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ПУСТА ЗЕМЉА
Двије хиљаде и двадесета година, обиљежена величанственим литијама српског народа, падом Ђукановићевог режима у Црној Гори, непрегледним низом посљедица још необузданог вируса корона и највећом изборном кризом у савременој историји Сједињених Држава, окончана је разорним земљотресом 6.3 степени по
Рихтеру у околини Петриње, свега 46 километара југоисточно од Загреба.
Као да страдање мале и дискриминисане српске заједнице у Петрињи није било довољно током трајања геноцидне НДХ и „бљесковито-олујног“ стварања Републике Хрватске, него се морало, на неки начин, поновити
и потврдити, током и непосредно након потреса. Прије
скоро 20 година, августа 2001. доградоначелница Петриње је изјавила да „док и један Хрват дише својим плућима и хода по овој земљи“, Србин неће „моћи живјети
овдје као сви остали“. По њеним ријечима, Србин „нити је човјек, нити животиња, животиња не заслужује такву успоредбу с њим“. И напокон, дала је коначну поруку
потенцијалним српским повратницима: „Ми можемо са
свима, осим с некрстима, јер вјера и враг не иду скупа.
Очистит ћемо Хрватску од смећа.“
Двије деценије касније, нека лица су изборана, неки
људи су замијењени другима, а стари наративи мржње
и непријатељства према остацима скоро истријебљене
српске заједнице у Хрватској опстају као неуништиви
плодови хрватске државности.
Током НДХ, усташки жупник Мијо Разум је вршио масовно покатоличавање Срба у Петрињи, нудећи Србима да бирају између крижа и ножа. На трагу такве „разумности“, недуго након земљотреса у Петрињи, јавио
се сисачки бискуп Владо Кошић, закључивши: „Потрес
је тешко предвидив, не можемо се против њега борити
као против Турака, комуниста или Срба.“ Његово „разумско“ разматрање, са поменутог правашког становишта
петрињске доградоначелнице, звучи сасвим разумљиво, јер се потрес не може ни покатоличити, ни заклати,
нити спалити у крематоријуму.
Сличну реторику могли смо чути од стране новинара који се укључио у програм из Сиска и то на државној хрватској телевизији за коју претплату уредно плаћају и
припадници српске националне мањине у Хрватској.
Дубље значење ових порука могло би се објаснити старом правашком методологијом за лијечење националних фрустрација: ако се природној непогоди (земљотресу) не можемо осветити, то не значи да свој бијес не можемо искалити на Србима.
Док Србија безусловно дарује милион евра влади у Загребу, Хрватска се према простору некадашње Републике Српске Крајине понаша најблаже речено - немарно.
Вијест да су хрватски трговци непосредно након потреса крстарили Банијом и нудили угроженим породицама
откуп стоке по цијенама четири пута нижим од уобичајених, најбоље описује небригу хрватске државе према
овом простору.
Све то показује да је Крајина данас „пуста земља“, над
којом се могу исписати стихови Т.С. Елиота и упутити
„стожерним“ хрватским органима:
Леш што си га лане закопао у башти
Пушта ли већ изданке?
Хоће ли процвјетати ове године...

СРПСКО КОЛО

Оснивач и издавач: Савез Срба из региона
Главни и одговорни уредник: Трифко Ћоровић
Лектор: Драгана Бокун
Веб администратор: Милисав Шапић
Редакција: Драгана Бокун, Жељко Ђекић, Драгана Шиповац,
Сњежана Станишић и Јелена Рокнић
Сарадници: Боро Ркман (Хрватска), Весна Пешић,
Драган Башовић, Ратко Бубало (правни савјети),
Шпиро Лазиница (правни савјети),
Наташа Дробац (правни савјети)
Адреса: Отона Жупанчича 14, Нови Београд
Дописништво: Булевар ослобођења 26, Нови Сад
Мејл: srpskokolo@ssr.org.rs
Телефон: 021/6613–600
Сајт: www. ssr.org.rs
Тираж: 11.000 примјерака
Дизајн и прелом: Студио Хум, Барајево
Штампа: Штампарија Борба а. д., Београд
Рукописи и фотографије се не враћају.
ISSN 2466-3476

Израду Српског кола помогли су: Министарство културе и
информисања, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону,
Град Нови Сад и општине Ириг, Кикинда, Стара Пазова и Стари Град

ДР ВЕЛИБОР МИЛИВОЈЕВИЋ ОСТВАРИО ИСТОРИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА СРПСКУ ЗАЈЕДНИЦУ

Срби у Мостару напокон имају
свог легитимног представника

Н

акон 12 година у Мостару су одржани локални избори на којима је јединствена српска листа Остајте овдје – Заједно за
наш Мостар освојила једно
одборничко мјесто у Вијећу
града Мостара, односно око
четири одсто гласова.
Др Велибор Миливојевић,
носилац листе, представљаће српску заједницу у граду
на Неретви која ће по први
пут имати свог легитимног
представника.
Др Миливојевић каже да
има више циљева на којима
ће радити за вријеме мандата, али је битно коначно
проговорити у Градској вијећници о свим проблемима
српске заједнице у Мостару.
– Подржаћемо све позитивне и прогресивне идеје
за Мостар. Грађани српске
заједнице поред проблема
равноправности имају и исте проблемe као и сви други.
Ријеч је о подизању привреде, запошљавању и враћању
Мостара на туристичку карту
региона – каже Миливојевић,
и додаје да ће се придружити позитивним снагама Мостара које желе добро граду.
Он каже да је сада најбитније да ће Срби након скоро
три деценије бити дио власти
у Мостару и имају вијећника који ће истински заступати интересе српског народа.

САБОРНА ЦРКВА – СИМБОЛ ПОМИРЕЊА
На звонику Саборне цркве Свете Тројице која се издиже
над Мостаром постављена су три сата на звонику, коју су
донирала три Мостарца различите вјероисповијести –
православац, католик и муслиман.
Мостарски парох Радивоје Круљ истиче да су грађевински
радови при крају, а да је црква имала жељу да нађе
донаторе различите вјероисповијести за сатове од
којих је један означен римским, један арапским и један
старословенским бројевима.
– Порука је да Саборна црква буде симбол помирења –
нагласио је Круљ и додао да су сатови истог облика и
величине какви су били на звонику и прије рушења Саборне
цркве. Он наводи да у обнови Саборне цркве остају још
друга и трећа фаза, а то су пројекат ентеријера и партера.
– Средства за те радове нису обезбијеђена. Можемо још
урадити унутрашње малтерисање. Имамо обећање Владе
Републике Србије и чекамо реализацију. Предсједник
Србије Александар Вучић обећао је да ће Србија уплатити
1,5 милиона евра. До сада је реализовано 500.000 и
очекујемо још милион – рекао је Круљ.
Храм Свете Тројице у Мостару, симбол и срце српског
идентитета Мостара, запаљен је 15. јуна 1992. године. Дан
прије почео је егзодус Срба из Мостара када је овај град
напустило више од 23.000 Срба, док је њих 431 страдало у
тим данима.

– Имаћемо приступ и запошљавању у градским институцијама. Очекујемо и
да српска заједница у буџету
града добије дио који јој припада – истиче Миливојевић.
Он каже да српска заједница није занемарива у граду на Неретви и да, према посљедњем попису, броји око
4.300 особа које су се изјасниле као Срби.
– Надамо се да ћемо бити
дио широке коалиционе већине у Мостару. Заступаћемо како интересе српске заједнице, тако и свих добронамјерних грађана Мостара. Показали смо на овим изборима да српска заједница
може све кад је јединствена,
организована, и без подјела
– рекао је Миливојевић и додао да ће им један од циљева бити јачање капацитета у
Мостару како би се на сљедећим изборима постигао још
бољи резултат.
Иначе, у Градском вијећу Мостара има 35 одборника. За већину је потребно 18
руку. Процјена је да би ХДЗ
БиХ са Хрватском републиканском странком и српском
листом могли имати већину
од 18 руку.
Излазност на изборе у Мостару је била око 55 одсто,
односно од укупно 100.000
бирача на изборе је изашло
око 55.000.

ПРОФЕСОР ИЗ ДАРДЕ НИЈЕ ДОЧЕКАО ПРАВДУ ИЗ СТРАЗБУРА

Mиле Новаковић добио отказ у Хрватској јер је
Србин – правда стигла тек послије његове смрти
суд за људска
Након инспекције, која
Едиовропски
права у Стразбуру пресује спроведена само на наје у корист покојног Миставницима српске нациоле Новаковића, средњошколског професора из Дарде који
је сад већ далеке 1999. добио
отказ јер је предавао на српском умјесто на стандардном
хрватском језику.
Суд је утврдио да Новаковићу није пружена могућност едукације и да су инспекцијским надзором били
обухваћени искључиво наставници српске националности.
Хрватска је сада Новаковићевој породици дужна да
исплати 5.000 евра одштете
и 850 евра накнаде за судске
трошкове.
Суд је пресудио у предмету Миле Новаковић против
Хрватске и закључио да је
прекршен чланак 8. Европске
конвенције о људским правима која се односи на право на поштовање приватног
живота.
Покојни Новаковић се
прије 21 годину обратио
Европском суду након што
је отпуштен с посла због тога
што је предавао на српском.
Суд је пресудио да је добио
отказ, а да власти притом нису размотриле алтернативе,
попут додатне едукације Новаковића. Узевши у обзир само његове године и дужину
радног стажа, Хрватска је

предузела најстрожу казну
и тиме значајно угрозила његова права, закључио је суд.
Наиме, током часа одржаног 19. 11. 1998. године умјесто ријечи „строп” употребио
је ријеч „таваница”.
На том часу је био надзор просвјетне инспекције
по анонимној пријави против њега и још неколико професора српске националности да не изводе наставу на
стандардном хрватском језику. С обзиром на то да је
професор Новаковић користио неке ријечи из српског,
а не хрватског језика, међу
којима је, ето, била и таваница, просвјетна инспекција закључила је да су наводи
из пријаве тачни, да се он не
користи хрватским књижевним језиком у сваком погледу, па је школи наложено да
му забрани даљи рад.
Једнако је прошао још један његов колега српске националности.
– С обзиром на неспорну

сличност два језика, као и чињеницу да је подносилац захтјева живио и радио већину
свог радног вијека у Хрватској,
тешко је разумјети зашто није разматрана опција пружања
додатне обуке. Миле Новаковић је нажалост умро тако да
није дочекао правду. Иза њега
су остали супруга и двоје дјеце
– рекла је за српске Новости
адвокатица Бранка Папрић,
која је Новаковића заступала пред Европским судом за
људска права.
Од јула 1998. био је запослен у средњој школи у Дарди. Паприћева је испричала
како је Новаковић предавао
техничко васпитање и да је
против њега и још неколико
колега српске националности неко послао анонимну
пријаву јер „на настави користе српске ријечи”.
– Новаковић је добио отказ због таванице – открила
је Паприћева додајући како
се та ријеч налази у Рјечнику хрватског језика.

налности, Новаковићу је забрањено да предаје док траје управни поступак. Школа
га је у марту 1999. године
отпустила јер није предавао на стандардном хрватском језику.
Управни суд укинуо је ту
одлуку 2006, утврдивши да
питање на којем је језику у
том тренутку требало да буде подучавана настава у тој
школи није било утврђено.
Новаковић се неуспјешно
обраћао хрватским судовима, укључујући и Уставни
којем је поднио жалбу 2011.
године.
Паприћева је поднијела тужбу пред Општинским
судом у Белом Манастиру
ради поништења те одлуке,
повратка на рад и исплате
плате.
Током поступка је прихваћена жалба Управном суду те
је поништено рјешење, али
Општински, Жупанијски и
Уставни суд нису цијенили ту
чињеницу, додала је Паприћева. Новаковић тако никад
није враћен на посао нити су
му исплаћене плате. Међутим, морао је да плати трошкове поступка школи. На
крају је добио ниску пензију, преноси хрватски портал
Индекс.

АКТУЕЛНО 3

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

У ГЛИНИ УНИШТЕНО ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ

ЗЕМЉОТРЕС У ХРВАТСКОЈ

У разорним земљотресима, на старом
православном гробљу у Глини разрушено је на десетине споменика мјештана овог града на Банији. Страдала је и
Спомен костурница, у којој су сахрањене жртве два масовна усташка злочина у Глини.
Ријеч је о жртвама покоља глинских Срба у прољеће 1941. и жртвама покоља
Срба са Кордуна у глинској православ-

ној цркви, у љето 1941. Потпуно је срушена и кућа Љубана Једнака, јединог
преживјелог у покољу у глинској цркви.
Срушен је и споменик угледне глинске
српске трговачке породице Пелеш, у чијој је кући први пут изведена композиција, која ће касније постати химна Хрватске, а коју је компоновао Јосиф Руњанин, крајишки официр у тадашњој
аустро-угарској војсци.

ТЕШКА СУДБИНА СТАНОВНИКА БАНИЈЕ

За неколико минута остали
без свега што су имали

С

нажан земљотрес магнитуде 6,3 јединица по Рихтеру погодио је 29.
децембра подручје код Петриње
у Хрватској у коме је живот изгубило
седам људи. Земљотрес је посебно погодио подручје општина Глина, Петриња и Сисак. Значајна материјална су се
десила и на територији општина Двор,
Костајница, Суња, Мајур, Кукурузари
и двије општине на Кордуну Топуско
и Вргинмост.
Најтрагичније мјесто у земљотресу
је српско село Мајске Пољане код Глине. Петоро мјештана страдало је под
рушевинама, двојица Срба, деветнаестогодишњи Дарко Кожић и старији човјек Душан Булат, Ром Миле Јурковић и
двојица Хрвата из БиХ, отац и син Фрањо и Марио Томић, који су становали у
напуштеној српској кући. У Петрињи је
настрадала тринаестогодишња дјевојчица из мјешаног српско-хрватског брака
Лаура Цвијић и оргуљаш у цркви у Жажини, Станко Зец.
Према ријечима Бранке Бакшић Митић, замјенице градоначелника Глине,
у Мајским Пољанама није остала поштеђена ниједна кућа, све су страдале.
– Ту су живјели сиромашни људи,
углавном Срби, који су сада остали без
ичега.
У Мајским Пољанама живјело је свега 196 људи и готово сви су српске националности. Прије стотињак година у
овом селу је живјело 1.300 Срба, али су
током злочиначке акција Олуја исељени

и протјерани. Данас, куће су срушене,
нема струје, људи спавају на отвореном
или у аутомобилима и комбијима, док
коњи и стока лутају пољима.
Слична слика је и у Петрињи. Остала је пустош као у сценама апокалиптичних филмова. Упркос томе што су
многи објекти неупотребљиви и даље
има мјештана који даље спавају у разрушеним кућама. Колики је то ризик
најбоље свједочи податак да је сваки
други објекат у овом граду удаљеном
свега 50 километара од Загреба означен црвеним знаком X – што значи да
мора да се руши, јер на таквим санација није могућа.

