментијан, 

да тамо, у једном удеоном кнежевству, при-
је него што преузме престо, стекне искуство 
организације државе. На значај Херцеговине 
указује и то што је Свети Сава прву од новоо-
снованих епархија аутокефалне СПЦ органи-
зовао баш овдје, у Стону на Пељешцу. Знао је 
Свети Сава колико је важно да баш Херцего-
вина буде међаш земља – брана агресивном 
презелитизму.

Традиција Светог Саве одржала се и чува-
ла кроз вријеме. Треба ли да чуди што је Стје-
пан Вукчић Косача, који је управљао Херце-
говином послије распада јединствене српске 
државе, узео титулу херцега од Светог Саве?

Или чињеница коју нерадо прихватају Ду-
кљани – да зетска династија Војисављевића, 
на којој они кроје нови национални државни 
идентитет, води поријекло из Херцеговине.

Мијењала је Епархија хумска, као уоста-
лом и сама Херцеговина, и територију и име-
на, али је за осам вјекова свог постојања оста-
ла вјерна завjетима Светог Саве – трајала је и 
траје као заклон, уточиште и подсjетник да је 
идеја српске државности неодвојива од идеје 
идентитета, а идентитет од светосавског и ко-
совског завjета.

Свjесни ових чињеница и њиховог значаја, 
Српско просвjетно и културно друштво Про-
свјета одлучило је да, обиљежавајући осам 
вјекова Српске православне цркве, Ћоровиће-
ве сусрете историчара у Гацку 2020. посвети 
теми Осам вјекова Светосавља у Херцеговини.

О мање познатим подацима из српских 
крајева с лијеве стране „крштене Србије” го-
ворили су историчари, богослови и лингви-
сти из Србије, Републике Српске и Црне Горе.

НЕШТО ДРУГАЧИЈА СЛИКА
ЦРКВЕ БОСАНСКЕ

У досадашњим истраживањима средњовје-
ковног Хума и Босне, сложили су се учесници 
скупа, уочљиво је одсуство српских богослова, 
и то не само црквених историчара.

Отуда је реферат проф. др Дарка Ђога, са 
Православног богословског факултета Светог 
Василија Острошког Универзитета у Источ-
ном Сарајеву, Српска богословска перспекти-
ва за изучавање прошлости средњовјековног Ху-
ма и Босне оцијењен као изванредна богослов-
ска студија која отвора потпуно нови приступ 
проучавању Цркве босанске, те појмова јере-
си и православља.

На почетку излагања Ђого је указао на то да 
се систематско одвођење пажње српске бого-
словске заједнице од питања отаџбинске исто-
рије нигдjе не види тако трагично јасно као 
када се позабавимо тиме ко се од савремених 
српских теолога бавио сложеним, захтjевним 
и животно значајним питањем истраживања 
наше средњовjековне прошлости у Хуму, Бо-
сни, Усори, Солима, Сребреници и другим срп-
ским средњовjековним крајевима. Затајеност 
питања о српској црквеној историји средњовjе-
ковног Хума, Травуније, Босне, Усоре и дру-
гих српских крајева с лијеве стране „крштене 
Србије” (поп Дукљанин), сматра, није имала 
за посљедицу само непријатни вакуум у нашој 
црквеној историји већ и својеврсне системат-
ске методолошке странпутице у јужнословен-
ској историографији посвећеној проучавању 
средњовјековне Босне и Хума.

– Дугогодишњи рад на конструисању јед-
ног посебног црквенодоктринарног ентитета 
под именом Црква босанска створио је број-
ну литературу, али и једно стање на пољу ис-
траживања које је потпуно бесмислено: и по-
ред чињенице да су богословски текстови ко-
ји су нам остали из Цркве босанске – тачније: 
из наше прошлости са подручја Хума, Босне, 
Соли, Усоре – одреда правовјерни и право-
славни, док ријетке преписивачке варијације 
и понеки страни (махом латинофони) извори 
нуде понешто другачију слику Цркве босан-
ске, ова пренатрпаност и несразмјерна про-
дуктивност литературе о „јерeтичкој Цркви 
босанској” створила је потребу да се доказује 
да је Црква босанска правовјерна, умјесто да 
се интерпретирају и богословски и историј-
ски анализирају они извори који нам говоре 
о доктринарним изазовима пред којима се – 

као и свака помјесна Црква Божја – налази-
ла кроз вјекове.

На темељу изложеног, Ђого закључује да 
је током средњовјековног периода и касније 
на територији која је била под управом Коса-
ча и Павловића, а коју су касније окупирали 
Турци Османлије, у континуитету исповије-
дано православље, под јурисдикцијом захум-
ско-херцеговачких епископа.

ДЈЕДОВИНА СВЕТОГ САВЕ
О присуству Српске цркве и њеног свештен-

ства на подручју Херцеговине и борби за очу-
вање идентитета свједочили су не само срп-
ски већ и дубровачки извори, турски дефтери 
и натписи на средњовјековним споменицима 
– стећцима. Историјски трагови говоре да го-
тово да није било периода који за осам вјеко-
ва светосавља у Хуму и Босни за Србе није био 
историјски преломан.

Враћајући се на јесен 1350. године, коју срп-
ска медиевалистика сматра важном за разу-
мијевање историје Српске православне цркве 
и њене односе са Цариградском патријарши-
јом, Борис Бабић са Универзитета у Бањалуци 
поставља питање да ли се однос Цариградске 
патријаршије према Српској цркви може ра-
зумјети као анатема или ипак као савез. Под-
сјетио је да је цариградски патријарх Калист, 
потпомогнут актуелним византијским царем 
Јованом VI Кантакузином (1347–1354), бацио 
анатему на Српску цркву, која је од 1346. та-
кође била у рангу патријаршије.

– Познато је да је 1375. године дошло до 
помирења, односно укидања анатеме. Међу-
тим, још крајем шездесетих година XIV сто-
љећа, тачније јуна 1367, настао је један ви-
зантијски извор који пружа другачије виђење 
поменутог проблема. Текст извора, записан у 
форми дијалога, представља разговор између 
монаха Јоасафа, представника тадашњег ви-
зантијског цара Јована V Палеолога, и Павла, 
легата Римске патријаршије. Разговарали су 
о потреби да се црквено уједињење обави на 
васељенском сабору.

Из ставова византијског представника у 
овом интелектуалном двобоју стиче се ути-
сак, закључује Бабић, да је Византијско цар-
ство у тренутку док је анатема била на сна-
зи још увијек рачунало на савез са Српском 
црквом, чији архиепископ је требало да буде 
учесник сабора.

ЛОЗА СОКОЛОВИЋА
У вјековима трајања СПЦ на подручју Хер-

цеговине, историјско дјело Светог Саве није гу-
било на значају. Ријечима Радована Биговића, 
кроз личност Светог Саве код српског народа 
у Херцеговини прожимале су се истовреме-
но историја и будућност, јер су се у његовој 
личности: „Сабрала (…) сва времена, повеза-
ли вјекови, укрстиле се људске судбине, про-
говорила (…) покољења.”

Чувајући светосавску и традицију српске 
владарске династије Немањића, обновљена 
Пећка патријаршија имала је један задатак: 
да памти и чува дух српске националне др-
жаве. Исцрпан реферат на тему Улоге Пећке 
патријаршије у очувању вјерског идентитета 
Срба у Херцеговини од средине 16. до почетка 
17. вијека имао је Бошко М. Бранковић с Уни-
верзитета у Бањалуци. Истакао је да је ријеч о 
времену када су на Пећки трон долазили па-
тријарси из лозе Соколовића.

– Макаријев рад на обнови Пећке патри-
јаршије 1557. године уписао је и Херцегови-
ну у историју обнове СПЦ под Османлијама. 
Има неке симболике што је обнављач престо-
ла Св. Саве поријеклом из Старе Херцеговине, 

из малене варошице (касабе) Рудо, дакле из 
Војводства Св. Саве (Херцеговине), а био је и 
везан још као манастирски ђак и послушник, 
као и његов брат, велики везир Мехмед Соко-
ловић, за богослужења у манастиру Милеше-
ва, гдје су дуго година почивале мошти про-
слављеног српског светитеља. Тако је Босна и 
Херцеговина, Светог Саве „дједовина”, роди-
ла српску ренесансу 16. вијека и српски про-
тестантизам, у ширем смислу, борбу за народ-
ну цркву, народни језик, народну јерархију и 
обнову, односно нову артикулацију старих цр-
квено‑државних традиција.

СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ – ПЕДАГОГ КРСТА
Ако је Пећка патријаршија успјела да за-

устави процес исламизације који је у знатној 
мјери захватио источну Херцеговину и Стару 
Рашку, опасност од унијатских агитатора, ко-
ји су, заједно с фратрима из Босне, настојали 
да Србе у Херцеговини потчине Риму, није би-
вала мања. Ни тада ни касније. Иако је у исто-
риографији то питање одавно разјашњено, по-
зивајући се на фалсификована документа из 
Пропагандиног архива, римокатоличка штам-
па је осамдесетих година 19. вијека и тридесе-
тих година прошлог стољећа писала о Светом 
Василију као поборнику Уније.

Анализирајући однос Св. Василија Остро-
шког с митрополитом Макаријем, проф. др 
Будимир Алексић, с Православне богословије 
Светог Петра Цетињског, објашњава како је ри-
мокатоличка Конгрегација за пропаганду вје-
ре (Congregatio de propaganda fide) лансирала 
тезу да је Свети Василије имао кореспонден-
цију с папом и да је прихватио Унију. Ослика-
вајући историјски и политички контекст вре-
мена Светог Василија, Алексић објашњава ње-
гов однос према римокатолицима, а нарочито 
проблем Уније, који је у данашњој Црној Гори 
током посљедњих тридесетак година актуели-
зован кроз инаугурацију идеје о успоставља-
њу тзв. Црногорске аутокефалне цркве, што 
је conditio sine qua non за успостављање уни-
је са Римокатоличком црквом.

– Дјелатност Конгрегације за пропаган-
ду вјере састојала се у фабриковању фалси-
фиката у облику писама, посланица, уговора 
на основу којих ће касније римокатолички 
„повјесничари” градити најразличитије тезе 
и конструкције. Дакле, лажни документи из 
Пропагандиног архива служиће као матери-
јал и „повијесна врела“ каснијим фалсифика-
торима. Тако босански фрањевац – фра Мијо 
Вјенцеслав Батинић, у другом дијелу свога ра-
да Дјеловање фрањеваца у Босни и Херцеговини 
за првих шест вјекова њихова боравка, објавље-
ног 1883. у Загребу, пише да се епископ херце-
говачки и захумски Василије писмом обратио 
папама и да је био прихватио унију са Римо-
католичком црквом. Ову злоупотребу имена 
Светог Василија, односно његово наводно пи-
смо папи, епископ Никодим Милаш доводи у 
везу са тврдошким игуманом Кирилом и са-
братом тога манастира Атанасијем. Милаш 
сматра да су они – или писци или иницијато-
ри тога писма којим су тражили материјалну 
помоћ од папе.

Како то с правом констатује Божо Ђ. Ми-
хаиловић у књизи Манастир Острог и Св. Ва-
силије Острошки – не треба се чудити ,,римо-
католичким круговима, њиховим писцима и 
историчарима, кад лажну кореспонденци-
ју проглашавају аутентичном и што желе да 
Острошког Светитеља прогласе унијатом, јер 
популарност Св. Василија добро би им дошла 
за ширење њихове вјере у српској православ-
ној средини”.

О Св. Василију Острошком као педагогу кр-

ста и васкресења Христовог говорио је Влади-
мир Ступар са Богословског факултета Свети 
Василије Острошки у Фочи. 

– Угодник и светитељ Божји, Свети Василије 
је страдањем за православље оставио неизбри-
сив траг у историји српског народа и постао 
уједно вјечни свједок истине која је одржала 
наш народ на крстоваскрсном путу.

– Данас, када смо свједоци поновног стра-
дања и напада на православни идентитет Ср-
ба, али и обнове вјере у нашем народу, лик 
Светога Василија, као и његов благослов и 
благодатно присуство су од суштинског зна-
чаја за опстанак како на историјском, тако и 
на вјечном плану.

ХЕРЦЕГОВСТВО РОДОВСКИ НАГЛАШЕНО
О немањићкој државној традицији у Њего-

шевим историјским спевовима, Горском вијен-
цу и Лажном цару Шћепану Малом, те односу 
Петра II Петровића Његоша према херцего-
вачком језичком и културном наслијеђу рефе-
рат је изложио проф. др Радмило Маројевић.

Мада је тема рада у домену његошологије 
као уже научне дисциплине, он улази у област 
културне и етничке историје српског народа, 
те србистике као лингвистичке дисциплине.

– Његош као језичка личност несумњиво 
је Херцеговац, док је Црна Гора била његова 
„родна груда”, а Црногорци – ратници Срп-
ске Спарте који чувају косовски завјет бране-
ћи „име, чест и свободу”. Додавши свом ужем 
презимену Петровић шире презиме Његош, 
владика Раде је то своје херцеговство родов-
ски нагласио. А како му данашњи насљедник 
на архипастирској катедри препозна име Лов-
ћенски Јасновидац, планине Његош и Ловћен, 
Херцеговац и Црногорац у личности аутора 
Горског вијенца и Шћепана Малог повезаше 
се, нераздвојиво.

ХАПШЕЊА, ИНТЕРНИРАЊА 
И ЛИКВИДАЦИЈЕ

Велики рат СПЦ у БиХ донио је нова иску-
шења. „Атентат на престолонасљедника. Над-
војвода – престолонасљедник Фрањо Ферди-
нанд и војвоткиња Софија пали жртвом срби-
јанске уроте”, био је натпис који је освануо у 
Дневнику у броју који је штампан на дан атен-
тата. Гаврилу Принципу су приписане ријечи 
да је атентат извршио у име српске идеје. Пр-
ва на удару била је СПЦ у Босни и Херцего-
вини. Проф. др Горан Васин са Филозофског 
факултета у Новом Саду у реферату под на-
зивом Захумско-херцеговачка епархија током 
Великог рата истиче да је денационализација 
коју је током Великог рата спроводила аустро-
угарска државна власт као национални про-
јекат била на првом мјесту усмјерена против 
Српске цркве.

– Као ослонац српског националног иденти-
тета Црква је била на удару кроз систематско не-
гирање права на употребу ћирилице, вјерских 
обиљежја, али и хапшење, интернирање и ли-
квидације свештеника. Захумско-херцеговачка 
епархија у том погледу, имајући на уму српски 
карактер и устаничке традиције, те снажну срп-
ску мисао, била је посебно на удару. Дешавања 
у Великом рату, ипак, била су само увод у по-
громе и геноцид који ће наступити у НДХ, али 
и страдање у ратним дешавањима 1992–1995.

Резимирајући теме које су покренуте на на-
учном скупу, учесници су још једном истакли 
да је Епархија хумска или Епархија захумско-
-херцеговачка и приморска, како се данас на-
зива, за осам вјекова тегобне историје носи-
ла историјско бреме српског народа и играла 
улогу не само духовног прибежишта већ и лу-
чоноше слободе. НАТАША ЈОВАНОВИЋ / ПЕЧАТ

НАГРАДА МОМЧИЛУ СПРЕМИЋУ

Награда Владимир Ћоровић за 2020. припала 
је Момчилу Спремићу, редовном професору 
Филозофског факултета у Београду (у 
пензији) и редовном члану Српске академије 
наука и умјетности, за животно дјело. 
Жири је оцијенио да је академик Момчило 
Спремић својим вишедеценијским научним 
радом на пољу историјске науке дао 
драгоцјен допринос српској историографији 
и култури и тиме у потпуности заслужио ово 
високо признање.