Тло се и даље не смирује. У претходном периоду се на десетине земљотреса
који до додатно оштећују куће, зграде
и стварају константан страх и несигурност код грађана.
Након првог, најснажнијег земљотреса 29. децембра, на приједлог предсједника Александра Вучића Влада Републике Србије донијела је одлуку да се
упути износ од милион евра Републици Хрватској као финансијска помоћ за
санацију штете од разорног земљотреса
који је погодио сусједну земљу.
Акцију прикупљања помоћи одмах
су започеле бројне институције и удружења у Србији. 
РСК

КОСТАЈНИЦА И
КОЗАРСКА ДУБИЦА
СУМИРАЈУ ШТЕТУ

Град Београд купио стамбене
контејнере за унесрећени народ
а иницијативу митрополита Порфирија сти, тако смо и сада овдје са својим народом да
Н
и Митрополије загребачко-љубљанске, подијелимо жалост и тугу која нас је снашла,
уз помоћ Српског народног вијећа, Град Бео- опет гледајући да им помогнемо у сваком сегград је донирао 30 контејнера за унесрећени
народ на Банији. У припреми је још десетина контејнера који ће доћи из Србије који су
веома забринути за судбину својих сународника на Банији.
Конвој контејнера посебно је обрадовао
петрињског пароха Сашу Умићевића, који је
и сам остао без парохијског дома и бројних
храмова у којима се због оштећења нису одржала ни богослужења за Божић. Парох Умићевић, чија је породица на сигурном у Србији, сваки је дан на терену, уз народ.
– Како је црква увијек кроз вјекове дијелила судбину свог народа и у радости и у жало-

менту. Сада је најпотребније да људима нађемо кров над главом – каже Саша Умићевић и
додаје да ће доћи вријеме за обнову порушених храмова и парохијских домова.
Митрополит загребачко љубљански СПЦ
Порфирије каже да готово нема куће на којој није причињена материјална штета, али
најстрашније су људске жртве.
Он је за Божић обишао кориснике Дома
за старе из Глине који су пребачени у Загреб
јер је Дом у којем су били смјештени у Глини
разрушен током земљотреса. Према његовим
ријечима, неке од њих је погодила двострука
невоља, јер су обољели од короне. 
РСК

Више од 1.500 приватних и
јавних објеката је страдало
у четири општине на подручју Републике Српске (Козарска Дубица, Костајница, Нови Град и Приједор). Посебно су пострадали објекти на
подручју Козарске Дубице и
Костајнице. На сву срећу није
било теже повређених особа.
У Костајници су оштећени
средња школа, зграда општине, шумарија, двије стамбене зграде и велики број кућа.
Начелник општине Костајница Никола Јањетовић изјавио
је да око 70 људи нема услова
да буде у својим домовима.
Начелник општине Козарска
Дубица Раденко Рељић потврдио је да је настала значајна материјална штета на приватним и друштвеним објектима у Козарској Дубици.
Влада Републике Српске одобрила је финансијску помоћ у
износу од 300.000 КМ општини Костајница и 100.000 КМ
општини Козарска Дубица за
санирање штета на стамбеним објектима становништва
након земљотреса. 
РСК

БРАНКА БАКШИЋ МИТИЋ У СУЗАМА

Глина деценијама
пропада и на то нико
не обраћа пажњу
З
амјеница градоначелнице Глине Бранка Бакшић Митић је гостујући на ХРТ рекла да
је најважније обезбиједити кров над главом да људи не би и даље спавали
по ливадама и импровизованим шаторима. Истакла је да су најпотребнији опремљени контејнери који су због топлоте бољи од камп кућица.
Она је потврдила да
су се срушиле све куће
обновљене послије Олује, без жеље да коментарише зашто се то десило.
– Људи који су сада
страдали у земљотресу
не могу чекати десет година да им се направи
кућа, већ то треба ријешити у року од годину
дана, иначе их неће бити – рекла је Бранка Бакшић Митић.
Навела је да је лично
била присутна када су из
рушевина извадили тијело преминулог младића
Дарка Кожића.
– То је било престрашно. Немам шта рећи.
Ужас – додала је у сузама, а потом се осврнула на пропаст Глине илуструјући примјером из
свакодневног живота.
– Прије годину дана
затворена је и посљедња продавница обуће.
Ми више немамо гдје да
купимо папуче и гумене чизме.
Замјеницу градоначелника из редова српске мањине у Хрватској
првог дана у канцеларији дочекао пацов у вази.
– Не знам да ли је то
била нека порука – рекла

је Бранка и истакла да је
морала сама да се снађе за возило којим носи
помоћ људима у забаченим селима око Глине,
јер јој није дозвољено да
користи службена возила. Када се на то пожалила градским властима упутили су је да помоћ коју јој прослиједи
Удружење Људи за људе
преда Хрватском Црвеном крсту.
– Рекла сам да би људи донирали помоћ Црвеном крсту, да су тако
хтјели.
Она је истакла да су
прије рата сва села у околини Глине имала струју, да су људи сјекли своје
шуме за бандере и да су
платили прикључак, а да
сада многи немају струју.
Они који су добили струју морали су поново да
плате прикључак.
Као проблем савременог доба навела је и
лошу покривеност интернетом у неким мјестима, па дјеца која живе у Доњем Класнићу онлајн наставу прате тако
што их мајка стави у аутомобил и одвезе на брдо гдје је сигнал задовољавајући.
Бранка је рекла да је
данима преговарала око
кућица из Пореча, а да
на крају ниједна није дошла у Глину јер их наводно нису хтјели пустити. Имала је јасну поруку
за оне који пребројавају
крвна зрнца.
– У овој катастрофи
помоћ је потребна људима, а не Србима, Хрватима и Ромима.

»» Годинама на терену: Бранка Бакшић Митић

4 АКТУЕЛНО

СРПСКО КОЛО ДЕЦЕМБАР 2020.

30.000

ТЕШКО OШТЕЋЕНИ ПРАВОСЛАВНИ ХРАМОВИ
У земљотресу су тешко оштећени српски православни храмови и парохијски домови у Петрињи и Сиску. На Храму Свете Петке и парохијском дому
у Сиску су таква да су трајно онемогућена богослужења и живот у њима.
Ван функције су Храм Светог Спиридона као и велелепно здање парохијског дома. Страдао је и Храм Светог оца Николаја који се налази у Петрињи на гробљу, као и парохијски дом у коме се привремено налази капела
посвећена Светом Спиридону. Црква посвећена Светом Стевану у Доњој
Бачуги такође је претрпјела тешка оштећења. Црква у Мајским Пољанама из 1820. године у потпуности је срушена, а на парохијском дому и Храму
Рођења Пресвете Богородице у Глини попуцали су зидови.

»»објеката оштећено је

током потреса на Банији.
процијењена штета је
већа од 400 милиона
евра

Линта: Србија да купи стамбене
контејнере за Србе на Банији
П
редсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта изразио је саучешће породицама и родбини страдалих. Он је апеловао на Владу Србије да хитно издвоји милион евра за куповину најмање 200 стамбених
контејнера за Србе који су страдали у земљотресу на Банији.
Према грубим процјенама на подручју
погођеном земљотресом недостаје више од
1.000 контејнера да би се ријешиле стамбене потребе свих породица без обзира на националну припадност.
– Трагична је чињеница да страдали Срби
10 дана послије земљотреса и даље спавају
у хладним аутомобилима, помоћним објектима, на ливадама, у импровизованим шаторима од обичне пластике и цераде и слично.
То јасно показује да хрватска власт намјерно опструише и одуговлачи набавку стамбених контејнера за страдале Србе с циљем да
се иселе са својих вјековних огњишта – рекао је Линта.
Он је митрополиту загребачко-љубљанском Порфирију послао списак 35 српских
породица из 10 мјеста са контактима које моле да им се хитно обезбиједе стамбени контејнери. Ради се о сљедећим мјестима: Петриња, Мајске Пољане, Класнић, Доња Бачуга,
Бански Грабовац, Велики Градац, Мали Градац, Лушчани, Суња и Кукурузари.
Поред наведених мјеста има још на десетине села у којима страдали Срби чекају

у нељудским условима да им се обезбиједи
привремени кров над главом.
Линта је разговарао са замјеницом градоначелника Глине из реда Срба Бранком Бакшић Митић која је тражила да се искључиво
купују стамбени контејнери са комплетном
опремом тј. са тоалетом, мини туш кабином,
мини кухињом и гријањем да би страдале породице имале колико-толико пристојне услове за живот док се не обнове њихове куће.
– Велики број кућа је сравњен са земљом, а
други дио је оштећен са урушеним крововима
и попуцалим зидовима. У земљотресу су тешко
оштећени храмови Српске православне цркве и
парохијски домови у Сиску, Петрињи и другим
мјестима. Због тога је важно да Влада Србије у
што краћем року обезбиједи стамбене контејнере, гријалице, ћебад, пакете хране и хигијене, као и новчану помоћ за санацију посљедица катастрофалног земљотреса.
Линта је истакао да малобројни Срби на
Банији и у другим дијеловима Крајине, и прије разорног земљотреса, нису имали основне услове за живот односно дио њих је живио без струје, воде, асфалтираних путева и
јавног пријевоза. Због тога су Срби од завршетка рата до данас грађани другог реда и
дискриминисани у свим областима друштвеног живота. Без активне помоћи Владе Србије у санацији посљедица земљотреса шанса за опстанак малобројних Срба на Банији
биће далеко мања.

Линта уплатио 50.000 динара
за помоћ Србима на Банији
ародни посланик и
Н
предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта уплатио је 50.000 динара
(око 400 евра) за помоћ Србима и Српској православној
цркви страдалим у земљотресу на Банији. Уплата је извршена на посебан број жиро
рачуна Завичајног удружења Банијаца Београд који је
отворен за ову намјену. Линта апелује на Владу Србије,
локалне самоуправе, фирме, удружења, друге правне
субјекте и све појединце да
помогну српском народу на
Банији који се налази у катастрофалној ситуацији.
Велики број кућа је сравњен са земљом, а други дио
је у великој мјери оштећен
и није услован за становање.
У овом тренутку је, између
осталог, најважније обезбиједити стамбене контејнере
да страдали Срби имају колико-толико адекватне услове
за живот прије него што почне обнова порушених стамбених објеката. Такође, људима, чије куће имају мања
оштећења, треба обезбиједити цријеп и остали материјал
да у што краћем року санирају насталу штету.
Савез Срба из региона даје пуну подршку иницијативи
завичајних удружења Бани-

ЗАШТО СУ СЕ ПОВРАТНИЧКЕ КУЋЕ
СРУШИЛЕ КАО КУЛЕ ОД КАРАТА?
ада је разорни земљотрес
К
порушио куће као куле од
карата прво је питање било како је могуће да повратничке
куће, обновљене послије рата, претрпе толика оштећења,
а велики број њих се и срушио.
Наметнуло се и питање за све
оне који су ових дана први пут
отишли до Баније носећи помоћ, како је могуће да на 60
километара од Загреба људи
немају асфалт, уличну расвјету нити струју у кућама?
На све ове проблеме упозоравала је замјеница градоначелника Глине Бранка Бакшић Митић која се годинама
бори за повратничко становништво на подручју некадашње Крајине.
– Људи немају од чега да
живе, а држава затвара очи
пред пустим банијским селима махом насељеним старим становништвом које се
ту вратило да умре.
У тим селима, заједно са
српским повратницима, живе и хрватске избјеглице из
БиХ које су ту смјештене након грађанског рата у бившој
Југославији. Након завршетка рата 1995. године Хрватска је кренула у амбициозан
план поправке порушених
кућа како би се оно мало Срба што је остало након Олује, хрватске избјеглице и понеки повратник имали гдје
смјестити. За обнову је 1995.
године био задужен сисачко-мославачки жупан Жинић.
Да је сад на помолу велика афера око обнове повратничких кућа може се наслутити из говора хрватског премијера Андреја Пленковића
током прве сједнице Владе
одмах након земљотреса.

– Ако је било изграђених
зграда које нису у складу с
прописом, то се треба испитати – поручио је хрватски
премијер.
Истрагу је најавио и ДОРХ
(Државно јавно одвјетништво
Хрватске). ДОРХ је најавио
како ће УСКОК (Уред за сузбијање корупције и организованог криминалитета) од
полиције тражити да спроведе истрагу о пропустима
у послијератној обнови на
овом подручју.
У хрватским медијима
стручњаци за градњу су дали коментар да је очигледно да је било великих пропуста у изградњи повратничких
кућа. Зидови су грађени претанко, штедило се на гвожђу
које је требало да се угради у
темеље кућа или се уопште
није ни стављало. Слике говоре да су се куће срушиле
тако да дјелује као да су све
грађене од лаког материјала.
У селу Страшник, гдје је
био епицентар земљотреса,
један од становника је први
изразио сумњу да му се кућа
срушила због лоше градње.
– Све куће имају црвене наљепнице, помјерило се све из
темеља. У кућама нема нима-

ПОМОЋ ИЗ ЧИКАГА

јаца у Србији да покрену хуманитарну акцију с циљем
прикупљања финансијске помоћи за потресом разрушену
Банију. Организатори прикупљања помоћи су: Завичајно
удружење Банијаца, потомака и пријатеља Баније из Београда, Завичајно удружење
Банија из Суботице, Завичајно удружење Банија из Новог
Сада, ЖПГ Банија из Пригревице и Удружење грађана Завичај – Банија из Шапца. Акцији су се прикључили и Коалиција удружења избјеглих
у Републици Србији из Београда, Удружење грађана Повратак протјераних Крајишника из Београда, Карате
клуб Чока из Чоке, Удруже-

ње Ново огњиште из Барајева и Удружење Крајишника
општине Ковачица – Завичај из Ковачице.
Све информације се могу
добити и преко мејл адресе:
udruzenje@banija.rs и интернет странице banija.rs
zz
Помоћ је могуће
извршити уплатом
жељеног износа на
број жиро рачуна:
205-116080-78
zz
Позив на број: 44
zz
Прималац:
zz
Завичајно удружење
Банијаца Београд
zz
Душана Вукасовића 35
zz
Нови Београд
zz
Сврха уплате:
Помоћ за Банију

Удружење крајишких Срба Прело из Чикага
покренуло је акцију прикупљања новчаних
прилога за помоћ Србима и српској цркви
на Банији и дијелу Кордуна који су претходних дана били изложени разарајућем
земљотресу. Срби у Америци и сви људи
добре воље шаљу помоћ поштом – чеком
или преко онлајн платформи.
У Америци и Канади живи велика заједница Срба који су поријеклом са Баније и Кордуна и са стријепњом прате још
једно страдање које је захватило њихов завичај. Многи имају и родбину која тамо живи.
– И до земљотреса се на Банији тешко
живјело. Зато смо у Удружењу крајишких
Срба Прело у Чикагу одлучили да својим
сународницима и страдалој српској цркви упутимо помоћ – истиче Душко Чучковић, члан Управе ове српске организације у Америци.
Сав прикупљени новац биће прослијеђен на намјенски рачун Епархије горњокарловачке.

ло жељеза, не знам ко је радио
пројект, надзор. Радило је пет–
шест фирми. Сигурно се радило и на црно, не знамо ко је радио, шта је радио. Нико није
изашао ни провјерио градњу
накнадно. Нисам добио употребну дозволу, нисам добио
никакав папир осим уговора с
општином да ми се гради кућа
– рекао је становник тог села
Томислав Станић.
Архитекта Иван Крижић
само је потврдио његове ријечи.
– Према законима који
регулишу градњу зна се ко
одговара у пропустима. Прописано је која је улога надзорног инжењера, водитеља
градње, инвеститора...
И док се сабира штета и
подносе захтјеви за обнову
у земљотресу у ком је и седам људи изгубило живот, до
многих банијских села још
увијек се тешко може доћи
јер саобраћајне инфраструктуре није било ни прије земљотреса, а сад су уништени
и пољски путеви. Зима је већ
увелико почела, људи страхују од хладноће и снијега,
а како ће и када овај пут куће бити обновљене остаје да
покаже вријеме.

УДРУЖЕЊЕ ЗАВИЧАЈ: САОСЈЕЋАМО
СА СВИМА КОЈИ СУ ИЗГУБИЛИ ДОМ
Удружење Завичај, у саопштењу које је потписао
предсједник Ненад Абрамовић, изразило је саучешће свим страдалим у земљотресу који је погодио Банију и дијелове Републике Српске уз ријеку
Уну и Саву. Чланови Удружења Завичај са великом
зебњом и стријепњом прате дешавања у подручјима погођеним земљотресом, поготово што су готово сва подручја гдје је некад живио српски, а сада
живе малобројни повратници, погођена овом катастрофом. Страдале су нам светиње које су опстајале
пркосећи разним изазовима, а задњи је био одлазак српског становништва у августу 1995. услијед
протјеривања од стране хрватске војске.
Ми избјегли и расељени саосјећамо са свима који су изгубили свој дом, без обзира на националност, јер знамо шта значи изгубити све у пар секунди. Удружење Завичај захваљује предсједнику Републике Србије Александру Вучићу који је препознао невољу не само српског народа него и других
становника Баније и упутио помоћ која ће им итекако значити у овим тешким тренуцима, а тиме је
послао поруку да је Србија и српски народ онај народ који је спреман да помогне свакоме у невољи.

АКТУЕЛНО 5

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

ВОЛОНТЕРКА ОПТУЖИЛА ХРВАТСКИ ЦРВЕНИ КРСТ
Буру на друштвеним мрежама изазвала је објава
волонтерке Романе Иљегић која је оптужила Хрватски Црвени крст да тражи документа људима
који су претрпјели штету у земљотресу на Банији
прије дијељења помоћи и пита их које су националности. Хрватски Црвени крст демантовао је
ове информације. Они су навели да корисницима хуманитарне помоћи не требају никакве потврде ни документа.
– Аудио-снимак који се шири нетачан је и прија-

вљен је полицији. У задња три дана подијељено
је 129 тона хране, више од 50 хиљада литара воде, више од 21 хиљада топлих оброка… – навели
су из Хрватског Црвеног крста.
Истину најбоље знају људи са Баније који су у више наврата имали примједбе на неорганизованост
истичући да су највећу помоћ добили од волонтера и обичних грађана, а да се сад стално позива
да волонтери не долазе, јер се наводно ствара гужва на путевима.

БЕШЧАШЋЕ НОВИНАРА ХРВАТСКЕ
ДРЖАВНЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ
Земљотрес ће бити запамћен и по скандалозној
изјави репортера државне Хрватске телевизије
који је у преносу уживо међу бројним мучним и
тужним сликама ширио говор мржње.
– Најстарији Сисчани кажу да је ово најгори дан
у историји града, кажу да ни у Домовинском рату, када је свакодневно киша четничких пројектила падала по граду, није било толико тешко,
јер су знали одакле опасност долази.

У БУДУЋНОСТИ ОВАКВА КАТАСТРОФА МОГЛА БИ ДОНИЈЕТИ МНОГО РАЗОРНИЈЕ ПОСЉЕДИЦЕ ПО ЦИЈЕЛИ КОНТИНЕНТ

Да ли је потрес довољна опомена да се одустане
од градње одлагалишта радиоактивног отпада?
земљотрес покренуо је тему
као још један од прекршаја Владе навоРда ћеазорни
у хрватским медијима са питањем
ди игнорисање Конвенције о процјени
се, заиста, направити одлагалиутицаја на животну средину преко дрште радиоактивног отпада на трусној
Банији, како је планирано. Овом темом се понајвише бавио хрватски портал lupiga.com.
Суштински проблем је што Хрватска као чланица ЕУ има обавезу успоставити Национални програм за збрињавање радиоактивног отпада (РАО) и
истрошеног нуклеарног горива (ИНГ).
Осим тога, Хрватска има обавезу да у
веома кратком року збрине половину
РАО-а и ИНГ-а из Нуклеарне електране Кршко у Словенији.
Прије земљотреса Влада Хрватске је
планирана да локација за складиштење радиоактивног отпада буде бивша
касарна Черкезовац у општини Двор.
Черкезовац се налази на јужним
обронцима Трговске горе, југозападно
од града Двора на удаљености од 5,8 километара ваздушне линије. Најближе
веће насеље је Нови Град, некадашњи
Босански Нови, у Босни и Херцеговини, удаљен 4,3 километра ваздушне линије. Оближњи већи градови на удаљености ваздушном линијом су Хрватска
Костајница (27 км), Глина (40 км), Петриња (48 км) и Сисак (50 км) – градови
који су погођени разорним потресом. С
обзиром да је ријеч о локацији која се
налази на самој граници са БиХ велико негодовање осим локалног становништва исказали су и грађани Босне и
Херцеговине о чему је у Српском колу
више пута писано.
Овлашћена од стране хрватске Владе, Стратешку студију за збрињавања
радиоактивног отпада објавила је у јануару 2016. године компанија Еконерг.
Вођа израде студије је Владимир Јелавић, Еконергов директор Одјела за заштиту околине и одрживи развој који
је од 2004. до 2005. радио у Словенији
као представник Хрватске електропривреде у двочланој управи Нуклеарне
електране Кршко. Занимљиво је да је
Јелавић био потписник спорне студије
о утицају на околиш фабрике камене
вуне Роквул у Пићану у Истри.
У Стратешкој студији за Черкезовац
је, између осталог, анализирано шест
значајнијих потреса у посљедњих стотињак година. У том документу се тврди
како према студији Геофизичког одсјека
Природословно-математичког факултета у Загребу из 2014. године нити један од наведених потреса у овом епицентралном подручју не би узроковао
штете на локацији Черкезовац складиштењем радиоактивног отпада.

СТАША КОШАРАЦ
ЗАПРИЈЕТИО ТУЖБОМ
Kако БиХ није консултована око овог
пројекта министар спољне трговине
БиХ Сташа Кошарац запријетио је
да ће БиХ покренути међународни арбитражни спор уколико Хрватска инсистира да одлагалиште за радиоактивни и нуклеарни отпад буде на Трговској гори.

– Без обзира на то што су падине
ужег подручја локације Черкезовац сврстане у категорију углавном непогодних
падина, због малих нагиба, не очекује
се развој значајнијих падинских процеса који би могли угрозити физички интегритет постојећих и планираних грађевина – написао је Јелавић.
Удружење КАОС – Костајничка алтернативна сцена које преводи Даниел
Павлић је више пута упозоравало све
релевантне институције да на спорној
локацији постоје јаки хоризонтални и
вертикални расједи.
– Обраћали смо се разним институцијама да би нам Свјетска агенција за
нуклеарну безбједност из Беча одговорила да се за све детаљне информације обратимо Агенцији која дословно
ради по своме и жели на силу ставити
тај отпад на Банију. Чак смо заједно са
стручњацима из БИХ провели студију
у којој се, између осталог, спомиње могућност потреса – каже Павлић и додаје да је Агенција више пута долазила на
Банију правити разне јавне трибине, но
„то је било све по њиховом сценарију”.
– Становништво је имало јасан став
да не жели отпад, Агенција би то забиљежила и од свега је остало мртво слово на папиру. Касније би Агенција нудила општини и школи организације
излета, набавку рачунарске опреме и
сличне ствари, што је по нама нека врста „поткупљивања”. Чему на тај начин
подилазити локалном становништву ако
је већ тај отпад добар и сигуран, како се
представља? – пита се Павлић.
Он тврди како се Влада упорно оглушује на Архуску конвенцију којом се
гарантује приступ информацијама и
судјеловање јавности у одлучивању и
приступу правосуђу у питањима заштите животне средине.
– Становништво мора судјеловати
и одлучивати. Када се становништво
одлучило против, они су се „спрдали”
с локалним становништвом. Чак смо
нашли да су у једној студији описали
како овдје живи пуно необразованог
становништва – рекао је Павлић који

жавних граница.
Градоначелник Петриње Даринко
Думбовић, кога ових дана гледамо на
телевизијским екранима у свим информативним емисијама, годинама се противи складиштењу отпада на Черкезовцу. Упозоравао је и како одлагалиште
отвара бројне дипломатске проблеме
са сусједном БИХ.
Думбовић је такође констатовао, говорећи о здрављу људи, како „локација Трговске горе није адекватна јер се
у непосредној близини налазе урбана
подручја, односно градови и општине
ваздушне линије и до два километра”.
– Трговска гора је трусно и несигурно
подручје за које постоје докази о великој могућности од природних непогода
као што су потреси и помицање тла –
објашњавао је градоначелник Петриње.
Јелавићев одговор је готово надреалан: „Када се говори о складишту или
одлагалишту удаљеност од два километра се не може третирати као „непосредна
близина” него као шире локално подручје. Непосредна близина би било подручје
на удаљености од неколико десетака или
максимално неколико стотина метара... ”
Што се на Черкезовцу тренутно догађа, у којој је фази план изградње одлагалишта – тврди Павлић – нико не зна.
– Ми смо као удружење тражили службеним дописом да нам се бивша касарна Черкезовац да на кориштење за
развој континенталног туризма, кампова, производњу здраве хране, за ликовне колоније како то раде све развијене
државе попут Њемачке, Италије, Норвешке, Данске… Министарство државне имовине нам уопште није ни одговорило на допис. У Черкезовац не можете
ни „присмрдити” јер тамо је стража, а
околина може бити и минирана, то нико не зна. Што је тамо и у којој фази,
немамо појма – казао је.
Упитали смо га нада ли се да ће Влада након разорних потреса у Петрињи и
околици одустати од плана складиштења радиоактивног отпада на трусном тлу.
– Заиста би свако нормалан одустао,
но схватам да је пуно новца уложено у
припреме и тешко да сад могу одустати јер требају оправдати финансије. Све
се врти око лове, а за људе – кога брига.
Ко зна, свашта се у овој години десило,
па можда и схвате да је тамо немогуће
одлагати опасне отпаде, поготово радиоактивне. Ова земља је као буре барута. Ваљда су то схватили из ових немилих догађања – закључио је Павлић.

ПРПИЋ: ПАНИКА БЕСПОТРЕБНА, НЕМА ОШТЕЋЕЊА НА ЧЕРКЕЗОВЦУ
Поводом бројних натписа у медијима у којима се исказује страх од градње одлагалишта радиоактивног отпада огласио се Хрвоје Прпић, директор Фонда за финансирање разградње и збрињавања радиоактивног отпада и истрошенога нуклеарног горива Нуклеарне електране. Он тврди да се изношењем нестручних тврдњи
јавност доводи у заблуду.
– У низу потреса који су задњих дана погодили Хрватску сви објекти на Черкезовцу
потпуно су неоштећени. Док је у Загребу највећа акцелерација износила 2,43 м/с2,
у Черкезовцу је износила 0,49 м/с2. Управо акцелерација показује разорну моћ потреса на грађевинске објекте.

ВЈЕКОВНЕ ПАТЊЕ
СРБА ИЗ ПЕТРИЊЕ
рби на подручју Петриње се црква преуреди у биоскоп
С
живе вјековима, а од 1784. или у неку другу јавну устаногодине имају православну па- ву, али се са тим није сагласио
рохију. Међутим, доживјели
су погром од усташа, како у
Другом свјетском рату, тако и
90-их година, када су им порушене и све цркве.
У Петрињском срезу, само у Банском Грабовцу, крајем јула 1941. године убијено
је око 2.000 Срба из истог мјеста и око 1.700 Срба из других крајева. У исто вријеме,
у оближњем Марин Бријегу,
убијено је још око 2.400 Срба.
На петрињском православном гробљу, на сам дан Божића, 7. јануара 1942. године стријељано је 45 Срба из
села Јошевице и Дејановића,
међу којима су биле и двије
жене, изведене на стријељање из болнице. Усташе су их
све заједно повезали и тјерали кроз град на стријељање,
при чему су „морали стално
да пјевају”.
У масовном насилном покатоличавању Срба у Петрињи и околини нарочито се
истицао жупник Мијо Разум
из Петриње. Он је позивао поједине Србе затворене у логору да пређу у римокатоличанство, да би били пуштени
на слободу и враћени својим
кућама.
Страшни злочини десили
су се и у оближњој Глини, на
самом почетку рата, када је
убијено 2.260 Срба, од којих је
417 поклано, 29. јула, у Цркви
Рођења Пресвете Богородице.
Први талас покоља почео је 11. маја, када је усташка група предвођена Мирком Пуком стријељала групу
српских дјечака над ископаном јамом у селу Прекопи.
Други масовни покољ Срба у глинској цркви десио се
4–5. августа када су домамљени Срби из Вргинмоста и Чемернице, њих близу 300. Лешеви покланих су одвожени и
бацани у јаме у шикари Латиново у глинском Новом Селу.
Црква је након покоља
срушена. Њемачки официр,
шеф Техничког одјела из Сиска, Опенхајм је предложио
да се Црква не сруши већ да