22  ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 



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

ИСТОРИЧАР ПРОФ. ДР ГОРАН ЛАТИНОВИЋ О УЛОЗИ РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ У УСТАШКОЈ ИДЕОЛОГИЈИ

Степинац је у стварању НДХ 
видио Божју промисао!
У геноциду над Србима у 

НДХ (1941–1945) уче-
ствовало је 133 све-

штеника Римокатоличке цр-
кве, као организатори, 27 их 
је лично учествовало у зло-
чинима, док их је 128 врши-
ло покатоличавање Срба. Ан-
те Павелић одликовао је 219 
римокатоличких свештени-
ка. Процјењује се да је 1941–
1942. око 240.000 Срба било 
приморано да пређе на ри-
мокатолицизам, с тим да је 
установљено да су многи по-
католичени Срби накнадно 
убијани, уз образложење да 
им је прекрштавањем спасе-
на душа, али не и тијело. Ка-
да ове чињенице имате у виду, 
иницијатива Римокатоличке 
цркве да хрватског првосве-
штеника надбискупа Степин-
ца прогласи светим човјеком 
може се тумачити само као 
бестидни покушај негирања 
сопственог учешћа у једном 
од најтежих злочина у људској 
историји – каже за проф. др 
Горан Латиновић, историчар 
и проректор Универзитета у 
Бањалуци, гдjе држи предмете 
из историје Срба у 20. вијеку.
zzШта су идеолошке осно-
ве геноцида над Срби-
ма у Независној Држави 
Хрватској (1941–1945) и 
шта је довело до његовог 
остварења?
– Постоје два извора иде-

ологије уништења православ-
них Срба на тзв. хрватском 
народном и повијесном по-
дручју: учење Римокатолич-
ке цркве и хрватско правашко 
учење. Историјске околности 
које су довеле до стварања Не-
зависне Државе Хрватске у 
нераскидивој су вези са осни-
вањем усташког покрета, као 
главног сљедбеника и спрово-
диоца идеологије уништења 
Срба, као и са побједом фа-
шизма у Италији 1922. и на-
цизма у Њемачкој 1933. го-
дине, најважнијим спољно-
политичким чиниоцима ко-
ји су довели до проглашења 
НДХ и спровођења у дјело те 
идеологије.
zzМожете ли дати генезу 
процеса стварања иде-
ологије екстремног хр-
ватског национализма у 
19. вијеку и, истовреме-
но, представити улогу Ри-
мокатоличке цркве у том 
процесу?
– Под притиском турских 

освајања, Срби су током 16. 
и 17. вијека почели масов-
није насељавање у западне 
области, гдје су били изложе-
ни двоструком притиску: да 
престану да буду православ-
ни хришћани и постану унија-
ти, односно римокатолици, и 
да престану да буду слободни 
људи и постану зависни сеља-
ци – кметови. Срби нису хтје-
ли да се одрекну своје вјере и 
нису били обавезни да плаћају 
бројне феудалне дажбине, а да 
би их привољели на то, хрват-
ски феудалци, како свјетов-
ни, тако и духовни, користи-
ли су се свим расположивим 
средствима. Тако је управник 
имања Загребачке бискупије 
Амброз Кузмић још 1700. го-

дине записао да би било боље 
„Влахе”, тј. Србе, „све покла-
ти него настањивати”. Дакле, 
у освит 18. вијека у Римока-
толичкој цркви постојале су 
идеје о уништењу православ-
них Срба. У ствари, Римока-
толичка црква никада се ни-
је одрекла настојања да „зао-
ре источну њиву”, тј. да право-
славне хришћане преведе на 
римокатолицизам. Хрватска 
средњовјековна држава пре-
стала је да постоји 1102. го-
дине и Хрвати су потпали под 
угарску, тј. мађарску власт, а 
од 1527. под аустријску власт. 
Међутим, хрватски политич-
ки представници, настојали су 
да докажу да у правном по-
гледу никада није дошло до 
дисконтинуитета хрватске др-
жавности. Истовремено, ве-
ћина хрватских политичара 
сматрала је да на хрватској 
територији постоји само је-
дан „политички” народ – Хр-

вати. По том принципу, неги-
рана је националнополитичка 
индивидуалност Срба. Према 
томе, одбрана тзв. „хрватског 
државног и историјског пра-
ва” имала је за циљ да ство-
ри велику хрватску државу, 
на чијој територији неће бити 
Срба. Главни представник те 
екстремно националистичке 
идеологије био је Анте Стар-
чевић.
zzКолико је мржња према 
Србима била присутна ме-
ђу хрватским државним 
чиновницима у 19. вијеку?
– Треба нагласити да је 

Анте Старчевић за Србе твр-
дио да су „накот зрео за сјеки-
ру” и „скот гнуснији од икојег 
другог”, као и то да Срби ни-
су потпуно достигли ни ниво 
животиње и да се из њега не 
могу издићи. Хрватски исто-
ричар и римокатолички све-
штеник Фрањо Рачки писао 
је да су идеје Анте Старчеви-
ћа на хрватску омладину дје-
ловале као „ново јеванђеље”. 
Рачки је записао 1881. да се 
мржња према Србима про-
теже на све што чини неку за-
себност српског народа, од-
носно да се мрзи српско име, 
православна вјера и ћирилско 
писмо. Перо Гавранић напи-
сао је 1895. да у оновременој 
Европи није било међу разно-
језичним народима веће мр-
жње него што је постојала ме-
ђу истојезичним Хрватима и 
Србима и да би рат против Ср-
ба свакако био најпопуларни-

ји. Можда је најупечатљивије 
свједочанство о хрватској мр-
жњи према Србима оставио 
Исо Кршњави, који је 1902. 
записао: „Било је једно ври-
јеме када се писало да треба 
све Србе сјекиром утући. Ова 
мисао имаде нешто за себе, и 
то је врло важно: она, наиме, 
изриче отворено и досљедно 
једини начин којим би се да-
ла провести хрватска мисао.” 
Према томе, потпуно је јасно 
да је идеја о уништењу Срба 
била сазрела у хрватској по-
литичкој мисли још у окви-
рима Аустроугарске.
zzКолико су Срби били свје-
сни ситуације и онога што 
им се спрема?
– Притисак на Србе поста-

јао је све наглашенији. Срби 
су били изложени прогони-
ма у Пакрацу, Осијеку, Дару-
вару, Карловцу… Због кори-
шћења српског имена, заста-
ве и грба отпуштени су учи-

тељи у Пакрацу. Посебно је 
била на удару српска заста-
ва, коју су Старчевићеви пра-
ваши називали „влашком кр-
пом”. Врхунац прогона Срба 
био је погром у Загребу 1902. 
године, због новинског члан-
ка младог студента из Босне 
Николе Стојановића, који је 
примијетио да је политичка 
борба између Срба и Хрвата 
борба између либерализма 
и ултракатоличког космопо-
литизма. Адам Прибићевић, 
српски политичар са Бани-
је, у својим мемоарима Мој 
живот записао је и ово: „Ја 
нисам никада мислио да цио 
народ може постати жртвом 
политичке параноје, као стар-
чевићански дио Хрвата. Стар-
чевићанство је начинило од 
Хрвата најнетолерантнији на-
род у Европи. (…) Нас, студен-
те, звали су Власима, некад и 
влашким свињама, гријешили 
се о академску слободу, и на 
Универзитету разбијали пло-
чу академског српског удру-
жења. (…) Иако сам био млад, 
ја сам осјетио да овај вулкан 
мржње мора једаред изрига-
ти своја сумпорна испарења 
на српски народ. ”
zzКолико је присталица ме-
ђу римокатоличким све-
штенством имала ек-
стремна идеологија, од-
носно у којој мјери се она 
свјесно градила и подсти-
цала у римокатоличким 
сјемеништима?
– Потпуно је јасно да по-

стоје два коријена геноцида 
над Србима у НДХ (1941–
1945): идеологија Римокато-
личке цркве и хрватска пра-
вашка идеологија. Историј-
ско искуство српског народа 
са римокатоличким клерика-
лизмом изузетно је негатив-
но. Хрватски историчар Вик-
тор Новак, аутор чувеног дје-
ла Magnum crimen, проучавао 
је римокатолички клерикали-
зам у првој половини 20. вије-
ка и закључио да геноцид над 
Србима у НДХ (1941–1945) 
не би ни издалека попримио 
такве размјере да га није пот-
пиривало римокатоличко све-
штенство. Основна политичка 
организација хрватског наро-
да у југословенској држави у 
периоду између два свјетска 
рата била је Католичка акција. 
То је био систем вјерских, кул-
турних, политичких и спорт-
ских друштава, под вођством 
римокатоличке црквене је-
рархије. Дакле, у питању је 
била држава у држави. Загре-
бачки надбискуп Алојзије Сте-
пинац основао је 1936. године 
Чисту католичку акцију, која 
је дефинитивно одбацила ју-
гословенску државу и ставила 
се у службу усташког покре-
та под вођством Анте Павели-
ћа у италијанском егзилу. Све 
што се дешавало у НДХ након 
10. априла 1941, а дешавао 
се превасходно геноцид над 
Србима, имало је неки исто-
ријски подстицај који је до-
лазио из раније хабзбуршке 
политичке традиције, укљу-
чујући правашку идеологију, 
или из арсенала Чисте като-
личке акције.
zzМожете ли прокомента-
рисати хрватску тежњу да 
се Алојзије Степинац про-
гласи свецем?
– Римокатоличка црква 

подржала је политику Неза-
висне Државе Хрватске. По-
здрављајући њено прогла-
шење, загребачки надбискуп 
Алојзије Степинац видио је у 
стварању НДХ Божју проми-
сао, позвавши своје свештен-
ство да испуни дужност пре-
ма младој хрватској држа-
ви. У геноциду над Србима у 
НДХ (1941–1945) учествова-
ла су 133 свештеника Римо-
католичке цркве, као орга-
низатори, 27 их је лично уче-
ствовало у злочинима, док 
их је 128 вршило покатоли-
чавање Срба. Анте Павелић 
одликовао је 219 римокато-
личких свештеника. Процје-
њује се да је 1941–1942. око 
240.000 Срба било примо-
рано да пређе на римокато-
лицизам, с тим да је устано-
вљено да су многи покато-
личени Срби накнадно уби-
јани, уз образложење да им 
је прекрштавањем спасена 
душа, али не и тијело. Када 
ове чињенице имате у виду, 
иницијатива Римокатоличке 
цркве да хрватског првосве-
штеника надбискупа Степин-
ца прогласи светим човјеком 
може се тумачити само као 
бестидни покушај негирања 
сопственог учешћа у једном 
од најтежих злочина у људ-
ској историји. МИЛАНА БАБИЋ

ХРВАТСКА УЛИЦА У БЕОГРАДУ 
ПРЕИМЕНОВАНА У УЛИЦУ ГЛИНСКИХ 
ЖРТАВА 1941. ГОДИНЕ

Скупштина Града Београда донијела је одлуку да се 
Хрватска улица на општини Палилула, у насељу Котеж, 
преименује у Улицу глинских жртава 1941. године. На 
дневни ред сједнице Скупштине града овај приједлог је 
дошао на иницијативу грађана насељеног мјеста Котеж 
који станују у тој улици.
Замјеник градоначелника Београда Горан Весић из-
разио је велико задовољство што је Скупштина града 
прихватила ову иницијативу грађана. Он је подсјетио 
да је злочин у Глини, када су људи заклани у цркви, је-
дан од најстрашнијих у Другом свјетском рату, као и да 
су хрватске власти спомен-дом, који је послије рата из-
грађен на костурници, преименовале у Хрватски дом.
Примједбу на преименовање Хрватске улице имао је 
шеф одборничке групе Грађански демократски форум – 
иницијатива жена Србије Раде Вељановски који је навео 
да тај чин не води ка превазилажењу сукоба Србије и 
Хрватске из прошлости.

РЕАКЦИЈА НА ДЕМАНТ ГЕНЕРАЛА МИЋЕ ГРУБОРА

Гаврилова кућа, ипак, 
је била запаљена
У јулском броју Српског 

кола генерал Мићо 
Грубор је реаговао на из-
јаву Миле Принципа да-
ту новинару Горану Лу-
чићу (у фебруарском бро-
ју Српског кола) да су др-
варски партизани запа-
лили родну кућу Гаврила 
Принципа. 

Грубор се том прили-
ком позвао на свједока 
Јову Скакића који тврди 
да Гаврилова кућа није ни 
била запаљена.

Поводом демантија 
Миће Грубара одговорно 
тврдим да  је кућа Гаври-
ла Принципа, заиста, би-
ла запаљена 1942. годи-
не. Обновила ју је Општи-
на Босанско Грахово при-
је четрдесетак година. То 
зна и може потврдити сва-
ки Граховљанин.

Кључно је питање - 
ко је запалио Гаврило-
ву кућу? 

Ни четници, ни Итали-
јани нису сигурно, јер да 
је учинио неко од њих, то 
се не би крило. У Грахову 
је мало њих знало да је то 
учинио неко од партиза-
на. Да би се то прикрило, 
о томе се једноставно ни-
је јавно говорило. О паље-
њу Гаврилове куће гласно 
је говорила само Гаврило-
ва мајка Марија. Она ни-
је крила да су то учини-
ли партизани. Да ли су то 
били баш дрварски пар-
тизани, како тврди Миле 
Принцип, или неки други, 
мање је важно.

Груборова тврдња да су 
четници држали Босанско 
Грахово само 12 сати нај-
блаже речено је неозбиљ-
на. Волио бих да знам ко 
је то и чиме измјерио. По-
слије подјеле устаника на 
партизане и четнике ови 
други су остали у Босан-
ском Грахову и држали га 
под контролом све до до-
ласка Италијана.   

Морал и војничка ди-
сциплина код партизана 
били су на доста високом 
нивоу. То, међутим, не 
значи да су се они увијек 
придржавали тих врлина. 

Навешћу примјер из 
Босанског Грахова. 

У току напада проле-
терских јединица на Бо-
санско Грахово у јесен 
1942. године у приград-
ском насељу Маторчићи, 
које су у току напада кон-
тролисали партизани, у 
својој кући убијен је ци-
вил Ђуро Арежина. 

У селу Печенци убијен 
је старији човјек. 

У рано јутро из штале 
мојих родитеља (Стевана 
и Марије) партизани су 
истјерали десеторо гове-
да, јер ће се ту, како су из-
јавили, склонити војска. 
Војска није ушла, говеда 
нису враћена. Својим очи-
ма сам гледао како гори 
Ђурина кућа и појата пу-
на сијена. 

Било је и горих при-
мјера. 

По причи старијих мје-
штана, тројица младића 
Арежина (Стојан и Ми-
ле из Маторчића и још 
један из Грахова, чијег 
се имена не могу сјети-
ти) отишли су Грмушиној 
кући (власништво дома-
ћина Душана Михољчи-
ћа). Ту се  налазила (пар-
тизанска) команда напада 
на Грахово.  

Недуго затим несрећ-
ни младићи пронађени су 
на мјесту гдје су погубље-
ни (драга испод Душано-
ве куће) .

Без жеље да било кога 
амнестирам или осуђујем, 
могу само да кажем да не-
ма војске која није крши-
ла правила ратовања. Сто-
га не треба заборавити да 
су и партизани били вој-
ска. НИКОЛА АРЕЖИНА, 

БАТАЈНИЦА
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ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА ВАЉЕВО СЛАВИ И  КАО ДАН ОСЛОБОЂЕЊА У ДРУГОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ 

Дан ослобођења Ваљева  
- симбол српске слободе
Полагањем вијенаца и 

цвијећа у Спомен пар-
ку на Петом пуку, оби-

љежен  је 15. септембар – Дан 
ослобођења Ваљева у Дру-
гом свјетском рату, 76 годи-
на побједе над фашизмом и 
Дан српског јединства сло-
боде и националне заставе 
у знак сјећања на пробој Со-
лунског фронта. Код „вјечне 
ватре”, вијенце су положили 
највиши представници Гра-
да Ваљева на челу са градо-
начелником Лазаром Гојко-
вићем, као и представници 
Војске Србије, МУП-а Срби-
је, СУБНОР-а Србије, секција 
које гаје традицију јединица 
НОВЈ, као и многа удруже-
ња, партије и појединци по-
штоваоци традиције ослобо-
дилачких ратова.

Обиљежавању овог значај-
ног датума у историји срп-
ског народа, поред органи-
затора путовања у Ваљево, 
6. Личке дивизије, прису-
ствовали су и делегација ГО 
СУБНОР Београда, Удруже-
ња Крајишких бригада и 7. 
Банијске дивизије, као и де-
легација Секције 1. Проле-
терске НОУ бригаде, који су 
истим аутобусом кренули из 
Београда пут Ваљева.

Непосредно по доласку 
након заједничког фотогра-
фисања, а прије протокола 
домаћина, положили су ви-
јенце у Спомен парку на Пе-
том пуку, гдје се налази спо-
мен костурница са преко три 
хиљаде погинулих бораца, но-
силаца партизанских споме-
ница 1941. године и спомен 
плоче 10 народних хероја 
међу којима и Богдана Бол-
те припадника VI Личке ди-
визије погинулог у борби за 
ослобођење Ваљева. Поред 
његове спомен-плоче вијенац 
су положили Миленко Опа-

чић и Душан Рапаић, уз ве-
лики број присутних члано-
ва Удружења.

Раније, на спомен-оби-
љежје, палим борцима Пр-
ве пролетерске НОУ брига-
де, у име Удружења вијенац 
су положили, Драгана Стој-
сављевић, Дражен Растовац 
и Томо Павловић.

На спомен обиљежје 6. 
Личке пролетерске дивизије 
Никола Тесла, у име удружења 
вијенац су положили, Босиљ-
ка Илић, Радован Обрадовић 
и Весна Џуверовић.

Званични програм почео је 
парастосом погинулим бор-
цима за ослобођење Ваљева, 
али и свим онима који су свој 
живот дали у Првом свјетском 
рату и рату деведесетих годи-
на. Парастос је служио отац 
Зоран Јаковљевић, старјеши-
на Храма Покрова пресвете 
Богородице, уз саслужење ђа-
кона Александра Петровића 
и Славка Обрадовића.