жупник Франц Жужек.
У петрињском срезу, 90тих година, порушене су цркве у Брђанима, Кињачи,
Тремушњаку, Шушњару, Петрињцима, Старом Селу, Думачи, Градуси, Великој Градуси, Свиници, Четвртковцу
и Петрињи.
У самом граду Петрињи од
1.000 и више Срба остали су
и преживјели рат само четворица јер су им жене биле Хрватице, а сваки од њих био је
стар преко 60 година.
Половину становништва
петрињске општине, 1991. године чинили су Срби (8.445),
док их је на попису 2011. године било само 2.710, или 10
одсто. Бројне српске породице су протјеране. На њихова
имања насељени су Хрвати
из Загорја.
Почетком 20. вијека, Петриња је била велика православна парохија којој су припадале, као филијале, околна
мјеста: град Сисак, Гора, Цапраг, Галдово, Прашно, Будичина, Цепелић, Дренчина, Небојан, Глинска Пољана, Мокрице, Слана, Палањак, Ријечица, Церје и Жунци.
У Петрињи тада има 340
српских домова са 1.686 православних душа. Срби посједују 2.112 кј. земље. Православни имају чак пет гробаља. Док је срез Глина имао око
45.000 становника, од којих
око двије трећине Срба.
Православно парохијско
звање је основано 1784. године, а црквене матичне књиге
се воде од 1785. године.
Пјесник Иван В. Лалић је
написао поему Опело за седам стотина из цркве у Глини, која је објављена у Загребу 1955. године, а посвећена
покланим Србима у глинској
цркви 1941. године.
Вајар Антун Аугустинчић
је 1969. године поставио фонтану Мајка и дијете испред
Спомен-дома покланих Срба
у Глини. Хрвати су 1995. године уништили ову фонтану.
ДОНКО РАКОЧЕВИЋ
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ЛАБУДОВИЋ: Попис
становништва одређује
будућност Срба у ЦГ
иректор Српске куће у дине није добио одговор генеД
Црној Гори Емило Ла- ралног директора РТС, нудебудовић истакао је да је ова ћи му бесплатан студио, монкровна институција српске
културе настала и опстаје
захваљујући прије свега разумијевању и помоћи предсједника Србије Александра
Вучића, који је донио одлуку
да се за 3,7 милиона евра купи 1.600 квадрата најљепшег
простора у Подгорици.
Лабудовић је истакао да је
Србима у Црној Гори потребна духовна и културна помоћ,
као и подизање свијести о јединству српског народа оцјењујући да су наши сународници изложени етноциду и
културоциду.
Попис становништва који
треба да се обави током 2021.
године Лабудовић је оцијенио
као најважније ововременско
питање за Србе у Црној Гори.
Он је указао и на закулисне
игре у којима се покушава из
пописног упитника избацити
питање вјерске, националне и
језичке припадности.
– На тај начин тренутно
стање које није објективно
остало би замрзнуто, јер је
попис урађен прије 10 година спроведен у изузетно лошој атмосфери – рекао је Лабудовић уз наду да ће Србија извршити притисак на међународне факторе да се три
кључна питања не изоставе.
Лабудовић је истакао да
Србија треба да се јасно опредијели између Срба и Црногораца.
– Онима који се стиде да
се изјасне као Срби не треба
дозволити бесплатно школовање по Србији и омогућавати друге бенефиције – рекао
је Лабудовић.
Он је поменуо и неке примјере неразумијевања од
стране српских компанија.
Као примјер је навео компанију М-тел која није хтјела
да издвоји 15 хиљада евра за
оспособљавање видео конференцијске мреже, а изразио је
жаљење што ни након три го-

тажу и бесплатну канцеларију за дописнике из Црне Горе.
Лабудовић је истакао да
га радује сваки успјех Србије, јер Срби у Црној Гори немају никог ближег.
– У другим рубним подручјима питање опстанка
Срба је некад чисто питање
живота и смрти јер су окружени дугогодишњим непријатељима. Проблем Срба у Црној Гори је специфичан јер
смо угрожени од браће задојене каиновском мржњом
– рекао је Лабудовић и додао да се као новинар државне телевизије, посланик у четири сазива и сада директор
Српске куће сусрео са разним групама.
– Најгори су они који траже од Србије да помогне, али
да се ништа не пита, јер у Црној Гори живе „Срби над Србима”. Ми смо прошли кроз
страшан период, дуг више од
20 година голготе када смо
као Срби били проказани као
непријатељи Црне Горе. Након те голготе дочекали смо
и оно што смо мислили да
је дан ослобођења. Дочекали смо да падне режим који је све те подјеле направио
и продубио. Бојим се да смо
опет изманипулисани. Данас
у Црној Гори не смијемо да
дирнемо ни у једну циглу државне грађевине коју је градио антисрпски режим Мила
Ђукановића – рекао је Лабудовић објашњавајући на шта
тачно мисли.
– Ми данас не смијемо ни
да помислимо на обећања дата нашим грађанима Србима.
Обећали смо да ћемо поништити срамно признање лажне државе Косово, да ћемо
укинути санкције уведене Русији, да ћемо спровести поштен и демократски референдум са питањем да ли Црна Гора треба да буде чланица
НАТО. На челу нове власти
је човјек који је био на челу
наше листе и највећег повјерења СПЦ. Нисмо га познавали, али смо га прихватили
на ријеч наших духовника, да
би првог дана по проглашењу изборног резултата потписао споразум да ништа не
дирамо. У наводно промијењеној политичкој ситуацији
српске институције су и даље
у истом положају – закључио
је Лабудовић.

СТОШИЋ: ПОМОЗИМО ЈЕДИНУ СРПСКУ
ШКОЛУ У СЈЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ
Народни посланик Хаџи Милорад Стошић указао је да су највећу асимилацију претрпјели Срби у Сјеверној Македонији.
По његовим ријечима, више пута је затражена помоћ од Министарства културе Србије да се јединој основној школи у коме се
изводи настава на српском језику Светозар Марковић у општини Старо Нагоричане, помогне у набавци уџбеника и савремених учила, али од тога није било ништа. Стошић је напоменуо
да се у овој општини налази и Црква Светог Ђорђа, коју је подигао краљ Милутин и за коју би требало наћи начина да се врати
под окриље СПЦ. Стошић је навео да очекује да би оснивањем
Савеза Срба у Словенији требало доћи до побољшања њиховог положаја. Он је изразио наду да ће Министарство просвјете
показати вољу да Србима у региону помогне у набавци уџбеника и увећању књижног фонда библиотека српских удружења.

ОДРЖАНА ДРУГА СЈЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ

Срби у региону никад нису
имали већу подршку матице

Н

а сjедници Одбора
за дијаспору и Србе
у региону, одржаној
16. децембра 2020. године,
разматран је положај и перспектива Срба у региону у
контексту подршке Републике Србије и утицаја на
положај српске заједнице
у региону.
Предсједник Одбора Милимир Вујадиновић пожелио је добродошлицу гостима, ријечима да они заправо
нису гости, већ пријатељи који су дошли у свој дом, Дом
Народне скупштине.
– Сигуран сам да нашим
сународницима никада није

била потребнија помоћ Републике Србије нега сад, али и
да никада нису могли више
да се ослоне на Србију него
данас – рекао је Вујадиновић.

Он је нагласио да предсједник Републике Србије Александар Вучић улаже
велике напоре да са свим државницима у региону успо-

ОРЛИЋ: СРБИЈА ЈЕ СПРЕМНА ДА ПОМОГНЕ
Владимир Орлић, потпредсједник Народне скупштине
Републике Србије је истакао да Срби у региону нису увијек
имали исти осјећај према институцијама Републике Србије,
нити су те институције увијек показивале пажњу према својим
сународницима који живе ван матице. Као свједочанство тог
односа навео је писмо епископа бихаћко-петровачког Сергија
који је јасно указао да се та промјена десила оног тренутка
када је Александар Вучић постао предсједник Србије.
– Немојте да се устручавате да нам ставите до знања како
да помогнемо, а будите сигурни да ћемо сваком задатку
приступати са снажном вољом – поручио је Орлић.

Цицовић: Немјерљив допринос
Србије очувању Р. Српске

Ш

еф Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић оцијенио
је да су односи Србије и Републике Српске, захваљујући одличној сарадњи највиших званичника, у посљедњих седам
година бољи него икад, а да је
однос Србије и њен допринос
очувању и напретку Републике Српске велик и немјерљив.
– То је, прије свега, резултат одличне сарадње предсједника Србије Александра Вучића, предсједавајућег /и српског
члана/Предсједништва БиХ
Милорада Додика и предсједнице Републике Српске Жељке Цвијановић, који су заједно са предсједницима влада,
Аном Брнабић и Радованом
Вишковићем и предсједницима народних скупштина креатори и носиоци најприсније
сарадње – како у области привредног развоја и заједничких
пројеката, тако и на пољу заштите примарних националних интереса Срба, не само у
наше двије републике, него и
у региону и потом и у српској
дијаспори – рекао је Цицовић.
Он је указао да је, од 2014.
године, Србија најдиректније
са више од 59 милиона евра
подржала програме и пројекте у градовима и општинама у
Републици Српској, општинама са српском већином у Федерацији БиХ, те најдиректније помогла српске повратнике
у другим дијеловима Федерације БиХ.
Цицовић је навео да су у
том периоду постали видљиви и бројни инфраструктурни пројекти, од моста између
Братунца и Љубовије, новог
моста на Рачи, најновијих про-

јеката изградње Аеродрома Требиње, заједничке изградње хидроцентрала на средњој Дрини и изградње Ауто-пута Београд–Сарајево.
– Овој, заиста импресивној
помоћи и заједничким пројектима, ваља додати и бројне примјере одличне, како институцијалне сарадње скупштина, министарстава, владиних комисија, одбора, комитета, савјета и института,
тако и привредних субјеката,
установа културе, универзитета и истакнутих научника и
умјетника – рекао је Цицовић.
Он је нагласио да је за положај српске заједнице у региону веома важно досљедно
инсистирати на спровођењу
договорене политике са Србијом, везано за очување националног идентитета Срба,
заштите и очување српског језика и писма, побољшање демографске слике српског народа, економско јачање српске
заједнице и његовање културе
сјећања.
– Веома је значајно да сва
српска дјеца, ма гдје била, уче
из истих уџбеника, када је ријеч о националној групи предмета – српски језик и ћирилично писмо, историја и гео-

графија. У очувању народа и
државе нема пречег посла од
тога. Ако нам неко други буде
учио и васпитавао нашу дјецу
– тај ће сутра владати нашим
државама. Дакле, од националног је значаја какве уџбенике дајемо нашој дјеци – поручио је Цицовић.
Он је нагласио да је за Србе
у Србији и у региону и дијаспори од прворазредног значаја
економско јачање, побољшање домографске слике, јер су
бројне школе остале са једним
учеником или су затворене.
– Живећи у статусу грађана другог реда, као на примјер
у Федерацији БиХ, многе српске породице немају никог запосленог, па им је помоћ једини начин истрајавања на свом
огњишту. Други начин могао
би да буде помагање да сами
почну свој бизнис. Наравно, и
за једну и за другу могућност
треба наћи политички пут –
дијалогом са политичким руководствима земаља у региону – рекао је Цицовић.
Он је као посебно важно за
српски народ у цјелини истакао његовање културе сјећања,
јер ће, како је указао, народ
који памти своје славне претке и важне догађаје из своје
прошлости имати и будућност.
У складу са тим, Цицовић
је подсјетио да је договором
српског члана и предсједавајућег Предсједништва БиХ Милорада Додика и предсједника
Србије Александра Вучића успостављен заједнички празник
– Дан српског јединства, слободе и националне заставе –
15. септембар, који је посебно
значајан због историје и очувања националног идентитета.

стави и одржи добре односе,
што се пресликава на однос
Матице и Срба у региону, али
и широм свијета.
Вујадиновић је предсједавао сједницом Одбора, којој су присуствовали чланови
и замјеници чланова: Александар Чотрић, мр Јадранка
Јовановић, Слободан Алавања, Горан Милић, Милан Ђурица, Сања Лакић, Младен
Бошковић, Јанко Лангура,
Наташа Љубишић, Миодраг
Линта, Александар Марковић, Радован Тврдишић, Хаџи Милорад Стошић и Јустина Пупин Кошћал.
ПРИРЕДИО: Т. ЋОРОВИЋ

БОШКОВИЋ: ИЗУЗЕТАН
ОДНОС СРБИЈЕ И
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Народни посланик Младен
Бошковић је у свом излагању истакао да је однос са Српском изузетан што свједоче
и ријечи предсједника Додика који је рекао да је у вријеме Александра Вучића стигла
већа помоћ од Србије него од
БиХ за посљедњих 20 година.

ЛАКИЋ: ВРИЈЕМЕ
ЈЕ ДА СЕ НАПОКОН
РАЗУМИЈЕМО
Народна посланица Сања Лакић је поздравила иницијативу
министра Николе Селаковића
за оснивање специјалног тима Републике Србије чији ће
једини задатак бити очување
духовне, историјске и културне баштине нашег народа на
простору БиХ, Хрватске и Космета. Она је подржала иницијативу за оснивање Министарства за Србе у региону, а
као посебно важну истакла је
чињеницу да је Србија испунила свих 26 тачака из Декларације о унапређењу односа између Хрватске и Србије коју су
потписали Колинда Грабар Китаровић и Александар Вучић.
– Није добро што не постоји
узајамност и што постоји на
хиљаде ствари које се дешавају српској заједници. Ми морамо у 21. вијеку када су стасале генерације које су рођене тих деведесетих година да
се напокон разумијемо. О том
разумијевању је у селу Кућанци, прошле године говорио
и патријарх Иринеј на мјесту
гдје је обновљена црква у којој је крштен патријарх Павле,
подсјећајући на његове ријечи „да будемо људи, никада нељуди”.
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Јеремић: Док зависимо Линта: Без озбиљне институционалне подршке
од хрватске Владе нема матице Срби из региона су осуђени на нестанак!
Срба из региона Мио– Од отварања бироа Интерпола у
– Поздравио бих заједнички договор
самосталне политике Предсједник
драг Линта је истакао да питање два Хрватској 2000. године до данас, на да се положи цвијеће за хрватске жртве
редсједник Заједничког
милиона Срба у региону треба дефини- основу хрватских потјерница ухапше- у Шкабрњи, а потом за српске жртве у
П
вијећа општина Срђан Јесати као једно од најважнијих држав- но је 180 Срба. Погледајте недавна хап- Вариводама и Груборима уз заједничремић је рекао да на подручју
них и националних питања, а да би се шења на која сам реаговао у Негослав- ку искрену осуду свих злочина и поруку
Славоније, Барање и западног
Срема живи хомогена српска заједница која у потпуности баштини своју традицију, културу, вjеру, обичаје,
језик и писмо.
Истакао је да Хрватска
има добар Уставни закон о
правима националних мањина састављен прије 18 година
који предвиђа да ће предност
приликом запошљавања у државним, јавним службама,
здравству, полицији, правосуђу имати представници националних мањина у складу
са њиховим бројем, али да
је он мртво слово на папиру.
– Не знам ниједног припадника српске заједнице који се запослио у некој државној служби, зато нам такви закони не требају, јер је њихова једина сврха махање пред
међународном заједницом –
рекао је Јеремић.
Он је напоменуо да је
слична ситуација и са Законом о службеној употреби језика и писма који јасно предвиђа да у мјестима у којима
национална мањина чини
најмање трећину становника, 33%, сви знакови укључујући и улазне и излазне табле
из таквих мjеста морају бити
исписани и на језику и писму
националне мањине.
– Прошло је 25 година
од завршетка мирне реинтеграције истока Славоније
уставно-правни поредак Републике Хрватске, а да немамо ниједно мјесто у којем Срби имају двојезичне табле на
улазима и на излазима мјеста, мада у некима од њих чине 90% становништва – рекао је Јеремић. Он је појаснио да је Хрватска захваљујући подршци Срба постала
пуноправни члан ЕУ, али да
од њеног уласка нема мониторинга и да су данас припадници националних мањина
препуштени сами себи.
Јеремић је као трећи примјер навео Закон о одгоју и
образовању на језику и писму националних мањина
који омогућује да се изврше статусне промјене, односно пререгистрације школа
у којима се настава одвија на
српском језику и ћириличном писму.
– Прије шест година успјели смо да извршимо одређене измјене и допуне тог Закона, па је тако у чланку 96.
став 3. речено да су основне
школе у Републици Хрватској
у власништву жупанија и да
се изнимно оснивачка права за школе са жупаније могу (али не морају) пренијети
на општине или градове који то затраже. Општине Борово, Маркушица и Негославци
упутиле су Вуковарско-сремској жупанији овакав захтјев
прије шест година и до данас то питање није стигло на
дневни ред – рекао је Јеремић и додао да није помогло
ни писмо бивше министарке
образовања Блаженке Дивјак.
Јеремић је истакао да је
у вријеме владе Томислава