Након минута ћутања код 
„вјечне ватре”, у Спомен-пар-
ку Пети пук, почела је цере-
монија полагања вијенаца, 

након чега се присутнима 
обратио Рајко Милинковић, 
предсједник СУБНОР-а Гра-
да Ваљева. Он је подсјетио да 
је током Другог свјетског ра-
та из ваљевског краја погину-
ло 2.790 бораца, а да је 18 на-
родних хероја дао овај крај.

–  Слобода је освојена са 
овим палим жртвама и нека 
нас хумке широм наше земље 
стално опомињу на злочине 
које окупатор доноси једном 
народу који брани своју сло-
боду – истакао је Рајко Ми-
линковић.

Градоначелник Ваљева Ла-
зар Гојковић, честитао је при-
сутнима 15. септембар који је, 
како је истакао, значајан да-
тум у историји наше државе, 
земље и града Ваљева.

– На данашњи дан одигра-
ли су се важни догађаји у Пр-
вом и Другом свјетском рату 
који су одредили правац ра-
звоја наше земље. Од ове го-
дине установљен је нови др-
жавни празник, Дан српског 
јединства, слободе и нацио-
налне заставе, 15. септембар, 
дан када је пробијен Солунски 
фронт. Овај празник ће зајед-
но обиљежавати Србија и Ре-
публика Српска, уједињујући 
све Србе у његовању историје 
и његовању успомена на све 
ратове које је наш народ водио 
– рекао је Гојковић који је на 
ову свечаност стигао у прат-
њи предсједника и потпред-
сједнице Скупштине Града.

Скупу се обратио и пред-
сједник СУБНОР-а Србије ге-
нерал Видосав Ковачевић ко-
ји је истакао да у својој пре-

богатој и бурној историји ни 
Србија, а ни Ваљево, нису ду-
же били слободни.

– На томе треба да захва-
лимо, прије свега, борцима 
Народноослободилачког рата 
– поручио је генерал Коваче-
вић. Он је навео да је СУБНОР 
Србије однедавно своје про-
грамско дјеловање и сјећање 
поставио на три важна сту-
ба, три изворишта, три упо-
ришта.

– Први су ослободилачки 
ратови које је Србија водила 
почетком 20. вијека, други је 
антифашистичка борба и тре-
ћи стуб су ратови деведесетих, 
посебно храброст и јунаштво 
народа и војске у НАТО агре-
сији – навео је предсједник 
СУБНОР-а Србије.

Присутнима се обратио 
и предсједник Секције Пр-
ве пролетерске НОУ брига-
де Зденко Дупланчић, борац 
НОР-а 1941/45. године, пу-
ковник авијације и један од 
ријетких живих ослободилаца 
Ваљева, 15. септембра 1944. 
године. Он се на сликовит на-
чин вратио 76 година уназад.

– Према плану Штаба кор-
пуса, 1. Пролетерска дивизија, 
са 1. и 3. пролетерском бри-
гадом требало је да напада са 
сјевера и сјевероистока са ли-
није Дивље поље – Грабовица, 
а 6. личка пролетерска диви-
зија, са 1. и 2. бригадом – са 
југа. Трећа личка бригада до-
била је задатак да заузме Див-
це, а 13. пролетерска брига-
да Словац, затим да спријече 
интервенцију непријатеља из 
правца Уба и Лајковца и оне-
могуће повлачење непријате-
ља из Ваљева. Борба је поче-
ла 14. септембра око 18 часо-
ва и трајала је преко 24 часа. 
Док из посљедњих упоришта 
Нијемци и домаћи издајници 
нису почели да се повлаче, а 
падом касарне Петог пука за-
вршена је ова врло важна опе-
рација, не само за ослобођење 
Ваљева него читаве Србије – 
истакао је Дупланчић.

По завршетку свечаног 
програма, водитељ Миша Ћи-
рић, позвао је све представ-
нике који су дошли на овај 
скуп и положили вијенце по-
ред „вјечне ватре”, да приме 
захвалнице из руку предсјед-
ника СУБНОР-а Ваљево Рајка 
Милинковића. ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

БРОЈНЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ПОЛОЖИЛЕ ВИЈЕНЦЕ

У име Војске Србије, вијенац поред „вјечне ватре”, положио 
је командант касарне Живојин Мишић Зоран Смиљанић, 
а у име градских власти градоначелник Лазар Гојковић. 
У име Удружења VI Личке дивизије вијенац су положили 
предсједница и замјеник предсједника Марија Обрадовић 
и Вељко Жигић, у име 1. Пролетерске НОУ бригаде Бојана 
Мирчетић и Ненад Симић, а ГО СУБНОР Београда, вијенац 
су положили, Весна Бојић Ровчанин и Соња Ковачевић. 
Вијенце су положиле и многе друге делегације и појединци 
поштоваоци оних који су своје највриједније што су имали – 
животе, дали да бисмо ми данас живјели у миру.

ЦВИЈЕЋЕ У ЧАСТ 
ХЕРОЈА  БОГДАНА 
БОЛТЕ

У борбама за Ваљево 6. Лич-
ка дивизија је имала 33 по-
гинула, међународног хероја 
Богдана Болту, али и 75 ра-
њених бораца.
Богдан Болта рођен је 30. ју-
на 1922. године, у мјесту Кија-
ни, општина Грачац. Погинуо 
11. септембра 1944. године, у 
борбама око Ваљева. Удруже-
ње 6. Личка дивизија је поло-
жило вијенац на његов гроб, 
уосталом, као и сваке године, 
нажалост, био је то једини бу-
кет, иако на спомен плочама 
у околини има још девет на-
родних хероја.

 » Градоначелник Лазар Гојковић положио цвијеће

ПОСТХУМНО ОДЛИКОВАНО 45 ПОГИНУЛИХ 
БОРАЦА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Поводом Видовдана, кр-
сне славе Војске Републи-
ке Српске и 15. септембра 
Дана погинулих и неста-
лих, постхумно је одлико-
вано 45 погинулих бораца 
Војске Републике Српске. 
Из кабинета предсједнице, 
Медаља заслуга за народ, 
уручена је породицама по-
гинулих бораца из Козарске 
Дубице и Приједора.
Борац Војске Републике Српске Радинко Грбић из Ко-
зарске Дубице погинуо је 1994. године на Орашју. Меда-
ља заслуга за народ, уручена је његовој супрузи.
– Значи нам много. Да су нам поштовани и цијењени,  
то што су изгубили своје животе – каже супруга Божана.
Слободан Жупљанин, изасланик предсједнице Српске 
рекао је да је ово само мали дио дуга који постоји пре-
ма свима онима који су уградили своје животе у теме-
ље Републике Српске.
Члан Предсједништва Републичке организације поро-
дица заробљених и погинулих бораца и несталих ци-
вила Републике Српске Здравка Карлица поздравила 
је одлуку о постхумном одликовању свих погинулих бо-
раца Војске Републике Српске. Она је нагласила да је 
много људи страдало у протеклом рату, а да се још уви-
јек трага за више од 2.650 погинулих Срба.
Начелник општине Козарска Дубица Раденко Рељић је 
нагласио да ће Република Српска и општина у складу 
са могућностима наставити да помажу породице поги-
нулих бораца, њихове супруге и дјецу.

ИЗ ШТАМПЕ ЈЕ ИЗАШЛА  КЊИГА  
АУТОРА МИЛЕ РАЈЧЕВИЋА:  
ИСТОРИЈА  ШКОЛСТВА   ЛИКЕ 1752 – 1995.

Проф. Миле Рајчевић, дугогодишњи просвјетни рад-
ник, осјећао је дужност и обавезу према своме завича-
ју да напише историју личког школства од првих поче-
така писмености у Лици, па све до насилног гашења  и 
затирања писаних трагова школства  и просвјете у Ли-
ци у грађанском рату у Хрватској 1991 – 1995.године.
На  писање књиге о историји личког школства , како ау-
тор наводи, водила га је идеја дуга и обавезе према за-
вичају и основној школи у Дивоселу, гдје је научио прва 
слова, и носталгије према завичају, који је остао тако да-
леко. Како аутор наводи: „што је даље и више одлазио 
од њега, сјећањима и душом био је све ближе њему“. 
Слиједио је Андрићеву  максиму „да је сваки човјек  до-
животно дужан чинити добра дјела у своме родном мје-
сту, без обзира колико их је дотада урадио“.
Аутор је желио да остави писани траг покољењима ко-
ја долазе, да се „не почупа коријење и сачувају истине 
о српском народу“ , који је вијековима живио на овим 
просторима, имао своју богату историјску и културну ба-
штину.Лика је, посебно насеља са српским становни-
штвом, етнички очишћена, започето 1941.године у НДХ, 
довршено у грађанском рату у Хрватској 1991 – 1995.го-
дине, школе порушене, или затворене, богата историј-
ска и културна баштина српског народа плански и си-
стематски уништена, затирали су се сви трагови посто-
јања српског народа на овим просторима.
Књига је плод ауторовог вишегодишњег истраживања, 
прикупљања изворне архивске грађе са терена, консул-
товања стручне литературе и отимања забораву истрг-
нутих страница историје.
Личко школство је на одређен начин одражавало ври-
јеме и прилике у коме се школство налазило.У Лици се 
каснило са отварањем школа у односу на друге наше 
крајеве и земље Европе. Школство се развијало у скла-
ду са кретањима у друштву и одиграло значајну улогу на 
васпитању и образовању младих генерација.
Књига обилује бројним фотографијама школа, култур-
них и историјских споменика, од којих многих тамо ви-
ше нема, културно и историјска насљеђе, које предста-
вља незамјењиву традиционалну, историјску вријед-
ност народа који је живио на овим просторима, и једно 
вријеме које је остало историја.
Књига “Историја школства Лике 1752 – 1995.” може се 
поручити позивом на број 060 55 466 12. 
Да покољења памте и не забораве!
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САБОР У МАНАСТИРУ У КОМ СПАСЕЊЕ ТРАЖЕ И ВЈЕРНИЦИ ДРУГИХ ВЈЕРОИСПОВИЈЕСТИ

МАЛА ГОСПОЈИНА У МАНАСТИРУ ДРАГОВИЋ
Посљедње недјеље пред празник Ма-

ле Госпојине, епископ далматински 
Никодим служио је Свету архијерејску 
литургију у манастиру Драговић, уз са-
служење свештенства и монаштва Епар-
хије далматинске. Вјерницима који су се 
поводом овог великог празника сабра-
ли из свих крајева у једном од три нај-
старија православна манастира у Дал-
мацији, епископ Никодим честитао је 
храмовну славу исказавши радост због 
њихове вјере и у најтежим временима.

Својим доласком у најтежим време-
нима сабрани народ у порти манасти-
ра Драговић, и овај пут је показао своју 
чврсту вјеру и љубав према овом све-
том храму. Водећи рачуна о ситуацији 
изазваној актуелним вирусом, бринући 
једни о другима, вјерници су учешће у 
Светој архијерејској литургији узели у 
порти храма, поклонили се икони Ро-
ђења Пресвете Богородице и запалили 
свијеће за своје најмилије, без уобича-
јеног дружења и пјесме након тога, како 
је то било протеклих година.  Оно што 
је било важно, свакоме од њих, јесте 

што су имали могућност тај дан доћи 
на ово свето мјесто које је, како кажу, 
за њих непресушни извор вјере и наде 
у опстанак и боља времена.

Манастир Драговић спада у ред три 
најзначајнија далматинска манастира. 
Поред Крупе и Крке, који су саграђени 
нешто раније, историја манастира Дра-

говић започиње у 14. вијеку.  Непуних 
стотину година након изградње прво-
битног манастира, Турци су га опусто-
шили 1480. године. Након турског пу-
стошења, манастир је био пуст дваде-
сет година. Потом је обновљен, да би 
1590. године поново остао пуст пуних 
седамдесет година, јер су га монаси на-
пустили због глади, али и непрестаних 
турских упада. 

Док је већина манастира духовно и 
материјално узрастала тамо гдје су им 
ударени темељи, манастир Драговић 
имао је другачију судбу. Мјесто на ко-
јем се данас налази треће је по реду од 
1395. године, када је саграђен на прво-
битном мјесту.

Захваљујући подвижништву и мо-
литви двојице садашњих монаха, које 
су љубав и божја промисао везали за 
ово свето мјесто, манастир Драговић у 
послијератном периоду наставио је да 
окупља православне вјернике широм 
Далмације, а утјеху и спасење у њему 
неријетко траже и вјерници других вје-
роисповијести. СРБИ.ХР

 » Сабор без уобичајеног дружења и пјесме

ПОЛОЖЕНИ ВИЈЕНЦИ У  
СПОМЕН-КОМПЛЕКСУ СТАРИ БРОД

У Спомен-комплексу Стари Брод поводом предстоје-
ће крсне славе општине Вишеград – Мале Госпојине, 
положени вијенци за више од 6.000 Срба које су убиле 
усташе у Другом свјетском рату.
Вијенце су положили и сјенима страдалих се поклони-
ли начелник општине Вишеград Младен Ђуревић и на-
родни посланик Перо Петровић.
Ђуревић је истакао како трагедија која се догодила срп-
ском народу ове регије 1942. године обавезује на сјећа-
ње и одавање почасти страдалницима.
– Стари Брод је трагична прича, покољ српског наро-
да који не смијемо заборавити и о коме треба говорити 
младим људима како жртве не би пале у заборав – на-
поменуо је Ђуревић.
Он се нада да ће ово мјесто бити мјесто уврштено у про-
грам ђачких екскурзија, јер је то најбољи начин за упо-
знавање историје српског народа, те је напоменуо да је 
изградњом пута Милошевићи–Стари Брод из Вишеграда 
омогућен долазак до овог стратишта за већи број људи.
Ђуревић је истакао да се из Вишеграда до Старог Бро-
да раније могло доћи само ријеком, а сада и путем, у 
чију изградњу је Влада Републике Српске инвестира-
ла око 500.000 КМ.
Народни посланик Перо Петровић сматра трагичним то 
што се о усташком злочину у Старом Броду ћутало ви-
ше од седам деценија.
Спомен музеј старобродским жртвама, које су 1942. годи-
не побиле усташе Јуре Францетића, освештан је у сеп-
тембру прошле године, а у њему се налази 27 скулптура 
са 39 ликова које симболизују збијег и улазак српских 
мајки са дјецом у наручју у набујалу Дрину.
Општина Вишеград ове године скромније је обиљежи-
ла Дан општине и крсну славу Цркве Малу Госпојину, 
21. септембра, а средства намијењена за славске све-
чаности усмјерена су на подршку наталитету. РТРС

ДАН СВЕТИХ НОВОМУЧЕНИКА 
ЈАСЕНОВАЧКИХ

Светом архијерејском литургијом у Јасеновцу, коју је слу-
жило осам епископа, прослављен је празник Новомуче-
ника јасеновачких. У вјечни спомен на њих освештана 
зимска капела у манастирском комплексу.
Славонски Срби су током прошлог вијека доживјели 
истински погром. Иако су данас на нивоу статистич-
ке грешке, колико умију и могу чувају сјећање на жр-
тве Јасеновца.
Истина о Јасеновцу не смије остати скривена, већ је по-
требно колико је могуће, сачувати име и презиме сваке 
од жртава. За то је потребна институционална подршка.
– Треба да попишемо наше жртве, колико год је то мо-
гуће до крајњих граница, колико је то могуће оствари-
ти, а не да бројимо. Број ће доћи сам по себи – нагла-
шава Вељко Ђурић Мишина, директор Музеја жртава 
геноцида у Београду.
Осим нове капеле, манастир у Јасеновцу је богатији за 
спомен-обиљежје, као и двије спомен-плоче, од којих 
је једна посвећена српском философу и логорашу др 
Жарку Видовићу.
– Јасеновац – заиста истинско мјесто друге Велике су-
боте, мјесто гдје се осјећа Васкрсење, као нигдје друг-
дје на планети – ријечи су епископа пакрачко-славон-
ског Јована.
На овом мјесту српске Голготе, блаженопочивши па-
тријарх Герман је 1984. године рекао: „Опростити мо-
жемо, заборавити не смијемо!” Молитвено сјећање и 
јесте циљ духовних сабрања, да би се истина о страда-
њу сачувала за нараштаје који ће тек доћи. РТРС

ДВОРИ СТОЈАНА ЈАНКОВИЋА У ИСЛАМУ ГРЧКОМ

БЕДЕМ ПРАВОСЛАВЉА  
У РАВНИМ КОТАРИМА
Од центра српског се-

ла Ислама Грчког, на 
путу према сусједном 

Исламу Латинском, на све-
га неколико стотина мета-
ра, налазе се Двори Стојана 
Јанковића, заштићено добро 
стамбеног и фортификациј-
ског објекта са некадашње 
границе Отоманског царства.

Док обилазимо импозант-
ну Кулу Стојана Јанковића са 
спољње стране долазимо до 
извора Клокотуше, испод ко-
га је још у другој половини 19. 
вијека Владимир Десница, су-
пруг грофице Олге Деде Јан-
ковић, насљеднице имања, на-
правио базен и унаприједио 
пољопривредно имање.