Карамарка буџет намијењен
Заједничком вијећу општина
и Српском народном вијећу
до те мјере био умањен да је
у питање био доведен опстанак ове институције.
– Да није помогла наша
матична држава рад не би
ни био могућ – истакао је Јеремић. Он је истакао да се
задњих година помоћ матице према Србима у Хрватској
„рапидно повећала ”.
– Матична држава нам
је значајно помогла када су
у питању информисање на
српском језику и ћириличном писму, образовање, као
и очување културне аутономије кроз подршку одређених пројеката са којима ЗВО
аплицира према Министарству културе и информисања Републике Србије и Управи за сарадњу са дијаспором
и Србима у региону – рекао
је Јеремић и посебно истакао подршку владе АП Војводине и Фонда за пружање
помоћи избјеглим и расељеним лицима.
Јеремић је као посебно важне истакао постигнуте споразуме о сарадњи са Градом
Новим Садом, Суботицом и
општином Стара Пазова.
Подсјетио је да је у Хрватској ојачао екстремни радикализам који се огледа у обиљежавању страдања у Блајбургу, који је финансиран
новцем грађана Хрватске, а
у коме се славе окупатори,
као и коришћење усташког
поздрава „За дом спремни”.
– Вјерујте, докле год смо
зависни од буџета Републике
Хрватске, која нас уцјењује
наравно са тим новцима, тешко нам је градити политику
која ће бити самостална, зато
сматрам да би било јако важно да рад Заједничког вијећа општина буде стална буџетска ставка Републике Србије – рекао је Јеремић и додао да би требало омогућити
што бољу привредну сарадњу.
– Искористимо прилику
што је Република Хрватска
чланица ЕУ, а Србија чланица ЦЕФТЕ. Сигуран сам да
многим привредницима из
Републике Србије, чији камиони стоје на километарским
колонама на границама је у
интересу да имају дистрибутивна складишта из којих ће
моћи одмах по добијању наруџби купаца из земаља ЕУ да
им то дистрибуирају. Наравно
да су наше општине спремне
да им дају бесплатно земљиште, да их ослободе комуналне накнаде, доприноса, приреза, да их комплетно опреме
инфраструктурно уз само један услов, а то је да запошљавају Србе који ту живе. То би
била највећа помоћ – закључио је Јеремић.

то спровело неопходно је оснивање посебног Министарства за Србе у региону.
Линта је за положај Срба у Мађарској
и Румунији рекао да је задовољавајући, док је положај у осталих шест земаља региона оцијенио изузетно тешким.
– У најтрагичнијем положају су Срби у Хрватској и Федерацији БиХ, а није много другачије ни у Црној Гори. Зато сматрам да би требало основати посебну државну институцију која би се
бавила положајем Срба у региону – рекао је Линта.

СРБИ У РЕГИОНУ ИМАЈУ ДРУГАЧИЈЕ
ПРОБЛЕМЕ ОД ОСТАТКА ДИЈАСПОРЕ

Он је оцијенио да се питање положаја Срба у региону због њихове угрожености мора одвојити од дијаспоре, јер
су проблеми неупоредиви.
– Без активне подршке матице, Срби у региону ће нестати – рекао је Линта и објаснио да Срби у региону и српске институције не могу да воде своју
самосталну политику уколико не могу
да рачунају на тај буџет.
– Они морају да поштују институције и устав држава у којима живе, али
како да се енергично боре за своја права и инсистирају на поштовању међународних стандарда, ако су препуштени
сами себи – поручио је Линта.
Он се осврнуо на лицемјерје хрватске државе која је 2009. године приликом отварања поглавља 23 које се односи на људска права и правосуђе обећавала куле и градове.
– Скупштина града Вуковара је тада,
2009. године, донијела одлуку од двојезичности и увела двојезичне табле. Ми,
протјерани Срби, молили смо Милорада
Пуповца и тадашњег предсједника Србије Бориса Тадића да ни у ком случају не дају подршку да Хрватска затвори
преговоре у Поглављу 23. Упозоравали
смо да ће Хрватска преко ноћи промијенити своју политику. Првог јула 2013.
године Хрватска је постала члан ЕУ, а
само два мјесеца касније почиње разбијање двојезичних табли по Вуковару
и широм Хрватске. Укинута је Одлука
о примјени Уставног закона о правима
националних мањина и двојезичности
на подручју Вуковара и то траје до данас – рекао је Линта.

ИНСИСТИРАЊЕ НА РЕЦИПРОЦИТЕТУ

Он је навео да Срби у Хрватској имају
право на двојезичне табле у 19 општина и два града Вуковару и Врбовском,
односно тамо гдје живи више од 33%
Срба, док је тај проценат у Србији свега 15% и да је најпрагматичније водити политику реципроцитета.
– Београд мора инсистирати на реципроцитету и у економским сферама.
У Србији је отворено више од 200 филијала хрватских фирми и уложено је
преко 700 милиона евра хрватског капитала, док је српски капитал у Хрватској потпуно непожељан. Принцип мора бити инсистирање на реципроцитету, па и да српски капитал може слободно да улази у Хрватску и да се отварају
дистрибутивни центри и мали погони
и то не само на подручју Источне Славоније, Барање и Западног Срема, него
и на подручју Сјеверне Далмације, Лике, Баније, Кордуна, Западне Славоније. Отварањем стотињак таквих погона у којима би се запослило од 20 до
50 људи створио би се темељ да Срби у
Хрватској опстану и трајно тамо живе.
У супротном без активне улоге државе,
Срби од Словеније до Албаније једноставно ће нестати у наредном периоду.
То је сурова чињеница – рекао је Линта.
Он се потом осврнуо на однос Хрватске
по питању ратних злочина.

цима. Тамо је остала огромна већина
људи која није учинила ништа, који су
се часно борили за свој народ и државу. Сада се ти људи хапсе, као и 2012.
године када је на правди Бога осуђено
10 трпињских Срба. Суштина је да се
Србима упути порука да су непожељни.
Пред њих се ставља избор да се иселе
или да се асимилују. Тражио сам и тражим да држава Србија реагује, да упути снажан протест хрватској Влади, да
министарка правде Маја Поповић зове хрватског министра правосуђа Маленицу и затражи да Хрватска достави
стваран списак свих осумњичених и оптужених Срба и да им се овдје суди. За
кога год постоји доказ да је учинио кривично дјело ратног злочина биће процесуиран, али сви други морају имати
слободу кретања. Неприхватљиво је да
25 година од завршетка рата сваки Србин који је један дан био у Војсци Републике Српске Крајине страхује да ће
бити ухапшен, малтретиран и затваран
– поручио је Линта.

ГДЈЕ ЈЕ СПОМЕНИК ЗА
СРПСКЕ ЖРТВЕ У ВУКОВАРУ?

Он је навео примјер хапшења хрватског држављанина Тихомира Пурде оптуженог за ратне злочине у Вуковару. Под притиском хрватске јавности
и тамошње политичке елите, правосудни органи БиХ су га умјесто Србији изручили Хрватској гдје није ни служио
казну, а касније је ухапшен јер је малтретирао сопствену супругу.
Линта је Вуковар назвао „лажним
хрватским митом”.
– Имамо податке нашег Удружења
несталих, погинулих и убијених Срба
против заборава у Хрватској, да је најмање 120 Срба убијено прије почетка
ратних дејстава у Вуковару. Зашто нема споменика за српске жртве у центру
Вуковара на које би положили цвијеће?
– запитао се Линта.

ОКО ПРИЗНАЊА ОЛУЈЕ
И КОСОВА НЕМА ПОГАЂАЊА

Он је још једном осудио „срамни
одлазак потпредсједника хрватске Владе Бориса Милошевића из редова Срба
на прославу Олује, као и одлазак изасланика предсједника Србије Верана
Матића и његово клечање на Овчари.
– Не може нико самостално у име
читавог српског народа одлучити да ли
ће славити Олују. Велика већина Срба
из Хрватске више не живи у Хрватској,
већ се налазе у Србији, Републици Српској или су расељени широм свијета.
Као што смо против признања Косова
и Метохије, тако смо и против признања злочиначке акције Олуја – јасан је
Линта. Он је истакао да је цивилизацијска ствар да се обиљеже мјеста страдања Хрвата и Срба.

да сви починиоци морају да одговарају
за почињена злодјела – рекао је Линта.
Он је истакао да хрватска страна годинама манипулише јавност кад говори о несталим лицима и да Србија мора да инсистира на објављивању њихове националне припадности.
– Стално се говори о несталим Хрватима, па се стиче утисак да не постоје нестали Срби. Хрватска помиње
списак од 1.869 несталих особа, а да
притом прећуткује да је већина несталих лица (више од 1.100) српске националности. Хрватска одбија да ексхумира посмртне остатке више од 150 Срба
који се налазе на десетинама познатих
гробних мјеста широм Хрватске – рекао
је Линта наводећи као примјер Книн у
коме је сахрањено 12 Срба убијених у
злочиначкој акцији Миљевачки плато.
Линта је положај Срба у Федерацији
БиХ оцијенио трагичним и нагласио да
се посебна пажња мора обратити на четири повратничке општине Дрвар, Петровац, Грахово и Гламоч.
– Поздравио сам одлуку предсједника Србије Александра Вучића и наше
Владе да се отвори погон у Дрвару, али
за српски опстанак потребно је отворити сто таквих погона у Федерацији БиХ
и још стотину у Хрватској.

АНТИСРПСКА ПОЛИТИКА СТОПИРА
ИСКРЕНЕ КОМШИЈСКЕ ОДНОСЕ

Линта се осврнуо и на 25. годишњицу потписивања Дејтонског споразума.
Он је рекао да Загреб и Сарајево од завршетка рата воде непријатељску политику јер констанстно понављају лажну тезу да су Србија и Срби агресори и злочинци.
– Треба нам активна политика према
међународној заједници да се боримо
за истину о карактеру рата и у Хрватској и у БиХ. Потребно је да инсистирамо да свако мјесто у Хрватској и Федерацији БиХ гдје је страдао наш народ и
у Другом свјетском рату и деведесетих
година буде обиљежено спомеником –
рекао је Линта.
Он је рекао да се у Србији погрешно
мисли да бошњачки политичари само
говоре о геноциду у Сребреници.
– Званични став бошњачке елите је
да су Срби починили геноцид у више
општина на подручју Босне и Херцеговине. Они траже да се уради ревизија пресуде Међународног суда правде и
Србија осуди због тога што није спријечила наводни геноцид. Подсјетићу да је
хрватски Сабор 2000. године једногласно изгласао Декларацију о тзв. Домовинском рату по којој су Србија, ЈНА и
крајишки Срби извршили агресију на
Хрватску. Због свега тога нису могући
никакви искрени комшијски односи Србије са Загребом и Сарајевом, јер тамо
доминира антисрпска политика – рекао
је Линта подвлачећи да је реципроцитет
једина политика која може да се води
према Сарајеву и Загребу.
– Неопходно је основати Министарство за Србе у региону које ће се 365 дана у години бавити само Србима у региону. Зато не треба жалити енергије,
средстава и времена. Садашња Управа треба да се бави побољшањем односа матице са дијаспором, али за ефикасно рјешавање проблема Срба у региону неопходно је да се бави посебна
државна институција, која би између
осталога имала и обавезу да на сваких
шест мјесеци прави извјештаје и са чињеничним стањем упозна све релевантне међународне институције о кршењу
људских права Срба у региону, са акцентом на Хрватску, Федерацију БиХ
и Црну Гору уз инсистирање поштовања европских стандарда.
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Оставински поступак у Хрватској

zz
Живим у Сомбору са породицом од прогонства у ав-

густу 1995. године. На подручју бивше РСК остала
имовина која се водила као власништво мога покојног оца. Он је умро 2000. године у Сомбору, а након
његове смрти, ја, мајка и сестра, као његови законски насљедници нисмо подносили захтјев за покретање оставинског поступка иза његове смрти. Да ли
се може покренути оставински поступак за насљеђивање непокретне имовине у Хрватској пред надлежним судом нашег пребивалишта у Србији?
- Судови у Србији немају надлежност за одлучивање у поступцима насљеђивања непокретне имовине у
Хрватској. За те поступке овлаштени су надлежни општински судови у Републици Хрватској на чијем се подручју налазе Ваше некретнине.
Имате двије могућности:
- оставински поступак може по службеној дужности
покренути надлежни Матични уред у Републици Хрватској, гдје је у матичне књиге умрлих уписан Ваш покојни отац. Потребно је да Матичном уреду доставите
извод из матичне књиге умрлих од Вашег покојног оца
(издан на међународном обрасцу или на обичном обрасцу, са пријеводом на хрватски језик) и попис његових законски насљедника (са адресама пребивалишта),
у сврху издавања смртовнице, након чега тај Матични
уред подноси захтјев надлежном општинском суду за
отварање оставинског поступка, или
- оставински поступак може покренути било ко од
вас троје законских насљедника, подношењем писменог захтјева надлежном општинском суду у Хрватској,
уз који требате доставити извод из матичне књиге умрлих од вашег покојног оца (издан на међународном или
обичном обрасцу, са пријеводом на хрватски језик), извод из земљишних књига и посједовни лист, подигнути код општинског суда и код службе за катастар некретнина на чијем се подручју налазе некретнине које
су предмет насљеђивања, фотокопију извода из матичне књиге рођених од Вас и Ваше сестре, и фотокопију вјенчаног листа од Ваше мајке (издан након смрти
Вашег оца), фотокопије ваших личних карата и ваше
адресе на које ће вам стићи позиви суда или јавног биљежника пред којим се води тај оставински поступак,
у сврху одазивања оставинској расправи или давања и
просљеђивања ваших насљедничких изјава суду или
јавном биљежнику.
Када надлежни општински суд заприми Ваш приједлог са напријед наведеним доказима и адресама вас
насљедника, он тај Ваш приједлог уступа јавном биљежнику, који је судски опуномоћеник за провођење
оставинског поступка. Јавни биљежник потом упућује позиве Вама, Вашој сестри и Вашој мајци, да се одазовете у његов уред на оставинску расправу. Уколико
нисте у прилици да се појавите заказаног датума на
оставинској расправи код јавног биљежника, можете
затражити од јавног биљежника одгоду за неки други
датум, ако за то имате оправдане разлоге. Уколико не
желите ићи на оставинску расправу код јавног биљежника, можете насљедничке изјаве дати пред надлежним судом или јавним биљежником у мјесту вашег
садашњег пребивалишта у Србији и исте прослиједити том јавном биљежнику пред којим се води оставински поступак.
Ако се нико од вас троје законских насљедника, по
уредно добијеним позивима од стране јавног биљежника
не појави на заказану расправу пред јавним биљежником и не доставите му своје насљедничке изјаве овјерене пред судом или јавним биљежником у мјесту вашег
садашњег пребивалишта у Републици Србији, а јавни
биљежник који води оставински поступак има доказе да
сте његове позиве за оставинску расправу уредно примили, он ће донијети рјешење у којем ће утврдити да
сте се Ви, Ваша сестра и Ваша мајка прихватили насљеђа које вам припада по закону, у једнаким дијеловима.
Уколико имате даљих нејасноћа позовите нас на број
021528132.
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.