Добар познавалац истори-
је Маша Наранчић нам при-

ча како је 1667. године од 
Млечана српски ускок Сто-
јан Јанковић добио имање, 

као и титулу витеза Светог 
Марка са тврђавом у Исла-
му Грчком.

У једној од простори-
ја смјештени су бројни ек-
спонати од преслица, старих 
млинова за кафу, а посебну 
пажњу привукла су врата пе-
ћи кроз која се убацивало др-
во, а тадашњим разводним 
системом гријали комплет-
ни двори Јанковића. То са-
мо показује колико су циви-
лизацијски токови код равно-
котарских Срба били испред 
њиховог окружења.

Уске степенице воде до 
врха Куле Стојана Јанкови-
ћа одакле се пружа нества-
ран поглед  који најдаље се-
же у смјеру запада и сјевера.

Западно се виде села По-
личник и Суховаре, а сјеве-
розападно и сјеверно, села 
Ислам Латински, Рупаљ, Ра-
довин и Сливница, изнад ко-
јих се у позадини уздиже го-
ростасна планина Велебит. 
Југоисточно одатле српско 
село Кашић чији се обриси 
цркве виде са куле.

Стратешка позиција мје-
ста и прегледност околног 
подручја били су важни фак-
тори што се управо овуда, у 
раном новом вијеку, утврди-
ло гранично подручје између 
Отоманског царства и Мле-
тачке републике. У даљини 

се види море и отоци који 
се налазе преко пута Задра.

Само због овог погледа 
ваљало је овдје доћи. Ком-
плекс стамбених и привред-
них објеката које чине дана-
шње Дворе Јанковића (Де-
сница) заузима површину од 
око 4.500 метара квадратних. 
Комплекс у тлоцрту затвара 
честицу приближно право-
угаоног облика ограђену са 
свих страна високим каме-
ним зидовима. 

У близини је и Црква Св. 
Ђурђа смјештена на брежуљ-
ку око 50 м сјевероисточно од 
комплекса Куле Јанковића. 
На главном прочељу цркве, 
с обје стране врата, призида-
не су камене клупе по читавој 
ширини цркве, изнад којих по-
стоје два омања прозора с ре-
шеткама. Изнад довратника 
црквених врата налази се лу-
нета, а изнад ње осмеролисна 
прошупљена розета направље-
на из монолитне четвртасте 
камене плоче. Једна врата с 
лунетом изнад довратника и 
два прозора од којих је један 
полукружан, постоје и на ју-
жном прочељу цркве. У цркви 
се под подом, испред иконо-
стаса, налазе гробови истакну-
тих чланова племенитих фа-
милија Јанковић и Десница, 
међу осталим и Владана Де-
снице.

Да је очуван дух села свје-
дочи и сам центар. Наиме, 
са десне стране пута, нала-
зи се обновљено игралиште 
тамошњег клуба Јединство. 
На њему се сада не играју 
утакмице, јер клуб званич-
но не постоји. Ипак, то ни-
је спријечило мјештане ра-
засуте широм свијета, да са 
игралиштем остане сачувано 
и име легенде клуба Марин-
ка Вучковића Морћија, смрт-
но страдалог у једном дуелу 
са противничким играчем, 
1. маја 1987. године, након 
чега је „десетка” коју је но-
сио повучена из протокола.

  ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ПОМЕН СЛАВНОМ УСКОКУ

У предањима далматинских Срба, Стојан Јанковић је 
херојска личност и борац против турских освајача и 
заштитник српства у Далмацији. Због доприноса у одбијању 
турских напада Млетачка република одликовала га је 
„Златном колајном Светог Марка”, уз коју је ишло и 100 
златника, а именован је витезом Реда Светог Марка. Добио 
је и велики комплекс земље у Исламу Грчком, гдје је 1675. 
године подигао Цркву Светог Ђурђа. Стојан је имао браћу, 
Илију и Завишу, такође запамћене као велике борце и 
четовође против Турака. Десета генерација лозе Јанковић–
Десница брине се о очувању овог имања од Стојана 
Јанковића до дјеце чувеног писца Владана Деснице који 
сада управљају и обнављају Кулу и имање овог српског 
јунака уз материјалну помоћ Министарства културе 
Републике Хрватске.
Парастос у Цркви Светог Јована Крститеља саграђеној 
давне 1590. године, а на истим темељима обновљеној 
1885. године одржан је први пут ове године, а служио га 
је тамошњи парох протојереј Бојан Савић. У цркви су се 
окупили др Стеван Вукша, Марко Стегњаја, Драган Мимић, 
Миленко Богуновић, Мишо Калуђеровић, Небојша Цвјетан 
и Миленко Радак 29. августа и тим чином одали почаст 
Стојану Јанковићу и његовим прецима и потомцима.
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Бошњачка власт користи 
мигранте да протјера Србе  
и отме њихову имовину
Бошњачке власти у Сараје-

ву и Бихаћу користе ми-
гранте као средство да 

протјерају малобројне Србе 
и отму њихову имовину, сма-
тра предсједник Савеза Срба 
из региона Миодраг Линта.

Ситуација се додатно по-
горшала када је власт у Би-
хаћу у априлу ове године на-
правила мигрантски камп у 
српском селу Липа које је 
удаљено 30 километара од 
Бихаћа и у коме се налази 
више од 1.500 миграната ко-
jи су у сталном покрету. Ви-
ше хиљада миграната борави 
изван кампа и крећу се у гру-
пама од 20–30 људи. У срп-
ским повратничким селима 
на подручју Босанског Пе-
тровца и Грахова ситуација 
је веома тешка јер мигран-
ти проваљују у куће и напа-
дају повратнике, а полиција 
не чини ништа да заштити 
Србе и српску  имовину. Ма-
лобројни Срби су безбједно-
сно угрожени и у општинама 
Сански Мост, Босанска Кру-

па и Дрвар. Код Срба поврат-
ника влада велики страх и уз-
немиреност за властиту бе-
збједност и безбједност сво-
јих имања. Полиција Унско-
-санског кантона шаље чак 
мигранте у српска села, го-
ворећи да српска имања не-
мају власнике и да могу да их 
слободно користе. Мигранти 
су постали озбиљна безбјед-
носна и здравствена пријет-
ња српским  повратницима 

који се налазе у тешкој мате-
ријалној ситуацији јер нема-
ју никакву подршку власти.

Линта позива Министар-
ство спољних послова Срби-
је да тражи од власти у Са-
рајеву да се поштују права 
малобројних Срба у Федера-
цији БиХ која су гарантова-
на уставом и законима и ме-
ђународним конвенцијама. 
Србија се снажно залаже за 
поштовање темељних ври-

једности као што су људска 
права и владавина права, а 
не за једностране акције ко-
је угрожавају животе мало-
бројних српских повратни-
ка и њихову имовину. 

Такође, Србија би треба-
ло конкретним мјерама и ак-
тивностима да помогне срп-
ске повратнике у општинама 
Бихаћ, Босански Петровац, 
Босанско Грахово, Босанка 
Крупа, Дрвар, Сански Мост 
који су угрожени од мигран-
та и да пошаље снажну пору-
ку да ће бринути о њиховој 
безбједности и да ће се за-
лагати да слободно живе на 
својим вјековним подручји-
ма. Једино право рјешење за 
српске повратнике у наве-
деним општинама јесте да 
се затвори мигрантски цен-
тар Липа, да се обезбиједи 
контрола кретања миграна-
та, да полиција заштити Србе 
и њихову имовину и да власт 
у Сарајеву почне да ради на 
повратку миграната у земље 
поријекла.

У Возући и селима код Завидовића десио  
се један од највећих злочина над Србима
Предсједник Савеза Срба из региона 

Миодраг Линта истиче да се у Возу-
ћи код Завидовића прије 25 година де-
сио један од највећих злочина над Срби-
ма у протеклом рату. Ријеч је о стравич-
ном злочину који су починили припад-
ници тзв. Армије БиХ и исламски пла-
ћеници уз подршку НАТО снага. Према 
наредби Алије Изетбеговића муслиман-
ске снаге су 10. септембра 1995. годи-
не покренуле офанзиву чији циљ је био 
потпуно етничко чишћење српског на-
рода са подручја Озрена и долине Кри-
ваје. То најбоље потврђује чињеница да 
је за вријеме злочиначке акције мусли-
манских снага од 10. до 24. септембра 
убијено 459 српских бораца и цивила, 
спаљено и уништено 30 српских села, 
протјерано око 8.000 Срба, док се 129 
Срба и даље воде као нестали. Након 
што је пала Возућа муџахедини и при-
падници тзв. Армије БиХ су починили 

језив покољ над заробљеним српским 
војницима и цивилима снимајући своје 
бестијалне радње. Срби су убијани од-
сијецањем главе сјекирама, сабљама и 
моторним тестерама и на друге најбру-
талније начине. Снимци погубљења Ср-
ба су слани у исламске земље с циљем 
прикупљања донација. Прије наведене 
офанзиве припадници тзв. Армије БиХ 
и муџахедини починили су у мају 1995. 
године на Озрену стравични злочин над 
56 припадника Прњаворске бригаде Вој-
ске Републике Српске.

Линта наводи да страдање и прогон 
Срба из Возуће и 30 српских села јесте 
један од бројних доказа да је стратешки 
циљ Алије Изетбеговића био етничко 
чишћење српског народа и стварање 
муслиманске Босне и Херцеговине.  Не 
смијемо никад да заборавимо страдале 
Србе са Озрена и долине Криваје, као и 
све остале Србе који су убијени на мно-

гим мјестима у Босни и Херцеговини са-
мо зато јер су били сметња формирању 
етнички чисте муслиманске територи-
је. Поред тога, важно је да стално ин-
систирамо и тражимо да наредбодав-
ци и починиоци монструозних злочи-
на над Србима из Возуће, Озрена и до-
лине Криваје и других мјеста буду ка-
жњени и да српске жртве и њихове по-
родице коначно дочекају правду. Бројне 
чињенице показују да Срби не могу да 
очекују правду од Тужилаштва и Суда 
у Сарајеву јер је у питању етнички мо-
тивисано правосуђе које је у функцији 
бошњачке политике. 

Бошњачки политичари заступају рат-
ну политику Алије Изетбеговића по-
нављајући бесмислене лажи о српској 
агресији на БиХ и о измишњеном ге-
ноциду у Сребреници и у још 6 општи-
на, а с крајњим циљем уништења Репу-
блике Српске.

ХАПШЕЊА БОРАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  
ДОКАЗ ДА ЈЕ ПРАВОСУЂЕ У БиХ АНТИСРПСКО
Хапшење девет бораца Вој-

ске и Полиције Републике 
Српске са Сокоца представља 
један од бројних доказа да је 
правосуђе БиХ антисрпско и 
у функцији ратне политике 
Алије Изетбеговића, истиче 
предсједник Савеза Срба из 
региона Миодраг Линта.

Многе чињенице показују 
да Тужилаштво и Суд БиХ од 
свог оснивања имају селекти-
ван приступ у процесуирању 
ратних злочина и баве се ка-
жњавањем ратних злочина на 
штету српског народа.  Стра-
тешки циљеви Тужилаштва и 
Суда БиХ нису правда за све 
жртве и помирење већ да се 
оправда апсурдна оптужба бо-
шњачке елите да су Срби извр-
шили агресију на Босну и Хер-

цеговину и починили масовне 
злочине и геноцид над Бошња-
цима као и да се Република 
Српска прикаже као твореви-
на која је настала на масовним 
злочинима и геноциду и да је 
због тога треба укинути. Због 
тога се ради плански да се што 
више Срба ухапси и осуди за 
ратне злочине. Поред тога че-
ста хапшења Срба за наводне 
ратне злочине имају за циљ да 

у српском народу у Републи-
ци Српској створе атмосферу 
страха и узнемирености.

Линта још једном позива 
Тужилаштво за ратне злочи-
не Србије да коначно почне 
да процесуира бројне злочи-
не над Србима на подручју Бо-
сне и Херцеговине. Ниједан од 
команданата тзв. Армије БиХ 
није осуђен за велике злочи-
не над Србима у западнокра-
јишким општинама, Сараје-
ву, средњем Подрињу, сред-
њој Босни и многим другим 
мјестима. Један дио Бошња-
ка који су починили брутал-
не злочине над Србима су осу-
ђени на мале затворске казне 
што представља дубоку увре-
ду и понижење за саме жртве 
и њихове породице. Без одба-

цивања најбезочнијих лажи о 
српској агресији и геноциду у 
Сребреници и другим мјести-
ма, без једнаког приступа у ка-
жњавању свих ратних злочи-
на и без једнаког поштовања 
свих жртава није могуће го-
ворити о пуној нормализаци-
ји односа и искреној сарадњи 
међу државама и народима 
на простору бише Југослави-
је. Такође, Србија би требало 
да покрене снажну политичку, 
дипломатску и правну офан-
зиву с циљем борбе за истину 
у међународној заједници о 
ратовима деведесетих. Главни 
кривац за рат у БиХ јесте зло-
чиначки режим Алије Изетбе-
говића чији је циљ био ствара-
ње етнички чисте муслиман-
ске државе без Срба.

ПРИЈЕ 79 ГОДИНА ДЕСИО СЕ ГЕНОЦИД НАД 
СРБИМА У ГАРАВИЦАМА КОД БИХАЋА

Предсједник Савеза Срба 
из региона Миодраг Лин-
та подсјећа да се прије 79 
година десио геноцид над 
Србима у Гаравицама код 
Бихаћа. Усташки крвни-
ци су у љето 1941. годи-
не извршили масовни и 
монструозни злочин над 
српским цивилима када 
је убијено више од 14.000 
Срба и мањи број Рома и 
Јевреја. Гаравице су четврто стратиште на подручју Не-
зависне Државе Хрватске по броју убијених Срба послије 
логора смрти Јасеновац, Јадовно и Земун и једно од нај-
већих стратишта у Другом свјетском рату. Важно је нагла-
сити да су Гаравице један од најпотреснијих доказа да је 
НДХ била геноцидна творевина чији је циљ био потпуно 
уништење српског народа свим средствима. Трагична је 
чињеница да се за вријеме комунизма скривала неспорна 
истина да је над српским народом у Гаравицама и на мно-
гим другим мјестима широм НДХ извршен геноцид и да су 
тај геноцид извршили Хрвати и Муслимани. Комунистич-
ка власт је спријечила денацификацију Хрвата и Мусли-
мана с циљем да се суоче са властитом геноцидном про-
шлошћу и истински одбаце усташтво и усташку идеологију.
Линта сматра да би Србија требало да покрене иници-
јативу и помогне обнову и уређење Спомен подручја 
Гаравице које је запуштено. Потребно је да се подигне 
нови споменик и изгради православна црква у помен 
страдалим српским цивилима. Веома је важно да као 
држава и народ на озбиљан и одговоран начин његу-
јемо културу сјећања и одамо дужно поштовање пре-
ма жртвама које су убијене на Гаравицама и подручју 
Бихаћа. Познато је да су власти Бихаћа направиле, од 
српскoг стратишта, спортско рекреативну зону на којој 
се одржавају мотоциклистичке трке, а сада је почело и 
снимање музичких спотова што дубоко вријеђа жртве, 
њихове потомке и читав српски народ. Жалосна је чи-
њеница да власт у читавој Федерацији БиХ води поли-
тику занемаривања, омаловажавања, умањивања и 
негирања српских жртава не само из Другог свjетског 
рата већ из времена грађанског рата крајем прошлог 
вијека. То јасно показује да нема искрене спремности 
да се призна геноцид над српским народом у НДХ и за-
тражи опроштај од српских жртава.

БАКИР ИЗЕТБЕГОВИЋ ЈОШ ЈЕДНОМ 
ПОТВРДИО СВОЈУ ПАТОЛОШКУ МРЖЊУ 
ПРЕМА СРБИЈИ И СРБИМА

Бакир Изетбеговић још једном потврдио своју патоло-
шку мржњу према Србији и Србима најављујући поно-
во покретање ревизије пресуде против Србије за ге-
ноцид иако му је јасно да од тога нема ништа, оцјењује 
предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта.
Бакир Изетбеговић и бошњачки политичари не могу да 
прежале што Србија пресудом Међународног суда прав-
де 2007. године није проглашена кривом за непостојећи 
геноцид у Сребреници и што 2017. године није успјела 
ревизија пресуде против Србије за геноцид. Наведено 
понашање Бакира Изетбеговића и његове стране СДА 
један је од многих доказа да Бошњаци не желе зајед-
нички живот са Србима, да не желе дејтонску БиХ и да 
не желе побољшање односа са Србијом. СДА наставља 
ратну политику свог оснивача Алије Изетбеговића чији 
је циљ био етничко чишћење Срба и стварање етнички 
чисте муслиманске територије која би се звала Босна и 
Херцеговина. Да би остварио циљ свог оца Бакир Изет-
беговић не одустаје од сумануте намјере да се Србија 
осуди за лажни и непостојећи геноцид у Сребреници и 
још 6 општина у БиХ, а затим да још жешће крене на 
Републику Српску с циљем њеног укидања и протјери-
вања српског народа.
Линта истиче да Србија и Српска треба да инсистирају 
на досљедном поштовању изворног Дејтонског спора-
зума. То конкретно значи да треба покренути процес по-
вратка више од 80 отетих надлежности Републици Срп-
ској што се тиче одбране, безбједности, правосуђа, фи-
нансија и низа других области. Све надлежности које су 
пренијете на ниво државне заједнице Босне и Херцего-
вине без договора легалних и легитимних представни-
ка Републике Српске и Федерације БиХ јесте супротно 
Дејтонском споразуму. Такође, крајње је вријеме да Ту-
жилаштво за ратне злочине Србије почне да покреће 
истраге и подиже оптужнице за бројне бруталне злочи-
не које су починили припадници тзв. Армије БиХ и па-
равојних муслиманских снага над српским народом у 
БиХ. Такође, Србија би требало да покрене питање оте-
тих имовинских, стечених и бројних других права више 
од пола милиона протјераних Срба из Федерације БиХ, 
питање дискриминације преосталих Срба у Федерацији 
БиХ, питање несталих Срба, као и да се активно у међу-
народној заједници бори за истину о рату деведесетих 
у БиХ и на простору бивше Југославије.
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Линта: Тужилаштво за 
ратне злочине да се бави  
планским убијањима Срба  
у хрватским градовима
У Хрватској не постоји 

политичка воља да се 
ријеши питање неста-

лих Срба јер би то био један 
од важних доказа да је уста-
шки режим Фрање Туђмана 
вршио планска убијања Ср-
ба у хрватским градовима по-
себно 1991. и 1992. године 
с циљем стварања етнички 
чисте хрватске државе. Од-
мах након доласка Туђмана 
и ХДЗ-а на власт маја 1990. 
године почело је на улици, 
радном мјесту, у стамбеним 
зградама и на другим мје-
стима застрашивање, про-
воцирање и вријеђање Срба. 
Ускоро су услиједиле отво-
рене пријетње, насилна из-
бацивања из станова, незако-
нита хапшења, прогони, зло-
стављања, мучења и убојства.

Линта подсјећа да су Срби 
у скоро свим хрватским гра-
довима и мјестима убијани 
на кућном прагу и у својим 
становима и кућама. Велики 
дио Срба је одвођен са рад-
них мјеста, са улице, из кућа 
и станова на информативне 
разговоре гдје су дивљачки 
пребијани и мучени и с ко-

јих се никада нису вратили. 
Велики дио њих је завршио 
у Сави, Драви и Дунаву. Би-
ло је низ случајева да су Ср-
би извођени из склоништа 
и убијани на улицама усред 
бијела дана. Истовремено је 
спровођена добро осмишље-
на кампања планског мини-
рања српских кућа, локала 
и других објеката у власни-
штву Срба или српских фир-
ми у великој већини хрват-
ских градова. То су били ра-
злози да су десетине хиљада 
српских породица  из страха 
за голи живот и да би спасили 
живу главу напуштали сво-

је станове и куће, продава-
ли куће у бесцијење, вршили 
замјене кућа на своју штету 
или потписивали предугово-
ре о чувању кућа које је ет-
нички мотивисано хрватско 
правосуђе признало као за-
коните и на тај начин ради-
ло на цементирању етничког 
чишћења Срба. Са подручја 
под хрватском контролом до 
маја 1993. године протјера-
но је више од 250.000 Срба.

Линта наглашава да хр-
ватска полиција и безбјед-
носне службе имају податке 
и извјештаје о налогодавци-
ма и извршиоцима одвођења 

Срба на тзв. информативне 
разговоре, планским убија-
њима Срба и систематском 
минирању српских кућа, али 
то крију као највећу државну 
тајну. Јасно је да је у питању 
табу тема у Хрватској јер би 
рјешавањем питања несталих 
Срба у хрватским градовима 
пала у воду тзв. Декларација 
о Домовинском рату из 2000. 
године према којој су Срби-
ја, ЈНА и Срби били агресо-
ри и Хрватска је тобоже била 
жртва великосрпске агресије.  
Планско убијање Срба и си-
стематско минирање српских 
кућа, локала и других објека-
та посебно 1991. и 1992. го-
дине у скоро свим хрватским 
градовима с једне стране и 
планска убијања и уништа-
вање српске имовине током 
и послије злочиначких војно-
-полицијских акција с друге 
стране јасно показује да је 
Туђманова Хрватска наста-
ла на масовним убојствима и 
етничком чишћењу српског 
народа. Крајње је вријеме да 
Тужилаштво за ратне злочи-
не у Београду почне да ради 
свој посао.

Србија да покрене питање осуђених Срба из 
Трпиње; Зоран Гајанин пролази тортуру у Лепоглави
Предсједник Савеза Срба из региона 

Миодраг Линта тражи да Србија по-
крене питање 10 осуђених Срба из села 
Трпиња код Вуковара који невини труну 
у хрватском затвору више од 7 година 
јер нису имали фер и поштено суђење. 
Трпињски Срби су осуђени на дугогоди-
шње затворске казне за наводни и из-
мишљени ратни злочин у монтираном 
судском процесу без иједног материјал-
ног доказа и без свједока који су при-
суствовали догађају. Суд апсолутно ни-
је доказао да је неко од осуђених Срба 
убио или малтретирао хрватске цивиле 
и ратне заробљенике што само потвр-
ђује да се ради о етнички мотивисаном 
хрватском правосуђу. Хрватска плански 

и смишљено ради од завршетка рата до 
данас на процесуирању што већег бро-
ја крајишких Срба на основу лажних 
доказа и лажних изјава свједока да би 
оправдала лажни мит о тзв. Домовин-
ском рату према коме су Србија, ЈНА 
и Срби извршили агресију, а Хрватска 
је тобоже била жртва агресије и водила 
ослободилачки и праведан рат.

Линта истиче да један од невино осу-
ђених трпињских Срба на 14 година за-
твора Зоран Гајанин ових дана поново 
пролази кроз тортуру од стране хрват-
ске државе у затвору у Лепоглави. Зоран 
Гајанин је недавно физички нападнут од 
стране лица с којим је био заједно у ће-
лији и кога је одгурнуо од себе како не би 

био повријеђен. Стражар је тек тада ушао 
и привео их, те је покренут дисциплин-
ски поступак за обојицу умјесто само за 
нападача. Зорана Гајанина као жртву на-
пада желе да осуде на самицу на мјесец 
дана само због тога што је Србин иако ни-
је ништа ни започео, нити урадио осим 
што је у самоодбрани одгурнуо напада-
ча од себе. У питању је још један у низу 
доказа тортуре хрватске државе над Ср-
бима, у овом случају према Зорану Гаја-
нину. Без обзира што Зоран Гајанин по-
штује правилник и кућни ред затвора, за-
творска управа је измислила причу да је 
био учесник физичког сукоба како би га 
могли малтретирати и мучити за врије-
ме боравка у затвору.

Линта тражи пуштање Дарка Штакора на слободу  
и позива власт да штити Србе од прогона Хрватске
Најоштрије осуђујем скан-

далозно хапшење Дарка 
Штакора (1968) са Кордуна 
од стране хрватске полици-
је и позива власт у Србији да 
штити крајишке Србе од нео-
снованог прогона који спро-
води хрватска држава, изјавио 
је предсједник Савеза Срба из 
региона Миодраг Линтa.

Министарство правде тре-
ба да упути протест Хрватској 
због хапшења Дарка Штакора 
и затражи да буде пуштен на 
слободу јер је очигледно да се 
ради о монтираном судском 
процесу. Ради се о контину-
итету прогона крајишких бо-
раца који траје од завршетка 
рата до данас с циљем застра-

шивања и оправдања лажне 
и бесмислене оптужбе да су 
Срби тобоже били агресори 
и злочинци, а Хрвати ослобо-
диоци и жртве. Апсолутно је 
неприхватљиво да власт у За-
гребу наставља  да несмета-
но из године у годину хапси 
крајишке Србе на основу ла-
жних доказа расписујући ме-
ђународне потјернице. Јасно 
је да ће Хрватска наставити да 
прогони крајишке Србе који 
су учествовали у одбрани свог 
народа и наредних 25 година.

Линта истиче да би Србија 
требало јасно да стави до зна-
ња Хрватској да је неприхва-
тљиво да и даље траје лов на 
крајишке Србе као да се ради 

о најобичнијим криминалци-
ма и дилерима дроге. Хрват-
ска је на основу међународ-
них потјерница до сада широм 
свијета ухапсила око 180 Ср-
ба, а хапшење Дарка Штако-
ра је четврто ове године. Очи-
гледно је да Хрватска настоји 
да масовним судским проце-
сима и хапшењима крајишке 
Србе прикаже као агресоре и 
ратне злочинце. Врхунско је 

лицемјерје проусташке хрват-
ске државе да за агресоре оп-
тужи српски народ који вјеко-
вима живи на подручју Краји-
не. Због тога је посебно важно 
да се стално понавља неспор-
на истина да су крајишки Ср-
би водили одбрамбени и пра-
ведан рат да им се не би поно-
вио геноцид и масовни злочи-
ни из времена НДХ. Такође, 
потребно је стално истицати 
чињеницу да су се припадници 
војске и полиције Републике 
Српске Крајине часно и хра-
бро борили да одбране и за-
штите свој народ од усташког 
режима Фрање Туђмана чији 
је циљ био стварање етнички 
чисте хрватске државе.

ИЗВЈЕШТАЈ ХРВАТСКЕ ТАЈНЕ СЛУЖБЕ 
ЈЕДАН ОД ДОКАЗА ДА ЈЕ ХРВАТСКА 
ПРОУСТАШКА ДРЖАВА

Годишњи извјештај хр-
ватске тајне службе је-
дан од многих доказа да 
је Хрватска проусташка 
држава, оцјењује пред-
сједник Савеза Срба из 
региона Миодраг Лин-
та. У извјештају се пој-
мом „великосрпски ек-
стремизам” оптужује чи-
тав српски народ јер од-
бија да призна лажну др-
жаву Косово и кршење међународног права и Повеље 
Уједињених нација. С друге стране, Србија поштује те-
риторијални интегритет Хрватске, БиХ и Црне Горе. По-
ред тога, великосрпским екстремистима се назива ве-
лика већина Срба јер су против чланства Србије у НАТО 
пакту који је извршио агресију на нашу државу и почи-
нио бруталне злочине.
Линта истиче да се у извјештају ништа не говори о за-
вршном процесу рехабилитације злочиначке усташке 
идеологије и геноцидне НДХ, не говори се да се уста-
штво јавно манифестује кроз срамне и скандалозне 
одлуке хрватских државних институција (званична ко-
меморација усташким злочинцима у Блајбургу, лега-
лизација усташког поздрава „За дом спремни”…), кроз 
јавне иступе и окупљања усташких и проусташких ор-
ганизација, кроз десетине хиљада исписаних усташких 
графита и србомрзачких порука, кроз учестале физичке 
нападе на Србе и њихову имовину, кроз отимање срп-
ске имовине и непоштовање међународних конвенција 
и споразума којима се гарантују људска права стотина-
ма хиљада протјераних Срба и других оштећених гра-
ђана и на бројне друге  начине.

ЂУКАНОВИЋ УПОРНО ПОНАВЉА 
ПРОВИДНУ ЛАЖ О ТЗВ. ВЕЛИКОСРПСКОМ 
НАЦИОНАЛИЗМУ

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта 
одбацује као најбезочнију измишљотину оптужбу Мила 
Ђукановића да је предсједник Александар Вучић то-
боже кривац за јаку медијско-политичку агресију Бео-
града према Црној Гори. Власт у Србији се никада ни-
је мијешала у унутрашње ствари Црне Горе, али се за-
то антисрпски режим Мила Ђукановића најдиректније 
умијешао у унутрашње ствари Србије признавши ла-
жну државу Косово. Србија и предсједник Вучић су са-
мо показивали оправдану бригу због систематске дис-
криминације српског народа од стране црногорског ре-
жима и доношења антицивилизацијског Закона о сло-
боди вјероисповијести чији је циљ отимање светиња и 
друге црквене имовине Српској православној цркви у 
Црној Гори.  Србија има право по свим међународним 
конвенцијама да брине о дијелу свог народа који живи 
у Црној Гори или у било којој другој држави и да пома-
же његов опстанак и очување националног, културног 
и језичког идентитета.
Линта истиче да Мило Ђукановић упорно понавља про-
видну и трагикомичну лаж о тзв. великосрпском нацио-
нализму, наставља да плаши грађане говорећи о непо-
стојећој угрожености државе од спољашњег и унутра-
шњег непријатеља,  додатно продубљује подјеле, под-
стиче сукобе и  подиже тензије, а све с безумним циљем 
да спријечи одлазак његове Демократске партије соци-
јалиста са власти након пораза на недавним изборима. 
Кривац за пораз Мила Ђукановића нису Србија и пред-
сједник Вучић већ његова погрешна и штетна полити-
ка коју су казнили грађани Црне Горе гласајући већин-
ски за опозицију. Добро је познато да је Мило Ђукано-
вић имао отворену подршку познатих србомрзаца Едија 
Раме, Жељка Комшића и других утицајних личности из 
региона, али то му није сметало, а смета му што Србија 
брине за свој народ. Жалосна је чињеница  да бивши 
Србин, а сада острашћени антисрбин Мило Ђукановић 
природну сарадњу између Београда, Подгорице и Ба-
њалуке назива великосрпским пројектом, а снажно по-
држава сарадњу између Подгорице, Тиране и Приштине 
што јасно говори о њему и његовој политици.
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Чувари традиције и оби-
чаја из свог завичаја, Ја-
њани организовали су 

13. 9. 2020. године седми Са-
бор Јањана у Футогу. Иако ак-
туелна ситуација са корона 
вирусом није дозволила да се 
сабор одржи уз присуство зе-
мљака који живе ван граница 
Србије, уз обиљежавање свих 
обичаја и такмичења у већем 
броју спортских дисциплина, 
Јањани нису дозволили да се 
такав традиционални догађај 
не одржи. Љубав према зави-
чају је јача. 

САБОР БЕЗ ЗЕМЉАКА 
ИЗ ЗАВИЧАЈА

Осјетило се да су недоста-
јали њихови земљаци из Ре-
публике Српске, али су у сва-
ком тренутку мислили на њих 
у нади да ће сљедећи сабор 
бити као и сви до сада. Сваки 
досадашњи сабор обиљежили 
су дружење и добро располо-
жење, па и овај само у много 
мањем броју.

Седми сабор требало је да 
буде одржан у мају текуће го-
дине, али због актуелне ситуа-
ције је помјерен до прве при-
лике која се указала у септем-
бру. О важности одржавања 
оваквих догађаја сазнали смо 
од секретара ЗУ Јањана Цви-
јана Савковића.

– Ово је традиционални 
Сабор Јањана у Војводини 
који ми одржавамо, али ово-
га пута у посебним условима 
због короне, без званичне об-
јаве. Овдје су само присутни 
учесници у спортским так-

мичењима и пријатељи удру-
жења, представници наших 
огранака из Војводине, њих 
шест, наши спонзори и при-
јатељи и људи који нас пра-
те све ове године. Овога пу-
та одржаће се само такми-
чење у кошењу, скоку у даљ 
и бацању камена са рамена. 
Циљ нам је да не прескочи-
мо цијелу годину с обзиром 
да нисмо имали никакве ак-
тивности од прославе 11 го-
дина удружења и славе. Же-
ља нам је да то некако очу-
вамо и да не прекинемо кон-
тинуитет. Јањани се у Војво-
дини окупљају већ 11 година 
од оснивања и желимо да за-
држимо ту традицију – иста-
као је Савковић.

СВАКИ ОДМОР У ЂЕДОВИНИ
Колика је љубав према за-

вичају и на који начин се ње-
гује и чува, дочарала нам је 
Станислава Тркуља Пандуров 
која, како каже, не пропушта 
ниједан догађај који удруже-
ње организује. Радо облачи 
јањску народну ношњу, а Јањ 
посјећује увијек када је у при-
лици. Интересантно је да је 
Станислава рођена у Бачкој 
Паланци, гдје се њен отац до-
селио почетком седамдесетих 
година прошлог вијека. Међу-
тим, Станислава је већи дио 
свог дјетињства проводила у 
Јању у селу Попуже у којем 
се родила љубав према зави-
чају и из којег носи само лије-
пе успомене. Тој љубави пре-
ма завичају допринио је њен 
отац који јој је много причао 

о Јању, обичајима, животу та-
мо и свом дјетињству.