ОДРЖАН 9. КОНГРЕС ПРИВРЕДНИКОВИХ СТИПЕНДИСТА И СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ

Док је Срба биће и Привредника

К

онгрес Привредникових стипендиста и српске омладине одржан
је путем онлајн платформе
и окупио је највећи број стипендиста у новијој повијести
Привредника – њих 79.
Ове године је, наиме, Српско привредно друштво Привредник додијелило укупно
79 стипендија, од тога 40
ученичких и 39 студентских.
Стипендисти потичу углавном из руралних и привредно неразвијених и запостављених подручја Републике
Хрватске.

ЛУНИЋ: И У ЗАБРАЊЕНО
ДОБА ПРИВРЕДНИК ЈЕ
БИО У НАШИМ СРЦИМА

Ради се о веома талентованим и одличним ученицима и студентима слабог имовинског стања. Мјесечна стипендија из Фонда Владимир
Матијевић за студенте износи 1.000, а за ученике 500
куна. Студентска стипендија
из Фонда Ивана Вујновић за
изванредне студенте износи
1.200 куна.
Након што је на почетку
Конгреса приказан кратки
филм о Привреднику снимљен у продукцији П-портала, из студија у Привредниковом дому у Загребу предсједник Привредника Ни-

кола Лунић започео је своје обраћање учесницима и
гледаоцима подсјећањем на
историјат ове добротворне
организације основане заслугом Владимира Матијевића и других виђенијих Срба крајем 19. стољећа, која
је, дјелујући прво у Аустро-Угарској, а онда и у Југославији, омогућила школовање више од 40.000 дјеце и
омладине.
Лунић је подсјетио да је
нажалост, од 1941. године,
доласком комуниста на власт
Привредников рад забрањен.
– Голема је имовина коју
су Привредникови добротвори оставили за школовање и
образовање младих људи оте-

ПОРФИРИЈЕ: У МЛАДОСТ СЕ МОРА УЛАГАТИ
Конгресу се обратио и митрополит загребачко-љубљански
Порфирије, који је поручио да је најважнија истина, без
обзира на околности у којима живимо. За Цркву су, истакао
је, најважнији млади људи у које треба улагати.
Окупљенима на Конгресу се обратио и предсједник СНВ и
саборски заступник Милорад Пуповац који је истакао да
они који заврше факултете буду на располагању заједници
и прије свега завичају, који је страдао у рату и тешко је
запостављен у развоју.

та им је и дана у сасвим друге сврхе које с образовањем
и школовањем младих људи нису имали никакве везе. Та имовина Привреднику ни до сада није враћена.
Па тако ми дјелујемо тако
што држави плаћамо најам
– рекао је Лунић. Он је напоменуо да је „Привредник"
све вријеме забране живио у
срцима људи јер добро се не
може забранити.
– Чим су се створиле прилике, Привредник је обновљен. Обновили су га ентузијасти, бивши питомци, људи
који су знали што је Привредник урадио и што би још могао урадити. Није било лако
тада. Без средстава, без простора за дјеловање, али само
добро срце и воља били су довољни да ми данас имамо једанаесту генерацију стипендиста – рекао је Лунић.

ПУПОВАЦ ОБЕЋАО ПОВРАТ
СРПСКЕ ИМОВИНЕ

Надовезујући се на ријечи
предсједника Привредника о
поврату имовине, Пуповац је
подсјетио на блокаде које по-

стоје не само с Привредниковом већ дјелимично и Просвјетином и црквеном имовином, али је додао да се те
блокаде отклањају.
„Учинићемо све да идућу годину дочекамо с тим да
Привредник у дому у којем
сада Никола са својим младим сурадником сједи, да то
буде власништво онога чије јесте“, обећао је Пуповац.
Након што је промовисана нова генерација Привредникових стипендиста, на самом крају Конгреса, у име
свих њих, окупљенима се
обратио Леон Ћеванић, студент прве године историје на
Филозофском факултету у
Загребу.
– На нама стипендистима је да докажемо да Привредников посао, који одрађује одлично, није био узалудан. Као што су они били
уз нас, тако могу обећати да
ћемо ми, стипендисти, остати овдје, и одужити се не само њима него и цијелом нашем друштву – закључио је
Ћеванић.
О. РАДОВИЋ/ П-ПОРТАЛ.НЕТ

ДРУГУ ГОДИНУ У НИЗУ УРУЧЕНА ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ СРПСКИМ СТУДЕНТИМА

Заједничко вијеће општина помогло 35 студената
који се школују у Хрватској, Србији и БиХ

У

просторијама Српског
културног центра који
дјелује у склопу Заједничког вијећа општина потписани су уговори са 35 студената који су остварили право на једнократну новчану
помоћ у износу од 2.000 куна. На претходно расписани
конкурс јавило се 46 студената, а бодовани су на основу
успјешности у школовању и
социјално-материјалног статуса. Једнократну помоћ добило је 15 студената који студирају у Републици Србији,
19 који студирају у Републици Хрватској и један студент
који студира у Босни и Херцеговини.
Посебно је тешко српским
студентима из Хрватске који
студирају у околним земљама јер су најчешће у ситуацији да не могу остварити
стипендију ни у својој земљи
ни у земљи у којој студирају.
Једна од њих је Марија Грозданић из Мирковаца која је
студент четврте године Медицинског факултета у Новом Саду.
– Ово је једина помоћ коју

сам добила ове године јер је
углавном за стипендије у Хрватској услов да ту и студираш. Што се тиче будућности
волела бих да се једног дана
вратим својој кући, пронађем неки посао па после тога можда и да упишем специјализацију – каже Марија.
Међу студентима који су
добили помоћ ове године је и
Милица Ајдуковић из Борова, студенткиња треће године клавира на осјечкој Академији за умјетност и културу.
– Ова помоћ ће ми покрити неке основне студентске
трошкове. Повремено радим
неке студентске послове, али

тренутно немам посла и желим да се захвалим Заједничком већу општина из Вуковара на овој помоћи – истиче Милица.
На свечаности која је поводом потписивања уговора уприличена студентима
су се обратили предсједник
Заједничког већа општина
Срђан Јеремић и предсједница Одбора за образовање
ЗВО-а Милица Стојановић.
Они су поздравили студенте
и позвали их да се једног дана врате у своја мјеста пребивалишта те да једног дана
буду истакнути чланови заједнице. Ово је иначе друга

година да ЗВО на овај начин
помаже студентима српске
националности, након што је
и прошле године 35 њих добило помоћ у истом износу.
– Када смо прошле године
одлучили да покренемо ову
активност, реакције су биле
добре и наравно да смо одлучили да са тим и наставимо.
Нама је јако битно да студенти српске националности по
завршетку својих студија дођу овдје да живе, а наша је дужност да им помогнемо током образовног процеса, али
и касније код проналажења
посла. Потписивање уговора
била је прилика да мало поразговарамо са њима и видјели смо да међу њима има
и дефицитарних занимања
па се надамо да ће им једног дана бити лакше да пронађу посао. Најмање што ми
као институција можемо да
учинимо је да им финансијски помогнемо те да њима и
њиховим родитељима олакшамо студијске дане – каже
предсједник ЗВО-а Срђан Јеремић.
НИКОЛА МИЛОЈЕВИЋ / СРБИ. ХР
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

У ИМЕ ВЛАДЕ СРБИЈЕ, НА ЛИНТИНО ПИСМО У КОМЕ СЕ ТРАЖИ РЈЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА ЗА СВЕ ПРОТЈЕРАНЕ СРБЕ, ОДГОВОРИО КОМЕСАР ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

ЦУЦИЋ: Србија нема намјеру да настави Регионални стамбени програм!
П
исмо које је Миодраг Линта упутио премијерки Србије Ани Брнабић (објављено
у 57. броју Српског кола), у коме се тражи да се трајно ријеши стамбено питање протјераних Срба, прокоментарисао је Владимир Цуцић комесар за избjеглице и миграције.
zz
Наставити са Регионалним стамбеним програмом док све избјегличке
породице не буду стамбено ријешене
У периоду када је планиран РХП, Србија је исказала
потребу за рјешавањем стамбеног питања најугроженијих
избјегличких породица, за чије збрињавање је од донатора
тражено 302 милиона евра.
На донаторској конференцији, донатори су опредијелили
укупно 261 милион евра за
све четири земље учеснице
у Програму. До сада је укупно прикупљено 238 милиона
евра и одобрен 31 пројекат.
Када је ријеч о Србији одобрено је 134.544.723 донаторских
средстава, а контрибуција Србије износи 30.692.425 милиона евра, што укупно износи 165.237.148 евра од чега је
планирано стамбено збрињавање око 7.600 избјегличких
породица у потреби. Додатних
средстава по овом програму
неће бити, али паралелно са
Регионалним стамбеним програмом средствима из буџета и донаторским средствима
обезбијеђено је преко 12.000
стамбених рјешења за избјеглице, а додатна средства из
РХП могу бити обезбијеђена
искључиво из средстава прибављених откупом станова из
овог програма.
zz
Омогућити свим протјераним Србима који нису

имали избјеглички статус
да ријеше своје стамбено
питање.
Лица која никад нису била
у статусу избjеглице немају
законског основа да буду корисници програма збрињавања које спроводи Комесаријат.
zz
Омогућити свим протjераним Србима чији су станови саграђени преко Регионалног стамбеног програма или путем разних
међународних организација да добију тзв. двоструки попуст приликом
откупа станова.
Резултат континуираног
залагања да се проблем ових
породица адекватно ријеши,
досљедном примјеном одредаба Закона о избјеглицама,
свакако је Закључак Владе Републике Србије 5 број: 3606707/2019-1 од 4. јула 2019.
године о прихватању Извјештаја о спровођењу Програма за становање и трајну интеграцију избјеглица у Србији
– СИРП са приједлогом активности за рјешавање питања интеграције избјеглица, корисника овог програма. Упркос чињеници да је након доношења овог закључка
постојала начелна воља свих
јединица локалне самоуправе које су реализовале СИРП
програм да се овом дугогодишњем проблему пружи одговарајућа пажња и исти једнообразно ријеши у свим јединицама локалне самоуправе, до
доношења релевантних одлука о располагању предметним
непокретностима ради омогућавања корисницима куповине стамбених јединица, до
данас није дошло. Цијена за
станове који су предмет купо-

продаје утврђује се у складу са
Законом, а било какво друго
умањење противно је одредбама Закона о избјеглицама.
zz
Омогућити свим протјераним Србима помоћ у грађевинском материјалу до
износа од 550.000 динара
за завршетак радова
Све избјеглице које испуњавају услове предвиђене
важећим прописима, а прије свега да посједују легално
изграђен неуслован стамбени објекат или граде у оквиру габарита предвиђених грађевинском дозволом коју посједују могу остварити помоћ
у грађевинском материјалу
вриједности до 550.000 РСД
како би у стамбеном објекту
били обезбијеђени основни
услови за становање према
броју чланова породице/домаћинства.
zz
Ријешити имовинско
правна питања која онемогућавају откуп станова
Oко 1.500 породица постали су власници стамбених јединица. Поступци рјешавања
имовинско-правних питања, у
неколицини преосталих јединица локалне самоуправе су
у току. Услијед проглашења
пандемије Ковидом 19 како

на глобалном, тако и нивоу
Републике Србије, дошло је
до тога да су многи органи у
локалним самоуправама радили са ограниченим капацитетима, што је довело до
застоја или успоравања рада.
zz
Омогућити избјегличким
породицама које су добиле станове кроз пројекат Социјално становање у заштићеним условима
да имају право откупа тих
станова по истим условима који важе за остале избјеглице
Социјално становање у заштићеним условима је проширено право из социјалне
заштите које не уређује Република већ јединица локалне самоуправе. Намијењено
је посебно угроженим категоријама избјеглица којима
је, у једном броју случајева
потребна и помоћ за текуће
трошкове (струју, воду и сл.)
или стручна помоћ Центра
за социјални рад, а Уговором
са општином/градом је прецизирана обавеза да стамбене јединице не могу промијенити намјену односно остају
намијењене одређеним услугама социјалне заштите у локалној заједници.
zz
Максимално убрзати рјешавање поднијетих захтјева и доношење коначних листа након завршених конкурса за све видове рјешавања стамбених
питања
Одлука за стамбене јединица у Др Ивана Рибара (133)
и Овчи (250), очекује се у наредна два мјесеца, након чега
слиједи поступак по жалбама,
а тек тада и утврђивање Коначне листе. Како, ни на једној локацији још увијек није