– Необично је када неко 
чује да постоји толика љубав 
према Јању, али за то је крив 
мој отац. Ми нисмо, као сва 
дјеца ишли на море, на ље-
товања, свако љето знало се 
три мјесеца Јањ, свака зима 
мјесец дана Јањ. Цијело моје 
дјетињство до почетка шко-
ле било је код бабе у Јању. И 
то је сада неописива љубав. 
Жеља да се очувају традици-
ја, обичаји, људи, да се збли-
жим с њима, да не изгубим 
своје коријене, да не изгубим 
своју родбину. Расули смо се 
по свијету, али све њих ја ску-
пљам, зовем и трудим се да 
останемо у контакту. И ту љу-
бав преносим на своје сино-
ве. Старији син воли Мањачу, 
све те скупове, воли да слуша 
крајишку музику. Моја бака 
је цио живот носила бошчу и 

била у ношњи. Она никад ни-
је скинула народну ношњу. Ја 
моју баку памтим са бошчом 
на глави, са прегачом и тка-
ницом кошуљом. Тако је она 
васпитала своје синове, они 
су то пренијели на нас, а ми 
на своју дјецу.

НЕИЗВЈЕСНО ТАКМИЧЕЊЕ
Да су Јањани увијек до-

брог расположења и да је за-
вичај у њиховом срцу, дока-
зују управо на оваквим дога-
ђајима. Очување традиције 
и обичаја је њихов циљ и за-
датак и исто то преносе и на 
млађе нараштаје. Тако су у ко-
сидби, бацању камена с раме-
на и скоку у даљ снаге одмје-
равали како ветерани, тако 
и омладинци. Након такми-
чења у кошењу и поменутим 
дисциплинама услиједило је 
проглашење побједника и до-
дјела награда. Награде су до-

дијелили предсједник ЗУ Ја-
њана Зоран Црепуља, секре-
тар Цвијан Савковић и Мило-
ван Клисарић.

Догађај су увеличали при-
јатељи Јањана, спонзори и љу-
ди који подржавају њихову 
идеју и рад: предсједник Са-
веза Срба из региона и народ-
ни посланик Миодраг Линта, 
народни посланик Јасмина 
Обрадовић, оснивач и идејни 
творац Удружења Милан Ма-
ријанац, директор Фонда за 
избјегла, прогнана и расељена 
лица АП Војводине Душко Ћу-
тило, предсједник Удружења 
грађана Змијање Ђорђе Пан-
телић, један од најзнамени-
тијих живих Јањана проф. др 
Момчило Сакан и спонзори.

Предсједник Савеза Срба 
из региона и народни посла-
ник Миодраг Линта изразио 
је задовољство због присуства 
манифестацији.

– Био сам прошле године у 
вашем крају и носим најљеп-
ше утиске и могу да потврдим 
да су то једни часни, поносни, 
вриједни и радни људи који су 
поносни на своје поријекло. 
Мислим да сви заједно треба 
да радимо на јачању култур-
ног јединства нашег народа, 
да чувамо свој српски језик, 
ћирилицу, православну вјеру, 
своју крсну славу, да се дружи-
мо, окупљамо, да се међусоб-
но поштујемо, уважавамо, да 
јачамо јединство нашег наро-
да, да његујемо сјећања на на-
ше страдале Србе, да помаже-
мо нашу Републику Српску. 
Само на тај начин бићемо до-
стојни својих предака.

Након додјеле награда и 
званичног дијела, услиједи-
ло је дружење домаћина и го-
стију у опуштеној и пријатној 
атмосфери.

ДРАГАНА ШИПОВАЦ

КОСИДБА

Марко Мирић из Бачког Маглића
Милан Маријанац из Новог Сада
Милош Шкорић из Раковца

БАЦАЊЕ КАМЕНА С РАМЕНА

Никола Панић (8,20) из Футога
Недељко Керлец (7,70) из Руменке
Милорад Ћутић (7,60) из Ветерника

СКОК У ДАЉ

Јован Савковић (2,90) из Раковца
Горан Савковић (2,45) из Раковца
Петар Панић (2,40) из Футога

ОДРЖАН 7. САБОР ЈАЊАНА У ФУТОГУ

 » Ђорђе Пантелић, Миодраг Линта, Горан Савковић, Зоран Црепуља, Јован Савковић и Јасмина Обрадовић

 » Дане Антић, Зоран Црепуља и Зоран Ракита  » Станислава Тркуља Пандуров  » Детаљ са косидбе: Милан Панић, Перо Вранић, Дане Антић

 » Симо Медић, Мирко Јокић, Перо Вранић, Милан Миловац, Зоран Ракита, Миодраг Линта, Милан Панић, Зоран Црепуља, Милан Маријанац, Саша Црепуља, Јово Ћато, Недељко Керлец, Илија Балаћ, Новак Тркуља,  Дане Антић,   
Цвијан Савковић, Милош Шкорић



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

ЗДРАВКА КУШИЋ ЈЕ ПРЕЖИВЈЕЛА ТЕШКУ ПОРОДИЧНУ ТРАГЕДИЈУ, ПОДИГЛА НА НОГЕ СВОЈУ ДЈЕЦУ, А ТУГУ ПОДИЈЕЛИЛА НА СТРАНИЦАМА КЊИГЕ ЈА ПАМТИМ, ГОСПОД СУДИ

Припадници Ханџар дивизије убили су у Сиску мог мужа и свекра
Несрећну 1991. годину 

Здравка Кушић дочека-
ла је у Сиску, радећи у банци, 
супруг Перо био је радник Ра-
финерије Сисак. Ћерка Мар-
тина имала је тек нешто ви-
ше од годину дана, а син Бо-
јан петогодишњак.

– Прво су колегинице Хр-
ватице са посла престале да 
причају са нама, као и ком-
шије Хрвати. Звали су нас те-
лефоном, пријетили. Једној 
мојој пријатељици су прије-
тили да ће је заклати. Мини-
рали су објекте гдје су власни-
ци били Срби, људима дава-
ли отказе. Сјећам се да ми је 
свекар Недељко Кушић го-
ворио: „Немој се бојати, ни-
је ово 1941”.

Плашећи се за дјецу Здрав-
ка је наговорила супруга и 
свекра да ипак крену за Ср-
бију. Имали су рођаке у Рас-
тини, па им је то било прво 
одредиште. Међутим, након 
извјесног времена, њих дво-
јица вјерујући да ће се ситу-
ација у Сиску смирити, Перо 
плашећи се отказа у рафине-
рији, ипак се враћају за Сисак.

– Отишли су и кућу да са-
чувају, а за то вријеме сам се 
са дјецом селила из мјеста у 
мјесто, борећи се за њих, тако 
што сам радила на црно. Била 
су то тешка времена, била је 
инфлација. Супруга сам по-

времено чула, али су му при-
слушкивали телефон, и уви-
јек би ми само кратко одго-
ворио да је добро. На крају је 
добио отказ у Рафинерији, и 
запослио се као домар у јед-
ној школи.

Здравкин свекар, Перин 
отац Недељко, дошао је у Ср-
бију да посјети снају и уну-
ке, али патио је и страховао 
за сина, па је опет отишао за 
Сисак 1992. године. Разлог 
више да се врати у Хрватску 
је и чињеница да је тамо жи-
вјела и његова ћерка, удата 
за Хрвата.

– Чула сам да је свекар био 

у затвору и да су га тукли, ис-
питивали су га да призна гдје 
је био. Он није имао шта да 
призна, био је код нас у по-
сјети, а то им је и рекао. По-
слије су га пустили. Ја сам им 
послала новац да изађу из Си-
ска и дођу у Србију. Међутим, 
свекар ми је поручио по ро-
ђацима из Босне, нисмо мо-
гли више да се чујемо лини-
је између Србије и Хрватске 
су биле прекинуте, да чувам 
дјецу и да они не могу изаћи 
из Сиска.

Тада је дошао и кобни 4. 2. 
1992. године, 12 наоружаних 
и маскираних војника дошли 

су код њих кући и ишчупали 
су жице од телефона.

– Мој супруг је отишао тај 
дан до МУП-а да пита зашто 
су им ишчупали телефонске 
жице, шта су отац и он скри-
вили. Тамо су им рекли да не-
мају ништа против њих и да 
уколико још ти маскирани бу-
ду долазили да им не отварају.

Како је Здравка послије 
сазнала, у кући су на једном 
спрату биле избјеглице Хрва-
ти који су били из неког обли-
жњег мјеста које је тада при-
падало РСК.

– Када су маскирани вој-
ници опет дошли, 5. 2. те из-
бјеглице што су живјеле код 
нас кући су им отвориле пла-
шећи се и за свој живот, и та-
да су свекра и мог супруга Пе-
ру одвели. Стриц који је жи-
вио у близини, пријавио је њи-
хов нестанак, и нашли су их 
у oближњем селу, крај пута у 
шипражју – говори кроз сузе 
Здравка напомињући да су 
њеном супругу у новчанику 
нашли њену фотографију и 
фотографије дјеце, и сав но-
вац који је послала, да се изба-
ве из Сиска.

Сахрањени су 10. фебруа-
ра у породичној гробници. У 
тих пет дана већ је неко усе-
лио у њихову кућу. Оне из-
бјеглице које су живјеле у ку-
ћи, су отишли, плашећи се, 

послије доласка маскираних 
војника за које Здравка ка-
же да је чула да су из Ханџар 
дивизије.

– Морам да споменем и 
то да је мој супруг непосред-
но прије него што је убијен 
добио рјешење да може да се 
врати на посао у рафинерију.

Да је остала без супруга и 
свекра, Кушићева је сазнала 
тек 1993. године. Од МКЦК 
преко Црвеног крижа Хрват-
ске и Црвеног крста Србије је 
добила одговор да су свекар 
и супруг мртви и послали су 
јој њихове умрлице.

Тежак пут од Сиска, преко 
Растине, Госпођинаца, Срем-
ске Каменице, Чуруга, Кња-
жевца, Делиблатске пешча-
ре до Крагујевца, Здравка Ку-
шић преточила је у стихове, 
објављене у збирци пјесама. 
Мучила се по разним колек-

тивним смјештајима, сама 
са дјецом, која су сада њен 
понос. Син је завршио Бого-
словски факултет и сада је у 
Риму на докторским студија-
ма, ћерка је завршила меди-
цинску школу и Богословски 
факултет.

Пролазећи кроз голготу, 
Здравка је утјеху нашла у вје-
ри и Богу. Своју тугу преточи-
ла је у књигу свом напаћеном 
српском народу.

Како каже њен рецензент, 
професор Бјелановић, збирка 
пјесама Ја памтим, Господ су-
ди „говори о злодјелима, мр-
жњи, испаштању и ужасној 
бездушности повампирених 
усташа који су чинили зло-
чине у вријеме прогона нај-
племенитијег српског наро-
да који је био штит и брана 
жутој Монархији и срамот-
ној Европи. ”

Пјесникиња, Здравка Ку-
шић је прецизно и јасно де-
финисала вријеме у којем жи-
вимо, отуђење човјека, себич-
ност, мржњу према ближњем, 
крвопролиће, подлост… Гово-
ри о погибији супруга и све-
кра, о Косову, о судбини Кра-
јишника, о Богу и вјери…

Цијена књиге је 300 дина-
ра плус ПТТ трошкови. Мо-
жете је наручити на број те-
лефона 060 737 3201 

 ДРАГАНА БОКУН

ПОСТОЈАО СПИСАК ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ

Злочини над Србима у Сиску и околини су се дешавали у 
периоду 1991–1992. У том периоду страдало је најмање 611 
цивила углавном Срба.
Од убијених 595 је српске националности, затим 14 Хрвата и 
два муслимана. Од укупног броја стадалих 120 је жена.
Врх ХДЗ-а из Загреба у Сисак шаљу Ивана Бобетка и Јосипа 
Брајковића. Затим је у луку Сисак стигла велика количина 
лаког наоружања за потребе резервног састава СУП Сисак, 
чланова ХДЗ и ХОС.
То оружје је дијељено чак и у католичким црквама.
У љето 1991. стижу и потомци усташа из Аустралије, 
Сјеверне и Јужне Америке у Сисак, који су одмах примљени 
у полицију и дате су им пушке и ручне бомбе.
Крајем јуна 1991. сачињен је списак Срба са сисачке регије 
које је требало ликвидирати. Јадранко Гарбић, постаје 
предводник паравојне јединице Вукови, а Екрем Мандал 
из Новог Пазара предводи Ханџар дивизију сачињену 
углавном од муслимана.

 » Здравка Кушић

ЖАРКО Ј. РАТКОВИЋ ОТВОРИО ИЗЛОЖБУ ЛУКА ЋЕЛОВИЋ ТРЕБИЊАЦ – ОСТВАРЕЊЕ СРПСКОГ СНА 

ДОБРОТВОР КОЈИ НИЈЕ ЈАВНО СРБОВАО,  
А СРПСТВУ ЈЕ ОСТАВИО САВ СВОЈ ИМЕТАК
У оквиру 5. Фестивала књиге ФЕСК данас 

је у Београду у историјском здању Ку-
ће Крсмановић на Теразијама отворена 

изложба Лука Ћеловић Требињац – Остварење 
српског сна аутора др Адама Софронијевића.

Према његовим ријечима овога пута изло-
жба је приказана у сажетом облику због огра-
ничености простором.

 – Жеља Универзитетске библиотеке је да се 
обнови успомена и сјећање на великана срп-
ског народа, ренесансну личност Луку Ћело-
вића – рекао је Софронијевић.

Он се захвалио Удружењу Требињаца Јо-
ван Дучић у Београду и њеном предсједнику 
Жарку Ј. Ратковићу који се годинама уназад 
труде да афирмишу лик и дјело  Луке Ћело-
вића Требињца.

Отварајући свечано изложбу Ратковић је ис-
такао да је од велике господе које су Требиње 
и Херцеговина подарили српском роду, Лука 
Ћеловић, у области привредног стваралаштва 
најистакнутија личност.

– Остао је упамћен као човјек који је у ср-
цу носио Београдски универзитет, а Требиње у 
имену. Иза њега у српској престоници остао је 
печат због кога су сви Требињци и њихови по-
томци поносни. Можда сада још више, када је 
један од највећих српских задужбинара остао 
без задужбине – рекао је Ратковић уз иронич-
ну опаску да би данас, да је жив, Лука Ћело-
вић, можда и поред толиког богатства које је 
стекао био социјални случај.

Он је подсјетио да је Ћеловић у Београд до-
шао као младић са тек навршених 18 година.

– Претходно је учествовао у херцеговачким 
устанцима у којима је био рањен, а по доласку 
у српску престоницу упознао се са архиман-
дритом Нићифорем Дучићем још једним вели-
каном који се крстом, пером и мачем борио за 
српство, као и са  земљацима Параносима, Пе-
тровићима, Крсмановићима и многим другим 
који су дошли прије њега. Није утврђен степен 
његовог образовања и школске спреме. Мада је 
био један од најбогатијих људи свога времена 
није имао диплому, нити му је падало на ум да 

је купи. Није припадао ниједној партији, али то 
му није сметало да задобије велики углед и по-
штовање, које је стекао великим радом и ште-
дљивошћу – рекао  је Ратковић и подсјетио на 
Андрићев цитат за који се може рећи да је ин-
спирисан животом Луке Ћеловића.

„…Херцеговина има по правилу добар сој 
људи… Они су више склони рачуну него осје-
ћању, али њихова је рачуница тако добра и си-
гурна да су редовно и кориснији и пријатнији и 
цјелини и појединцу него многи осјећајни љу-
ди замагљена разума и наопаке рачунице…”

Ратковић је навео да је Ћеловић био осло-
нац многим Херцеговцима који су пристизали 
касније, а да је међу њима био и његов стриц 
Крсто коме је Лука 1922. године повјерио јед-
ну радњу на Каленићу.

– Ћеловић је веома држао до моралних нор-
ми знајући да се вјера не одваја од мучеништва, 
као и да би наука и поштење морали да иду за-
једно. Није волио да иде на пријеме, али је  због 
својих принципа био веома цијењен међу бео-
градском господом. Није јавно србовао, али је 
много давао за српство. Помагао је све покрете 
ослободилачке, посебно четнички за ослобође-
ње Старе Србије. Није жалио новца и средста-
ва кад је у питању српска ствар, српска слобо-
да и развој удружења која су развијала српску 
мисао. Нарочито је помагао српска пјевачка 
друштва, а славећи своју крсну славу Светог 

Стефана знао би и сам да запјева Ој трубачу 
са рујне Дрине – рекао је Ратковић и навео да 
је Ћеловић још 1911. године  написао писмо о 
намјерама, а касније и тестамент.

– Једини његов насљедник је Универзитет 
у Београду, а 1929. године висина тог насљед-
ства била је једнака буџету Фондације за додје-
лу Нобелове награде. У то вријеме Београдски 
универзитет је био најбогатији у Европи – ис-
такао је Ратковић наводећи да је Лукино дјело 
инспирисало многе људе од пера.

– Један од српских писаца чувени требињ-
ски љекар др Драган Ковач први му је  поди-
гао споменик књигом Погажени тестамент. 
У њему је цитирана још једна Андрићева ми-
сао  у којој се истиче да „човјек умире двапут, 
једанпут биолошком смрћу, а други пут када 
му нестане задужбина” – рекао је Ратковић и 
додао да је тужно што Ћеловићево завјештање 
није испоштовано.