започела изградња стамбених
јединица, која ће од почетка
градње трајати од 18 до 24 мјесеца, свакако је да изабрани
корисници у том смислу неће чекати усељење у изграђене стамбене јединице, већ напротив, чекаће завршетак изградње стамбених јединица
најмање годину дана. Слична
је ситуација и у Новом Саду за
стамбене јединице у Футогу и
Ветернику.
zz
Максимално убрзати рокове изградње станова и
монтажних кућа и усељење у исте, као и додјелу
сеоских имања и грађевинског материјала
Рокови изградње станова
и монтажних кућа утврђују се уговорима са извођачима. Захтjеве за продужење рокова подносе извођачи,
стручни надзор даје процjену и одступање не може бити дуже од дозвољеног по важећим прописима у наведеној области. Сеоске куће се
не додjељују, већ се купопродаја реализује одмах након
доношења Одлуке о избору
корисника и Коначне листе,
док рокови за испоруку грађевинског материјала зависе од успjешно спроведене
јавне набавке што је једини
разлог за евентуалну неблаговремену испоруку.
zz
Максимално убрзати
склапање купопродајних
уговора након истека закупа од шест мjесеци, колико је предвиђено Законом о избjеглицама
Закон предвиђа трајање закупа најмање 6 мjесеци, након чега је странка та која се
опредjељује да ли ће продужити закуп и плаћати и даље
закупнину или ће поднијети

захтјев за купопродају стамбене јединице и плаћати купопродајну цијену.
zz
Повећати средства за економско оснаживање протјераних Срба
Што се тиче Комесаријата, додјела средстава за економско оснаживање кроз доходовне активности биће максимална у складу са расположивим средствима одобреним Буџетом Републике Србије. Од 2015. године средствима из буџета у висини од
213.390.000 РСД економски
је оснажено преко 1.300 избјегличких породица.
zz
Омогућити право на додјелу једнократне помоћи,
бесплатних дрва за зиму, лијекова, хуманитарних пакета хране и хигијене, свим угроженим категоријама протјераних
Срба, без обзира на то да
ли тренутно имају важећу
избјегличку легитимацију
или личну карту.
Комесаријат помаже лицима која имају статус и не
могу да остваре ова права. У
протеклих пет година кроз набавку пакета хране потпомогнуто је 6.000 најугроженијих
породица. Исплатом једнократних новчаних помоћи,
додјелом средстава за набавку лијекова и огрјева за зиму
у вриједности од 541.822.000
РСД од 2015. године, помогнуто је 32.540 избјегличких
породица.
ЗБОГ ОГРАНИЧЕНОГ ПРОСТОРА
КОМЕНТАРИ ВЛАДИМИРА
ЦУЦИЋА СУ СКРАЋЕНИ.
КОМПЛЕТАН ОДГОВОР И
ФАКСИМИЛ ПИСМА МОЖЕТЕ
ПРОЧИТАТИ НА САЈТУ САВЕЗА
СРБА ИЗ РЕГИОНА
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ЛИНТА: Недопустиво је да држава изигра 12.000 избјегличких породица!
О
браћам Вам се други пут, као предсједник
Савеза Срба из региона и народни посланик, са захтјевом да Влада Србије трајно ријеши стамбено питање свих протјераних Срба из Хрватске и Федерације Босне и Херцеговине у складу са обећањем Комесаријата за
избјеглице и миграције из 2012. године (у даљем тексту: Комесаријат).
На писмо које сам Вам послао 13. новембра 2020. годинe нисте одговорили, већ сте га
прослиједили Комесаријату ради даљег поступања. У писму сам навео 16 стамбених и других проблема протјераних Срба у процесу интеграције. Нажалост, комесар Владимир Цуцић ми је 10. децембра прослиједио негативне
одговоре у вези са десет прoблема, позитивне
одговоре у вези са два проблема, а за четири
проблема је одговорио да нису у надлежности Комесаријата.

10 НЕГАТИВНИХ ОДГОВОРА
КОМЕСАРА ЦУЦИЋА

Негативни одговори комесара Цуцића су:
држава неће испунити обећање из 2012. године
о рјешавању стамбеног питања свих протјераних Срба; Комесаријат неће омогућити да сви
протјерани Срби који нису имали или немају
избјеглички статус равноправно са осталима
конкуришу за рјешавање стамбеног питања;
Комесаријат се противи тзв. двоструком попусту приликом откупа станова; Комесаријат
се противи да избјегличке породице које су
добиле станове кроз пројекат Социјално становање у заштићеним условима стекну право
откупа тих станова по истим условима који
важе за остале избјеглице; Комесаријат неће
ништа учинити на убрзању рјешавања поднијетих захтјева и доношењу коначних листа

након завршених конкурса; Комесаријат неће
ништа учинити да се убрзају рокови изградње
станова и монтажних кућа, купопродаје сеоских имања и додјеле пакета грађевинског
материјала; Комесаријат неће ништа учинити да се избјегличким породицама, након истека законског рока од шест мјесеци закупа,
мјесечна кирија урачунава у цијену откупа
до тренутка склапања купопродајног уговора
и Комесаријат неће повећати средства за економско оснаживање протјераних Срба и неће
омогућити право на додјелу једнократне помоћи, дрва за огрјев, лијекова, хуманитарних
пакета хране и хигијене свим угроженим категоријама протјераних Срба, без обзира на
то да ли тренутно имају важећу избјегличку
легитимацију или личну карту.

ПРИКРИВАЊЕ ЛОШЕ ПРАКСЕ

Комесар Цуцић је позитивно одговорио
да треба омогућити свим протјераним Србима да добију помоћ у грађевинском материјалу у вриједности до 550.000 динара како би
у стамбеном објекту били обезбијеђени нормални услови за становање према броју чланова породице. Нажалост, у претходном периоду имали смо доста случајева избјегличких породица које су добиле помоћ
у материјалу између 200.000 и 300.000
динара, а Комесаријат је одбио да им
додијели додатну помоћ у грађевинском
материјалу до 550.000 динара да
заврше куће. Такође, комесар
Цуцић је позитивно одговорио
да је Комесаријат покренуо
све неопходне поступке да
се ријеше имовинско-правна питања у низу локалних

самоуправа која спрјечавају да избјегличке
породице коначно постану власници станова
и других стамбених јединица. Нажалост, рјешавање имовинско-правних питања у неким
локалним самоуправама траје више од 20 година, што је апсолутно недопустиво.

НЕНАДЛЕЖНОСТ ЗА ЧЕТИРИ ПИТАЊА

Комесар Цуцић је одговорио да Комесаријат није надлежан да ратни војни инвалиди и породице палих бораца који су станове
добили кроз Пројекат Социјално становање за
ратне војне инвалиде и породице палих бораца
исте добију у власништво бесплатно или, ако
то није могуће, уз минималну новчану накнаду; да Комесаријат није надлежан да се свим
протјераним Србима и њиховој дјеци омогући
да плаћају повлашћену таксу за пријем у држављанство Србије у износу од 1.070 динара,
без обзира на то да ли у тренутку подношења
захтјева имају или немају важећи избјеглички статус; да Комесаријат није надлежан да се
свим протјераним Србима, против којих се воде поступци за ратне злочине пред судовима
у Хрватској и Босни и Херцеговини, омогући
пријем у српско држављанство, као и онима против којих се воде судски поступци
у Београду или је судски поступак окончан и осуђена лица су одслужила казне
затвора. Желим да похвалим чињеницу
да је у међувремену завршено реновирање уништених и демолираних
станова у Земун Пољу у које
су се коначно уселили ратни
војни инвалиди и породице
палих бораца након чекања
више од годину дана.
Поред наведених про-

блема избјегличке породице се условљавају да
морају имати пријављено пребивалиште на
територији одређене локалне самоуправе да
би стекли право да конкуришу за рјешавање
стамбеног питања путем додјеле стана. Такође, у посљедње вријеме јавио нам се значајан
број избјегличких породица које су стамбено
питање ријешиле куповином стана на кредит.
Наведене избјегличке породице нису добиле
никакву помоћ и траже да им се конкретно помогне као и другим избјегличким породицама.

ПОТРЕБАН НОВИ ДОНАТОРСКИ САСТАНАК

Тражим од Вас да Влада Србије учини све
што је у њеној моћи да се настави Регионални стамбени програм и коначно ријеши стамбено питање свих протјераних Срба. Комесар
Цуцић је у свом одговору навео да је Србија
тражила 302 милиона евра, а да је на донаторској конференцији одобрено 134.544.723
евра. Допринос Србије износи 30.692.425 евра
или 18,5% укупних средства. Укупни износ је
165.237.148 евра, од чега је планирано рјешавање стамбеног питања око 7.600 избјегличких
породица. У овом случају остаће стамбено неријешено више од 12.000 избјегличких породица, што представља кршење горе наведеног
обећања државе. Из тог разлога Влада Србије
мора што прије да покрене иницијативу о сазивању још једне донаторске конференције.
Молим Вас да делегацију Савеза Срба из региона примите на састанак у што краћем временском року како бисмо разговарали на тему
рјешавања стамбених и других бројних проблема протјераних Срба у процесу интеграције.
ФАКСИМИЛ ПИСМА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ
НА САЈТУ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА
(WWW.SSR.ORG.RS)

10 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
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ХРВАТСКА ПОЛИТИЧКА ЕЛИТА ОДУВИЈЕК ЈЕ ГУШИЛА СЛОБОДНО ИСПОЉАВАЊЕ СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Станкo Опачић Ћаницa - Посљедњи представник
самосталне српске политике у Хрватској

С

танко Опачић Ћаница био је организатор устанка на Кордуну, најуспјешнији
командант партизанских одреда, имао
је част да отвори Прво засједање АВНОЈ-а у
Бихаћу новембра 1942. године. Судбина му
је предодредила моћ да суди другима и одлучује о њиховим животима, требало је да постане народни херој Југославије.
Као народни тужилац Вишег војног суда
Опачић је водио Кордунашки процес 13–14.
јула 1944. године (којим су петорица образованих Срба, устаника, првобораца и комуниста,
осуђени на смртну казну – клањем). Касније,
Опачић, као министар Владе НР Хрватске, бива ухапшен. Испитиван је више од годину дана, а потом проводи више од двије године на
Мрамору (Голом отоку). Одузета су му грађанска права и постао је личност коју су избјегавали његови дојучерашњи партијски другови.
Опачићева судбина је показала и кључну
грешку српске елите посљедњих сто година:
неспособност да види и схвати да онај са којим је прављена заједничка кућа, не вјерује
искрено у једну владајућу идеологију, већ
је само вјешто користи за остваривање својих циљева.

ВАЖНО ЈЕ ОСУДИТИ СВАКИ
СРПСКИ НАЦИОНАЛИЗАМ

Опачић је вјеровао у комунизам, југословенство и братство и јединство. Нажалост, током живота је имао довољно времена да се
суочи са својим заблудама.
Његова судбина јасно показује какви су
„Срби” били прихватљиви за хрватско државно право. То су људи са наметнутим туђим
ставовима о сопственом народу, заогрнути у
југословенство и друге идеологије, слијепи за
шовинизам других народа и народности, али
зато најстроже судије српском патриотизму
и народњаштву које је од њих жигосано као
великосрпски шовинизам и фашизам. За такве људе хрватско државно право је неспорна чињеница, а нове нације створене на тлу
Југославије логичан израз регионалних посебности народа и народности.

Колико је Опачић био под тим утицајем,
говори то што је чак и своју аутобиографију
објављену 1989. године назвао Србин у Хрватској, а не рецимо Србин на Кордуну или
Србин испод Петрове горе.

ГАЛЕРИЈА ПОДОБНИ(ЈИ)Х СРБА:
ОД ПРИБИЋЕВИЋА ДО ПУПОВЦА

Читаве генерације таквих „Срба” ће се појављивати посљедњих стотињак година, осуђујући и косећи оне „Србе” који им претходе,
да би након обављеног посла, били осуђени и
покошени од новијих генерација „Срба” створених даљом разрадом идеолошких ставова.
Почело је са Прибићевићем, Косановићем, Будисављевићем. Послије њих је дошао Кончар, слиједили су Кораћ, Вујичић,
Жегарац, Момчиловић. Њих су покосили
Орешчанин (предсједник суда), Бркић (државни тужилац), Шумоња, Опачић Ћаница
(народни тужилац Вишег војног суда), Жигић и Почуча. Послије њиховог уклањања су
дошли Драгосавац, Ркман, Балтић, Кошарић.
И тако талас за таласом све до данашњих
Пуповца и Бориса Милошевића. Сви су били
искориштени, употребљени, награђени за то
што су учинили, да би на крају били одбачени на отпад историје.
Иронија историје је сљедећа: истражни судија из Слуња Никола Ласић, који је водио суђење у Хрватском Благају током 6–8. маја 1941.
(након којег је 520 Срба из кордунашких села
око Вељуна убијено, жртве су посуте живим
кречом, лешеви су затрпани, јаме поравнате,
чланови локалних усташких ројева су са гостима из Загреба заиграли коло над затрпанима, Хрвати мјештани су то поље касније преорали и засијали зоб на њему, како би се изгубио сваки траг злочина) након 1945. године је
именован за предсједника суда у Војнићу, касније је премјештен у Окружни суд у Карловцу, гдје је и умро, сахрањен под звијездом петокраком на гробу.
Ако не будемо разумјели овакве судбине
стално ће нам се понављати.
ВЛАДИМИР БУРСАЋ

Био је трн у оку врху КП Хрватске и Јосипу Брозу због
залагања за обнову и економски развој Крајине послије рата
С

»» Опачић је као министар у влади СР Хрватске завршио на Голом Отоку
сип Краш и на ком је донета
одлука о дизању устанка на
Банији и Кордуну.
У току Народноослободилачке борбе био је први командир Партизанског одреда
„Дебела Коса“, затим командант Првог батаљона, члан
Команде партизанских одреда за Кордун и Банију, командант Групе одреда Кордуна и
члан Главног штаба Хрватске.
Био вјећник Првог заседања
АВНОЈ-а у Бихаћу, новембра 1942. године, на ком му
је припала част да отвори ово
заседање. Такође је био вијећник и члан Председништва
Другог заседања АВНОЈ-а у
Јајцу, новембра 1943. године. Био је члан Земаљског антифашистичког веијећа на-

родног ослобођења Хрватске
(ЗАВНОХ) и Српског клуба
вијећника ЗАВНОХ-а, члан
Председништва те повереник
за обнову и саобраћај.
Био је прави „народни трибун“ и један од најпопуларнијих личности Народноослободилачког покрета (НОП) на
Кордуну и Банији. Јавно је
протестовао што у руководству КП Хрватске „има мало
Срба“, због чега је дошао у сукоб са лидерима Централног
комитета КП Хрватске, најпре са Андријом Хебрангом,
а касније са Владимиром Бакарићем.
Из рата је изашао са чином пуковника Југословенске армије. Носилац је Партизанске споменице 1941, а

Станком Опачићем који је
дао 26. маја 1989. године
новинару Марку Косијеру
за часопис Студент

С

танко Опачић Ћаница,
организатор је устанка
на Кордуну, командант
батаљона, члан Предсједништва ЗАВНОХ-а, члан Предсједништва АВНОЈ-а, Главног
штаба Хрватске.
Станко Опачић Ћаница отворио је Прво засједање АВНОЈ-а, први проговорио о усташким злочинима
на Кордуну, Банији и Лици.
Био је министар у влади Хрватске и члан ЦК Југославије.
Године 1950. оптужен је
и ухапшен заједно са Радом
Жигићем и Душком Бркићем
као ИБ-овац. Под истрагом и
казном на Голом отоку провео је укупно три године и
два мјесеца.