– Велики је гријех поништити задњу човје-
кову жељу, што је, нажалост, својевремено, у 
спрези са државом учинио Београдски уни-
верзитет. Тужна је истина да је задужбина Лу-
ке Ћеловића Требињца приватизована и данас 
је највећим дијелом у власништву компаније 
Нелт. Нема предаје, води се правни поступак 
и борба за очување Ћеловићевог завјештања – 
рекао је Ратковић.

Он је додао да је Удружење Требињаца, уз 

сагласност садашњег руководства Београдског 
универзитета, промовисало награду која носи 
име великог српског добротвора за донаторство 
које нема новчану већ моралну вриједност.

– Покренули смо поступак да Лука Ћело-
вић добије улицу у Београду, тамо гдје је он за-
почео најмодернију градњу тог доба. Добили 
смо обећање да ће једна улица у Београду на 
води носити име Луке Ћеловића Требињца, а 
на њеном почетку биће му саграђен споменик. 
Како Лука нема више никог осим нас, Удруже-
ње Требињаца је преузело одговорност да фи-
нансира градњу тог споменика – рекао је Рат-
ковић и осврнуо се на парк који се налази код 
излазне аутобуске станице.

– То земљиште је Ћеловић купио да би у 
њему садио руже. И у оно вријеме је та лока-
ција била атрактивна за рентирање, али је же-
лио да остави љепоту граду који га је примио 
и у коме је остварио све своје снове. Можда је 
његова имовина (привремено) прешла у дру-
ге руке, али остало је његово завјештање и по-
рука како се дјелима, а не ријечима, воли др-
жава – рекао је Ратковић.

Он је подсјетио и на портрет Луке Ћеловића 
у природној величини који је напорима про-
фесора Београдског универзитета откупљен и 
враћен у свечану салу Ректората у којој је Удру-
жење Требињаца организовало и свечану ака-
демију у част овог српског великана.

 –  Кад се промовишу доктори наука на Бео-
градском универзитету, пуно је симболике у чи-
њеници да их са прочеља посматра Лука Ћело-
вић Требињац који је свој живот посветио срп-
ском образовању – закључио је своју надахнуту 
бесједу Ратковић.

До сада је ова изложба била публикована 
у Лазаревцу, Младеновцу, Горњем Миланов-
цу, Панчеву, Вршцу, Зрењанину, а према ри-
јечима организатора, у плану је да буде при-
казана у још неколико градова сјеверне срп-
ске покрајине.

Програм је у име организатора 5. Фестива-
ла књиге ФЕСК у Београду, водила Биљана Јо-
вановић. ТРИФКО ЋОРОВИЋ

 » др Адам Софронијевић, Биљана Стојановић и Жарко Ј. Ратковић
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30  ЗАВИЧАЈ СРПСКО КОЛО СЕПТЕМБАР 2020. 

РЈЕШЕЊЕ: биро, овас, раст, А, ПА, доро, до, Врбас, окриље, а, њо, калем, А, Пачи, Н, 
синтакса, УК, И, сир, Вук, р, БА, Адамович, ЈА, двори. 

ОГЊИШТА КРАЈИНЕ ДРАГАНА ЉУНА ПРОМОВИСАЛА ПРВУ ЗБИРКУ ПЈЕСАМА

ПОНОСНА НА РОДНУ БУКОВИЦУ 
Поносна Буковчанка Дра-

гана Љуна представила је 
своју прву збирку пјесама Ог-
њишта Крајине у Клубу Те-
сла у Београду гдје је окупи-
ла пријатеље и сараднике, а 
поред првенца прославила је 
и свој рођендан.

Како је рецензент Неђо 
Ћићо Стојановић рекао Дра-
гана је жена са душом која не-
измјерно воли родни крај.

– Одрасла сам на камену и 
са тим се поносим, моје село, 
моја Буковица је крш и камен. 
Ту су рођени и опстали људи 
који могу много тога издржа-
ти. Јаки су и снажни, истрај-
ни. Мој крајишки народ гдје 
год је пао, ту је опстао. Много 
тога нам је неправедно отрг-
нуто и отето са тог прочеља 
крајишког огњишта.

Драгана Љуна у пјесмама 
пјева о снази наших предака, 
нашег народа, о њиховој му-
дрости, који су и без заврше-
не школе били сналажљиви 
и паметни.

– Лијепо васпитање у ду-
ху вјере и традиције никада 
не излази из моде – рекла је 
Љуна и додала да све те ври-
једности које су вјечне, тру-
дила се да пренесе и на сво-
ју дјецу, ћерку Тамару и сина 
Александра.

Ауторка је писала о свом 
крајишком народу, на који је 
поносна.

– Надам се да ће Бог дати 
да ће наша Крајина опет на 
ноге стати. Можда не уско-
ро, али се свакако надам да ће 
наши потомци то доживјети.

Љуна је поздравила и Рат-
ка Личину, предсједника Вла-
де у изгнанству Републике 
Српске Крајине који је попи-
сао 9.846 страдалих Срба, ка-
ко из Крајине, тако и оних из 
Србије и Републике Српске 
страдалих у РСК.

– Ове године обиљежавамо 

двије годишњице, 30 година 
од почетка стварања Крајине 
уочи Светог Николе, и четврт 
вијека од нашег библијског из-
гона, августа 1995.

Ратко Личина се бави при-
купљањем документације, из-
дао је неколико зборника, а 
нада се да ће прикупити и до-
вољан број података о погину-
лим и да ће му се сва удруже-
ња и држава Србија придру-
жити у намјери да се на прави 
начин обиљeжи то страдање, 
спомеником на Ташмајдану, 
гдје ће бити записана имена 
9.846 Срба, на једном мјесту.

Рецензент књижевник Зо-
ран Богнар каже да је свијет 
Драгане Љуне чистог срца, из-
узетне будности, њежних мо-
литви, али и бунта и оштрих 
осуда што је потврдила с пје-
смама из ове књиге.

– Књига Огњиште Крајине 
долази нам као књига њежних 
апотеоза и ламента над Краји-
ном, али и као нова објава јед-
не поезије која има амбици-
ју да пробуди и прошири ви-
дике савременог свијета, да у 
човјековом бићу открије нову 
могућност постојања.

Модератор вечери и ре-
цензент Неђо Ћићо Стојано-
вић назвао је ову књигу „књи-
гом душе”.

– Безвремена је и не подли-

јеже ниједном другом суду сем 
суду љубави. Она је аманет и 
тестамент крајишком роду ис-
пуњена је огромном енергијом 
ауторке – дјевојчице, дјевојке, 
жене, пјесникиње која је ције-
лу себе уткала у овај документ.

У овој књизи симболично 
има 95 пјесама, по 1995. годи-
ни, години прогањања са вје-
ковних огњишта. Ауторка је 
и свједок и хроничар једног 
времена и простора.

Посебно мјесто у овој књи-
зи има симбол огњишта, као 
наш почетак и крај, из чега 
све креће и гдје се сви враћа-
мо. Наше свето мјесто, мјесто 
окупљања, мјесто разговора, 
пјесме. Мјеста са кога доче-
кујемо и испраћамо.

– Сви који разумију ту сим-
болику огњишта, разумиће и 
моје стихове и поруке – нагла-
шава Љуна, која се захвалила 
народном посланику Миодра-
гу Линти на доласку, као и Јо-
вану Каблару предсједнику 
Удружења пензионера из Хр-
ватске, и посебно госту из Бу-
ковице Божи Шуши.

Послије службеног дије-
ла промоције Драгана је го-
сте послужила рођенданском 
тортом, а за добро расположе-
ње побринули су се Миле Де-
лија, и Момци Буковице.

 ДРАГАНА БОКУН

 »  Зоран Богнар, Драгана Љуна и Неђо Ћићо Стојановић

Опјевана страдања Крајишника на ЦД-у оперске умјетнице Тање Андријић
БИЉЕШКА О УМЈЕТНИЦИ

Тања Андријић оперска и концерт-
на умјетница добитница је награ-
да Златни беочуг и Златна значка од 
Културно-просвјетне заједнице Ср-
бије, добитница је Ордена У знак 
сјећања на вишегодишња мисио-
нарска и просветитељска залагања 
у Санкт Петербургу, лауреат на ме-
ђународним и државним такмиче-
њима, члан је Крајишке академи-
је наука и умјетности, оснивач је и 
предсједник Удружења Хор краљи-
ца Марија, члан Удружења Музич-
ких умјетника Србије, наставник со-
ло пјевања у Музичкој школи Мо-
крањац.
Као оперска пјевачица наступала је у 
многобројним операма, Берлинској, 
Лајпциг, Салзбуршки фестивал, у На-
родном позоришту у Београду и Ма-
кедонском театру у Скопљу. 
Одржала је солистичке концерте са 
умјетницима из Бољшој театра, со-
листима Војног хора Александров из 
Москве и солистима Руског козака.
Објавила је четири ЦД-а Звездане 
ноте, Suoni aeterni, Најлепше арије и 
ЦД Музички траг за издавачку кућу 
Симфонијета Београд.
Учествовала је у премијерном из-
вођењу крајишке опере Седра ком-
позитора Мирољуба Аранђелови-
ћа Расинског, по идеји Владе Бат-
ножића.

Талентована оперска умјетница мр Тања Ан-
дријић представила је публици свој нови цд 

Музички траг, у кући Краља Петра Карађорђе-
вића. На овом албуму представљена су сабра-
на дјела вокалне лирике, љубавна, елегична и 
комична тематика у вокалним дјелима компо-
зитора Александра С. Вујића, Ивана Бркљачи-
ћа, Светислава Божића, Дејана Деспића и Маје 
ле Ру Обрадовић, као и духовна и отаџбинска 
тематика у дјелима Мирољуба Аранђеловића 
Расинског и Душана Трбојевића.

Пјесма Зрак Лазарице Мирољуба Аранђе-
ловића Расинског посвећена је обиљежавању 
630 година од Косовске битке, а композиција 
Господе, жртве помилуј, Маријина бол, и Нека 
се чедо роди истог композитора представљају 
тематику страдања и прогона српског народа 
са територије Републике Српске Крајине. По 
идеји др Владе Батножића текст за ове нуме-
ре написала је Миланка Берковић. У данашње 
вријеме није лако реализовати пројекте умјет-
ничке музике, ипак Андријићева је успјела да 
свој привреде крају. То свакако није било лако, 
али наглашава да је имала подршку пријатеља.

– То је један велики труд и рад. Почевши 
само од бирократије, до припрема, вјежбања, 
снимања у студију,  организације промоције… 
И овим путем се захваљујем ГО Савски венац, 
СОКОЈУ, Фонду за културна давања, Умјетнич-
кој и музичкој радионици Џими, директору 
Завода за здравствену заштиту здравља Жеље-
зница Србије Влади Батножићу и предсједни-
ку КЗК Жељку Кукићу. 

Андријићева жели да остави траг будућим 
генерацијама, дјеци која ће се бавити соло пје-
вањем, да остави нешто српско.

– Ми цијенимо и етно и фолклор, али же-
лим да представим свијету да и Срби имају 
оперу, умјетничка дјела. Вољела бих да ове 
композиције везане за страдања српског на-
рода доживе већу медијску подршку. Треба 
да се боримо за оно наше национално и тра-
диционално.

Др Владо Батножић је честитао Андрији-
ћевој на новом ЦД-у и захвалио се општини 
Савски венац која је помогла при реализаци-
ји овог ЦД-а.

Представници Крајишке академије наука и 
умјетности поручили су да овај музички дога-
ђај треба да послужи као примјер. 

Предсједник Културне заједнице Крајине 

Жељко Кукић истакао је одличну сарадњу Кра-
јишника са Тањом Андријић.

– Тек ћемо велика дјела направити на част 
српском народу – рекао је Жељко Кукић и под-
сјетио све на крајишку оперу Седра коју је та-
кође изводила Тања Андријић, по идеји Вла-
де Батножића.

Подршку су пружили и из општине Сав-
ски венац, и њихов представник Дејан Герић, 
члан Вијећа.

Присутне су још поздравили и Маја ле Ру 
Обрадовић, Мирољуб Аранђеловић Расински, 
син Дејана Деспића, Миланка Берковић, Ми-
ленко Мацура помоћник министра културе.

ДРАГАНА БОКУН

 » На крају промоције услиједило је фотографисање умјетнице Тање Андријић са гостима и пријатељима
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Уколико желите редовно да добијате свој примјерак  
Српског кола на кућну адресу (у Србији)  довољно је да   
позовете број дописништва у Новом Саду 021/ 66  13  600   
Радно вријеме: понедјељак, сриједа и петак од 9 до 16,  
уторак и четвртак од 12 до 19 часова. 

СРПСКО КОЛО
БЕСПЛАТНО РЕЗЕРВИШИТЕ

Срби су аутохтон народ Зрмање
У Београду, у реновираном простору Клуб ре-

сторана Тесла, одржана је промоција књи-
ге Зрмањски крај у прошлости и садашњости 
аутора Јована Чанка и Милојка Будимира.

Аутори су представили монографију нека-
дашње општине Зрмања на 648 страница, са 
115 колор фотографија. Чанак и Будимир су 
истраживачки, стручно и методолошки, при-
шли великом послу и урадили тако, да се сло-
бодно може рећи да ће иза њих остати дјело 
као свједок дужег временског периода овога 
краја. Ова одлично упакована књига обухва-
тила је теме из географије, историје, демогра-
фије, школства, цркве и споменичке баштине.

Књигу, чији су издавачи Удружење Срба 
из Хрватске и Српско културно друштво Зора 
Книн – Београд, представили су сами аутори 
и њен уредник Данко Перић, уједно и моде-
ратор ове промоције.

Перић је истакао да је ово још једна ври-
једна књига грачачких аутора написана у по-
сљедњих десетак година која говори о најве-
ћој општини по површини у границама сада-
шње Републике Хрватске.

– Ова књига није само најозбиљнија, него је 
урађена са највише ауторитета, а заслуге за то 
свакако највише припадају Јовану Чанку ко-
ји је приљежно пришао овом послу – рекао 
је, између осталог, Данко Перић, нагласивши 
да је она свакако и најобимнија од свих до са-
да издатих које обухватају синдром Крајине.

Аутор Јован Чанак је навео да књига има 
14 различитих поглавља које је требало посло-
жити  по областима од географије до јуначких 
пјесама зрмањског краја.

Он је истакао да се под Зрмањским крајем 
заправо подразумијева некадашња општина 
Зрмања чије је трајање започело још за ври-
јеме Аустроугарске 1886. године, као једне од 
политичких општина котара Грачац, до њеног 
потпуног укидања 1955. године. Зрмањска оп-
штина у наведеном котару била је и најнера-
звијенија, али са чиме се свакако може похва-
лити је чињеница да је изњедрила 56 лично-
сти које су у свијету познате и признате у раз-
ним сферама научног, културног, привредног 
и спортског живота.

– На 230 квадратних километара на којима 
се простирала, око четвртине територије кота-
ра, тадашња зрмањска општина је обухвати-
ла 12 села: Церовац, Ком, Надврело, Отрић, 
Паланка, Прибудић, Прљево, Растичево, Ве-
лика Попина, Зрмања и Зрмања Врело. Нај-
већи број становника је имала према попису 
из 1931. године, 6.105 од чега је само 169 њих 
било хрватске националности. Као посљеди-

ца ратних збивања, за вријеме Првог и Другог 
свјетског рата, као и каснијих колонизација 
број становника је значајно падао, а чак 533 
лица су страдала у периоду од 1941–1945. го-
дине. За вријеме грађанског рата 1991–1995. 
године сачињен је списак од 54 погинула и не-
стала лица. Након протјеривања српског ста-
новништва са тог подручја према попису из 
2011. године, остало је да на овом подручју 
живи њих 208, мада приликом закључивања 
ове књиге дошли смо до податка да их је 2019. 
године тамо било само 125 стално насељених 
– навео је Чанак.

Он је нагласио да је овај крај суочен са чи-
њеницом да се приближава биолошко неста-
јање српског народа, поткрепљујући то подат-
ком да су тамо тренутно само три ученика ко-
ја основну школу похађају у доста удаљеном 
Србу. Због свега наведеног, позвао је све оне 
који су у могућности да посјећују своја огњи-
шта и имања, да то обавезно чине, како не би 
дошли у ситуацију да заборавимо своје кори-
јене и гробља предака. Посебно је апеловао 
на становнике зрмањског краја да не продају 
у бесцјење своју ђедовину.

Присутнима се обратио и други аутор Ми-
лојко Будимир ријечима, да без упорности и 
преданости Јована Чанка ова књига не би би-
ла тако темељна. Будимир је истакао да се као 
историчар-археолог највише бавио спомени-
цима културе.

– Тим споменицима се ријетко ко бавио, 
па чак и ми који смо студирали и живјели та-
мо. Нико нам није говорио да су још од раног 
средњег вијека тамо живјели Срби, па се тек по-
четком несрећног грађанског рата деведесетих 
на том простору појавио археолог из Београда 
Ђорђе Јанковић. Он је вршио  рекогнизирање 
терена око Срба, затим Грахова и Дрвара, па 
при крају рата дошао и до Книна и на основу 
налаза утврдио да су од раног средњег вијека 
на том простору, насељени Срби и да су они ту 
аутохтон народ – рекао је Будимир образла-
жући то конкретним чињеницама.

Промоција је завршена пјесмама Вишње 
Гаћеше, пјесникиње која је поријеклом из Зр-
мање.  Пјесмом непознатог аутора Илија Ма-
ричић и сам аутор књиге о Омсици, једном од 
грачачких села, представио се присутнима. По-
тресни текст ове пјесме говори о растајању по-
јединца са његовим родним крајем, домаћим 
животињама и путу у неизвјесност. Стихови да-
ју огољелу слику простора и времена у којој је 
овај крај остављен средином деведесетих, али 
и у каквом се, нажалост, још и данас налази.

ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЗРМАЊСКИ КРАЈ У ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ

 » ДЕТАЉ СА ПРОМОЦИЈЕ: Милојко Будимир, Јован Чанак и Данко Перић

ПРИКАЗ НОВЕ КЊИГЕ МАРКА АЛЕКСИЋА

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ ПРЕ НЕМАЊИЋА
Нова књига Марка Алекси-

ћа Српске земље пре Нема-
њића представља мултидисци-
плинарну, свеобухватну син-
тезу епохе раног средњег вије-
ка, по много чему јединствену.

Сам наслов књиге носи дра-
гоцјен појам „српских земаља”. 
Доба првих познатих српских зе-
маља јесте доба српских кнежева 
Дервана, Вишеслава, Властими-
ра; српских племена Неретљана, 
кнежевинама (Захумље, Траву-
нија...), најстаријих познатих гра-
дова, утврђења, насеља и грађевина о којима 
се није много говорило у широј академској 
јавности. Српске земље које су захватале про-
стор Далмације (у античком смислу те ријечи, 
која се простире на истоку од Подриња, на за-
паду од границе Истре и на сјеверу од Поса-
вине до Јадранске обале – данашња „крштена 
Србија”, Захумље, Травунија, Босна…). Књига 
потом представља писане и археолошке по-
датке о словенским племенима која више не 
постоје, а која су некада живјела на српским 
просторима: Тимочани, Ободрити или Мора-
вљани. Књига доноси и податке о Србима у По-
лабљу, односно Лужичким Србима.

КАПИТАЛНА САЗНАЊА
Прича о српској историји прије Немањи-

ћа доноси изузетно значајан допринос изуча-
вању мање познатог раздобља историје срп-
ског народа и представља научни одговор на 
питање епохе српског раног средњег вијека, 
раздобља од 7. до 10. вијека, из којег је са-
чувано најмање писаних података (Алексић 
користи све расположиве релевантне изворе 
са Запада, из Византије, архива у Ватикану, 
Дубровнику, Сплиту и других мјеста гдје су 
се сачувале локалне далматинске хронике са 
подацима из овог доба), а археолошким на-
лазима успијева да надомијести непознате 
историјске детаље који омогућавају рекон-
струкцију некадашњег живота и цивилиза-
цијских достигнућа српског народа.

Књига се бави периодом почетка средњег 
вијека, мање познатим раздобљем историје Ср-
ба, када се стари антички свијет коначно сру-
шио, а створили се темељи Европе какву данас 
препознајемо. То је доба када је Карло Велики 
освајао и уједињавао народе на Западу, када је 
основано Франачко царство 800. године, доба 
првих вјекова и експанзије ислама у Европу, 
појаве Викинга, али и доба када су Словени го-
сподарили великим дијелом континента. То је 
епоха у којој су многи народи нестајали, а број-
ни данашњи народи започињали своју истори-
ју, док се међу Словенима име Срба међу пр-
вима јавља у историјским изворима.

Књига доноси капитална сазнања о посто-
јању низа цркава на простору најстаријих срп-
ских земаља – на простору данашње Босне и 
Херцеговине – а које представљају најстарије 
до сада познате хришћанске храмове у словен-
ском свијету. Њихово постојање мијења и на-
ша досадашња сазнања о времену када су Срби 
примили хришћанство и доноси неочекиване 
закључке о улози Срба у покрштавању Слове-
на. Међу археолошким налазима се издвајају 
раскошни, позлаћени предмети изузетне изра-
де од којих неки, попут налаза из утврђења у 
Могорјелу у долини ријеке Неретве у Херцего-
вини, представљају највише занатске и умјет-
ничке домете своје епохе и спадају у најври-
једније познате такве предмете код Словена.

Ту су и други изузетни налази 
из 8. вијека као што су крстиони-
ца кнеза Вишеслава која такође 
свједочи о високом културном 
домету тог времена, и за коју је 
у књизи показано да је, супрот-
но досадашњим тврдњама, тре-
ба везати за српског кнеза Ви-
шеслава који је владао око 780. 
године. Ова нова сазнања ми-
јењају и нашу укупну предста-
ву о српској држави и друштву 
овог доба и његовим културним 
и цивилизацијским дометима.

А откриће велике грађевине у централној 
Босни из времена кнеза Вишеслава, која по 
облику и монументалности има особине вла-
дарске палате, представља најстарији такав 
примјер у словенском свијету – који нема ни 
приближног еквивалента – и говори о цивили-
зацијском достигнућу српских земаља раног 
средњег вијека. Посебно је занимљиво откриће 
старогерманских слова, руна, која су урезана 
на једном од стубова ове палате и за које није 
познат сличан примјер у овом дијелу Европе.

Књига обрађује насеља и утврђења као што 
су Стон, Рас, Достиника и многе друге рано-
средњовјековне локалитете, затим најстарије 
сачуване податке о историји Босне која се пр-
ви пут помиње управо у ово вријеме, у окви-
ру најстарије српске државе. Посебна пажња 
посвећена је и најстаријим познатим српским 
кнежевинама на простору данашње Херце-
говине као што су Захумље, Травник и Нере-
тљанска кнежевина, па и најстаријим позна-
тим поменима области Требиња у оквиру срп-
ских земаља у 9. и 10. вијеку.

ДОПУНА ШКОЛСКОЈ ЛЕКТИРИ
Књига написана са првобитним циљем да 

пружи научне одговоре на горућа питања срп-
ске историје, који би били поуздани и поткрије-
пљени и који би помогли да разумијемо раздо-
бље о коме најмање знамо, а коме се у другим 
срединама посвећује далеко већа пажња, доноси 
и читав низ значајних открића о којима нисмо 
имали ни представу већ само магловиту слутњу.

Посебан значај ове књиге, поред тога што 
она доноси свеобухватну синтезу епохе срп-
ског раног средњег вијека (што је велики по-
сао за тим људи, а камоли за једног човјека) 
је у томе што она отвара простор за даље ис-
траживање и што надилази полемике за и про-
тив досељавања Словена на Балкан те истиче 
значај и улогу Срба у покрштавању Словена. 
Ту је, наравно, присутан и костур приче ца-
ра-приповједача Порфирогенита, али про-
блематизован и допуњен другим изворима, и 
стога као главни допринос ове књиге истичем 
то што она отвара многа питања.

Шта то значи ако Срби већ у 8. вијеку има-
ју владарску палату „која нема ни приближан 
еквивалент у читавом словенском свијету”? 
Које су то историјске српске земље? Која је и 
колика улога српског племена на размеђи два 
царства? Да ли Немањићи освајају територи-
је Источног ромејског царства или ослобађају 
своје некадашње земље? Шта то говори о на-
ма ако се уз прве помене о Србима увијек ис-
тиче и њихова ратничка слава?

Пошто је књига свјесно написана без нак-
надних конструкција и тумачења, како се са-
ма научна грађа не би довела у питање, препо-
ручујем да се чита паралелно са претходном 
књигом Марка Алексића Српски витешки код 
из најмање два разлога.

Први, зато што се ту наставља приповијест 
о славном српском роду на један готово поети-
зован начин, који такође прати научна грађа, 
али није присутна аутоцензура и аутор даје, на 
основу историјске и археолошке грађе, препо-
ставке и доказе о витешком коду српског на-
рода, који има двоструко утемељење – у све-
тим ратницима Источног ромејског царства 
и у витешким редовима насталим на Западу.

Други, зато што књига Српски витешки 
код представљањем „епохалних националних 
догађаја – од Косовског боја, преко устанака 
против Турака, до ослободилачких ратова у 
20. вијеку” доноси пријеко потребну надопу-
ну школској лектири у времену када се по ко 
зна који пут у историји врши покушај удара 
на српску националну свијест и достојанство 
кроз неселективно убацивање историјски не-
утемељеног садржаја...  МИЛАНА БАБИЋ

БИЉЕШКА О ПИСЦУ
Марко Алексић рођен је 1970. у Београду, 
гдје је дипломирао и магистрирао 
средњовјековну археологију. У Народном 
музеју у Београду стекао је звање 
кустоса. Као члан екипе или вођа 
ископавања учествовао је у археолошким 
истраживањима у Србији, Црној Гори, 
Босни и Херцеговини, Хрватској, Њемачкој 
и другим земљама. Објавио је бројне научне 
радове у земљи и иностранству о темама 
из средњовјековне археологије и историје, 
као и стручну књигу Medieval Swords from 
Southeastern Europe (Средњовјековни мачеви 
у југоисточној Европи) која је добила више 
позитивних приказа у водећим свјетским 
стручним часописима.
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ЕНТУЗИЈАЗАМ И ЉУБАВ ПРЕМА БАЛОТАМА НАШОЈ ЗЕМЉИ ДОНИЈЕЛИ ТРИДЕСЕТАК МЕДАЉА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА

Крајишки боћари широм свијета проносе 
славу Србије, а немају гдје да тренирају 
Крајишници, у овом случају Далматинци, 

су из завичаја донијели и љубав према 
боћању, па сада често можемо да види-

мо турнире у боћању. 
Ипак, мало људи зна да у Србији постоји 

и Боћарски савез Србије, као и прва и дру-
га лига. Прва лига има 8 клубова, друга ли-
га 12 клубова.

Најбољи боћари се такмиче у репрезен-
тацији, једне године се одржава свјетско, а 
наредне европско првенство. Овај спорт је 
распрострањен у многим земљама, Италији, 
Француској, Хрватској, Словенији и постаје 
све популарнији. Боћа се и у Кини, Арген-
тини, Мароку…

ТАКМИЧЕЊЕ ЗАВИСИ ОД (НЕ)ВРЕМЕНА
Сезона у Србији креће у априлу и траје са-

мо до септембра. Домаћи боћари условљени 
су добрим временским условима, јер немају 
терен у затвореном.

Велики успјех боћари Србије су пости-
гли, 2007. када је један од наших саговор-
ника Милан Јанковић (БК Нови Београд) 
освојио медаљу, и тада креће њихов успон 
на свјетском и европском нивоу. И поред 
лоших услова у којима тренирају и лошег 
статуса који овај спорт има, ипак медаље 
се нижу. Један од наших најбољих боћара 
Книњанин Милош Милаковић је почео са 
16 година.

– Мамин ујак ме је довео на боћарски те-
рен, за вријеме бомбардовања, на Канаревом 
брду. 2000. године сам одмах отишао на при-
преме са репрезентацијом. Тада смо изашли 
на омладинско Свјетско првенство – рекао 
је Милаковић додавши да се још као дијете 
играо са дрвеним боћама.

И Јанковић је потврдио да Далматинци 
боћање носе у генима. И он је врло брзо по 
регистрацији 2005. заиграо у репрезентаци-

ји и на Свјетском првенству 2007. је освојио 
бронзану медаљу.

– Освојили би још, а сада их имамо пре-
ко 30 на међународним такмичењима, ка-
да би услови и однос према овом спорту би-
ли бољи. Да би постигао одређене резулта-
те, потребан је рад и дисциплина. Код нас је 
то теже постићи јер ево рецимо данас је ки-
ша и утакмица се мора одложити, немамо 
наткривене терене. Ми би лако промовиса-
ли овај спорт по школама, међу млађом по-
пулацијом. Али шта да кажемо родитељима 
када доведу дијете на тренинг, пада киша и 
тренинга нема. Или дођу неколико пута та-
ман се заинтересују за спорт, а ми им каже-
мо да се видимо у априлу јер нама се сезо-
на завршава када и топлије вријеме, крајем 
септембра – рекао је Јанковић.

Милош Милаковић наводи како сада ка-
ква је тренутна ситуација, од боћања не оду-
стају баш они који га воле.

– Ми имамо идеју да се направи балон у 
којем би тренирали и поред помоћне про-
сторије, свлачионице, клупске просторије, 
па и ресторан од којег би се клуб финанси-
рао. Град би требао да обезбиједи земљиште 
и инфраструктуру, вјерујем да би се послије 
тога много људи укључило да допринесу из-
градњи овог комплекса. Зато би најбоље би-
ло да Савез буде иницијатор изградње овог 
комплекса, па би могли организовати и код 
нас првенство, Лигу шампиона, турнире.

НЕМА ЧЛАНАРИНЕ ЗА ТРЕНИНГЕ
Предности овог спорта су многе, беспла-

тан је, не плаћа се чланарина, опрема се до-
бија. Путују по цијелом свијету, млади који 
освоје медаље добијају државне стипендије. 
Спорт је у експанзији. Он изискује не само 
физичку спрему, јер постоје разне дисципли-
не, него и изузетну психолошку спремност, 

смиреност, концентрацију, изузетну способ-
ност за адекватно реаговање под притиском.

– Често нас само то једно бацање дијели 
од медаље, и у тим одлучујућим моментима 
све очи су упрте у нас, тада до изражаја до-
лази наша ментална снага, то је борба са са-
мим собом – рекао је Јанковић.

Од 2007. до данас имају преко 30 свјет-
ских и европских медаља. Милош Милако-
вић је у континуитету четири пута са Срђа-
ном Буторцем освајао медаље. Постоји и 
женска репрезентација у боћању, те тален-
товане дјевојке су на Медитеранским игра-
ма освојиле медаљу.

– Слабо смо препознатљиви. Сви се чуде 
Београд је толики град, а немају један балон 
или халу да нам дају, ма неки магацин. Да 
нам уступе, да тренирамо током цијеле го-
дине – наводи Јанковић.

Оно што обојица наводе као проблем је 
што су у Савезу нестручни људи који су не-
заинтересовани за напредак.

– Имам положену лиценцу да будем тре-
нер, али ми не пада на памет да се упуштам 
у тај посао, док су на челу Савеза ови људи. 
Када би се нешто промијенило спреман сам 
да дам све од себе, како бих овај спорт попу-
ларизовао међу младима – наводи Јанковић.

ПОДЈЕЛА НА „МАЛЕ”  
И „ВЕЛИКЕ” СПОРТОВЕ

И Милаковић је спреман да се још више 
ангажује, када би људи из врха државе, из Ми-
нистарства за спорт, препознали значај овог 
спорта и ових младих талентованих људи.

Када су ишли на првенство у Италију 2011. 
године, од Савеза су добили 100 евра, за њих 
петорицу, а тамо су боравили 9 дана.

– Вратили смо им тада тај новац, и рекли 
да нас не срамоте са тим износом, и да ће-
мо се сами снаћи. Земље које су у врху овог 

спорта Француска, Италија, Хрватска, Сло-
венија на такмичење доводе кондиционог 
тренера, психолога, физиотерапеута, масе-
ра. А ми не добијемо нове мајице када тра-
жимо. Толико је младих који ће се у неком 
будућем периоду такмичити, одбију нас ка-
да предложимо да неко од њих крене са на-
ма на пут, да осјети ту атмосферу великих 
такмичења – наводи Милаковић.

Клубови у Италији су почели да купују 
играче, од 20.000 до 40.000 евра добијају го-
дишње и ти играчи живе од тога.

– Обраћали смо се за помоћ и ГО Нови 
Београд, али нам нису изашли у сусрет, тра-
жили смо комби да би отишли на такмичење.

Када са својим БК Нови Београд играју 
Лигу шампиона, увијек су у гостима, јер они 
немају услова да дочекају противничке клу-
бове као домаћа екипа.

– Ми из Београда идемо у мјеста са мање 
од 1.000 становника и двије продавнице да 
играмо утакмице.

У Хрватској и западној Херцеговини има 
много наткривених терена.

– Како су ми рекли из Савеза у Хрватској 
они спортове не дијеле на мале и велике, за 
њих је битна свака медаља, када се хрватска 
застава подиже, за њих је то национални по-
нос. Наше медаље никог не интересују у Ср-
бији – рекао је Јанковић разочарано.

Из свега наведеног може се закључити да 
би изградњом овог комплекса сви имали ко-
ристи. Родитељи не би силан новац издвајали 
за рекреацију своје дјеце, подмладак трени-
рају не наплаћујући чланарину. Медаље би 
се у још већем броју низале, Србија би мо-
гла да буде домаћин неког великог еврoпског 
или свјетског првенства, и наша застава би 
се вијорила поред застава Италије, Францу-
ске, Кине, Аргентине, Словеније, Хрватске… 
много чешће него до сада. ДРАГАНА БОКУН
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