РОДНА КУЋА КАО
КРАЈИШКА КАРАУЛА

ЈЕДАН ОД НАЈВЕЋИХ БОРАЦА ЗА СЛОБОДУ КОРДУНА ПРЕМИНУО НА ЂУРЂЕВДАН 1994. ГОДИНЕ

танко Опачић Ћаница је
рођен 11. децембра 1903.
године у Брезовој Глави, код
Карловца на Кордуну. Основну петогодишњу школу завршио је у Тушиловићу. До
1941. године бавио се земљорадњом и дрводељским занатом. Био је активан у земљорадничком задругарском покрету. Био је члан Странке самосталних демократа до
1936. године, а од 1939. године је члан Комунистичке
партије Југославије (КПЈ) и
секретар партијске ћелије у
Тушиловићу. Од 1941. године
је члан Которског комитета
КПЈ и касније члан Окружног
комитета КПЈ за Карловац.
После окупације Краљевине Југославије и стварања
усташке Независне Државе
Хрватске (НДХ), 1941. године, на Кордуну су, као и у другим деловима НДХ, отпочела
масовна убиства и прогони
Срба. Станко Опачић Ћаница је тада као члан илегалне
КПЈ, био један од организатора устанка на Кордуну. Био
је учесник састанка у шуми
Абез код Вргинмоста, 19. јула 1941. године, ком су присуствовали Раде Кончар и Јо-

zz
Доносимо интервју са

Секција бораца Осме кордунашке дивизије из Београда
прогласила га је „Јунаком
Кордуна“.
Од оснивања Владе Народне Републике Хрватске, 1945.
године, Станко Опачић Ћаница је био министар грађевина, па дрвне индустрије и
шумарства до 1950. године.
Тада је без суђења, послат на
Голи оток. Чин пуковника му
је одузет, а касније враћен по
повратку из затвора.
У више сазива је био народни посланик у Народној
скупштини Југославије и Сабору Хрватске. По повлачењу
из јавног живота, од 1954. године живио је као пензионер
у Тушиловићу. После избијања сукоба у Хрватској, 1991.
године, стар и сам, био је принуђен да напусти Кордун и
пређе у Шабац, код ћерке, где
је 6. маја 1994. године умро
и сахрањен.
Станко Опачић Ћаница је
био потпредседник Српског
културног друштва „Просвјета“ у Загребу и председник
Српског пјевачког друштва
„Обилић“. Од 1954. године,
по повлачењу из јавног живота, па до краја живота бавио
се сакупљањем народних пе-

сама и приповједака и описивањем живота и обичаја Кордунаша.
Као резултат тога рада
СКД „Просвјета“ из Загреба
штампала је две књиге под насловом „Народне пјесме Кордуна“. У другој књизи описани су народни обичаји и приложен знатан број пословица.
Са истом грађом сарађивао
је у „Расковнику“. Осим тога
сарађивао је у „Српској ријечи“, Љетопису СКД „Просвјета“, те у зборницима Хисторијског архива у Карловцу са
прилозима о ратним догађањима на Кордуну. У својој кући у Тушиловићу створио је
етнографску збирку са много докумената, фотографија, разних предмета из свакодневног живота Кордуна.
Објавио је три књиге: Народне пјесме Кордуна, прва
књига, СКД „Просвјета“ Загреб 1971. година, Народне
пјесме Кордуна, друга књига,
ИП „Просвјета“ Загреб 1987.
година и Србин у Хрватској, КИЗ „Литера“ Београд
1989. година.
Од 2008. године једна од
улица у Бусијама добила је
име по Станку Опачићу Ћаници.

Станко Опачић Ћаница,
живи на Кордуну у Тушиловићу, у кући која подсјећа на
крајишку караулу. Некада се
на Кордуну могло видјети на
стотине оваквих кућа. Међутим, данас је ова једина, остале су спаљене или порушене
у посљедњем рату.
Ћаница је рођен 1903.
године, у селу Брезова Глава у општини Тушиловић.
До Априлског рата бавио
се углавном земљорадњом
и столарским занатом. Они
који су имали прилику да виде његову етнографску збирку могли су прочитати резбар на једној од полица за
књиге Моји љубимци: Домановић, Змај, Матавуљ, Стендал, Толстој…
– У партизане сам отишао
по задатку, као члан Котарског комитета у Војнићу. Нисам отишао наслијепо. Учествовао сам на партијској
конференцији као делегат у
шуми Абез код Вргинмоста,
заједно са Радом Кончаром и
Жарком Ћуићем. Био сам командант одреда Дебела коса,
па онда члан ГШ Хрватске.
Само, нисам члан ГШ Хрватске постао тек онако. Тражио
се најуспјешнији руководилац, а ја сам био тај. Нисам
имао ниједну неуспјелу акцију, коју год сам припремао
успјешно сам је окончао.

У ШУМУ СМО ОТИШЛИ
ЗБОГ УСТАШКОГ НОЖА

Одмах послије капитулације Краљевине Југославије
чуо сам за припремање оружаног устанка. Међутим, ми
овдје на Кордуну нисмо могли чекати партијске одлуке о дизању устанка већ смо
одмах отишли у шуму. Народ је бјежао испред усташког ножа. Први усташки
злочини почињени су већ
почетком маја 1941. године. На Вељуну је побијено
520 Срба, без иједног испаљеног метка. Њихови лешеви посипани су живим кречом и засути земљом која је
одмах била преорана. Народ је за тај злочин сазнао
тек по дизању устанка. Јасно је да они нису били побијени као комунисти, нити
као присталице НОП-а, већ
као Срби, или само зато што
су били Срби.
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ЈА САМ ПАСТОРЧЕ КОМУНИЗМА
Од одласка у шуму, па све
до октобра 1941. свакако смо
себе називали: шумари, четници, герилци… све док ГШ
није установио назив партизан, а то је било у октобру
1941. године.

НАЈИСТАКНУТИЈИ
ПАРТИЗАНСКИ КОМАНДАНТ

На Прво засједање АВНОЈ-а отишао сам као командант Кордунашких партизанских одреда. Одлучено је да Прво засједање у Бихаћу отвори најистакнутији
партизански командант – сељак, и избор је пао на мене.
Заједно са Мошом Пијадом
отишао сам код Тита и тада
сам га први пут видио. Моша ме је упознао са Старим
и рекао: „Ево Стари, то је тај
кордунашки хајдук Станко
Опачић Ћаница.”
– Ћаница је два пута говорио на Првом засједању АВНОЈ-а. Послије његовог (иначе чувеног) другог говора о
усташким звјерствима Владимир Бакарић му је приговорио „због дугог језика”.
– Тада ми није било јасно
зашто је Владо то учинио,
али касније сам то разумио.
Требало је прикрити усташке
злочине. И данас се то ради.
Ево, скоро сам нашао у једном босанском листу како су
у обрачуну на Петровој гори учествовали и италијански војници. То уопште није
тачно. Пса италијанског није
било у обрачуну. Само усташе. Новинар је то напросто
измислио.

НАДБИСКУП ШИРИ
НЕИСТИНЕ О ЈАСЕНОВЦУ

Данас се слуша надбискуп Фрањо Кухарић који
каже да је у Јасеновцу поби-

јено 40.000 људи, и то већином Хрвата. Тај исти Кухарић јасно и гласно каже да
ко истражује Јасеновац ради против хрватског народа. Историја то мора исправити јер наука не смије бити
обучена у идеологију. Историја и истина морају бити
синоними.
Све је ишло у том правцу да се злочини геноцида
прикрију. Оно дијете у колијевци или оно које је вађено
из мајчине утробе не може
бити ничији присталица, па
ни НОП-а. Али је и оно било заклано.
zz
Па добро, да ли је на Кордуну постојао злочин сем
усташког?
– Јесте, али веома мало.
Огромну већину злочина извршиле су усташе.
zz
Зашто онда на споменицима и јамама широм
Кордуна стоје натписи да
ту леже жртве фашистичког терора?
– На то питање могли би
да одговоре људи из комитета у Карловцу.
За њих имам друго питање, али покушајте Ви на њега
одговорити. Зашто се не обнављају православне цркве
по Кордуну спаљене у рату.
Скоро сам прочитао да је Бакарић рекао како се хрватски
народ никад неће сложити да
се обнови или зида нова православна црква у Хрватској.
– То је питање непостојања ничег српског у Хрватској. За вријеме Аустроугарске Срби су имали 20 својих
листова, што недјељних, што
мјесечних. То смо имали кад
смо били неравноправни – у
тој „тамници народа”. Сад,
кад смо равноправни, немамо ниједнога. За вријеме рата

ХЕБРАНГОВА УЛОГА У КОРДУНАШКОМ ПРОЦЕСУ
zz
Реците нешто о Будачком процесу из јула 1944. године

– ко поби ту кордунашку интелигенцију?
– Ту кордунашку интелигенцију уништио је Андрија
Хебранг. Наиме, он је оловком окружио лица која треба
осудити на смрт. Окружни комитет је 28. јуна 1944. доставио
државном тужиоцу Душку Бркићу податке о истрази, о
стању у Агитпропу ОККПХ Карловац и Пропагандном одјелу
Окружног НОО-а, за Кордун, гдје су у сукоб дошли Аница
Ракар Магашић (Агитпроп) и Вељко Кораћ (Пропагандни
одјел). Аница Ракар је по надлежности била старија од
Вељка Кораћа и гушила је сваку његову иницијативу и
иницијативу Пропагандног одјела. Њу је за шефа агитпропа
поставио Андрија Хебранг. Она их је цинкарила, гушила и
дотерала до оног корака који су и направили.
Група бораца интелектуалаца незадовољна судбином
српског народа и НОП у Хрватској, написала је један летак
и у њему навела да Срби воде борбу, а да у ЦК КПХ нема
ниједног Србина, и то је била истина, јер погибијом Раде
Кончара више није било ниједног Србина у ЦК КПХ. Кад је
летак дошао Хебрангу у руке, он је брже-боље кооптирао
тројицу Срба у ЦК КПХ. Послије тога почела су хапшења.
Кад је мене Хебранг позвао да ми каже да ћу бити народни
тужилац у Вишем војном суду, рекао ми је: „Јеси ли видео
Ћанице какве лажи подмећу, написали су у летку да нема
ниједног Србина у руководству ЦК КПХ, а Раде Жигић, Миле
Почуча и Душко Бркић су чланови ЦК КПХ.” А ја појма нисам
имао када су они постали чланови ЦК КПХ. ЦК КПХ је у то
доба руководио војском коју су сачињавали искључиво
Срби. Оптужница их је теретила као шпијуне Гестапоа и за
директну сарадњу са четницима.
Судски процес је одржан 13. и 14. јула 1944. На смрт су
осуђени: Вељко Кораћ, апсолвент технике и машинства;
Илија Жегарац, дипл. правник, члан прве партијске
ћелије у Војнићу 1937. год; Љубо Вујичић, учитељ; Милан
Момчиловић, потпоручник НОВ. Остали су кажњени
принудним радом и губљењем грађанских слобода.
Тврдим да нико никад неће доказати да су Вељко Кораћ
и Илија Жегарац имали било какву везу са Гестапом или
директну везу са четницима. За остале то не могу тврдити.

ПИЈАДЕ ТРАЖИО АУТОНОМИЈУ ЗА СРБЕ

zz
Одмах послије рата размишљало се да Суботица и Сом-

бор уђу у састав СР Хрватске, због буњевачког становништва. Да ли се током рата размишљало о аутономности ових крајева, с обзиром да су ови крајеви насељени
Србима и да су Лика, Кордун и Банија имали вјековну
традицију аутономности?
– Размишљало се. Крајем новембра 1944. године. Моша
Пијаде је то написао нашироко и отишао код Броза са
захтјевом за 44 аутономију Срба у Хрватској. Броз је све
исцијепао и изгрдио Мошу, па Моша никада више није
споменуо аутономију Срба у Хрватској.

»»ПОСЉЕДЊИ ПРЕДСТАВНИК САМОСТАЛНЕ СРПСКЕ ПОЛИТИКЕ
У ХРВАТСКОЈ: Станко Опачић Ћаница

кад нас је требало, Бакарић је
(наћи ћеш то у књизи др Ђуре Затезала Народна власт на
Кордуну, ту имаш Бакарићев
говор на конференцији НОО
пред 500 делегата у Војнићу
1944. год.) као нико до тада
одржао такве хвалоспјеве како Срби требају своју културу његовати, своје обичаје,
ћирилично писмо и остало.

БАКАРИЋ ЈЕ СРБЕ КОВАО
У ЗВИЈЕЗДЕ ДОК ЈЕ
ТРЕБАЛО ГИНУТИ

Тада је основао Српско
просвјетно друштво Просвјета, тада је основан Обилић,
Одбор Срба у Хрватској, тада
је издана Српска ријеч. Тада
су српске институције почеле
пуном паром радити. Српска
ријеч је дочекана тако од српског народа да су људи вадили
разне слике из рамова, па су
Српску ријеч стављали у те исте рамове. И тај Бакарић, који
је све то омогућио, који нас је
у звијезде ковао док је требало ратовати и гинути, кад је
рат завршен, тај исти Бакарић
удавио је једну по једну све
те установе. Данас не постоји
нити једна. Најприје Обилић,
па онда Српску ријеч, па Просвјету, па Музеј Срба у Хрватској… Ми смо били похапшени да би се то могло урадити
јер смо били угледни у народу
и имали највише утицаја међу
Србима у Хрватској.

ЗАМИЈЕНИЛИ СУ НАС
СРБИ ПОСЛУШНИЦИ

Нас су склонили да би на
наша мјеста довели послушне људе. На моје мјесто,
за министра шума и руда,
дошао је Божо Ркман, који
ништа није значио, који се
70-их година уписао у Матицу Хрватску када је Матица
Хрватска била антикомунистичка, антијугословенска и
антисрпска, онда разни Драгосавци, разни Балтићи… то
су све бивши „ратници” позадинци тако да ниједан борац Србин није остао у Влади СР Хрватске.

zz
Да ли је Кордун требао

добити више у социјалистичкој земљи?
– Кордун је подијељен
баш као и двије Њемачке.
Војнић је српски котар, а сведен је на мјесну заједницу.
Данас има 8.000 становника.
Узето му је све. Узете су му 4
општине, узети су му Тушиловић и Крњак и прикључени Карловцу, Перјасица Дугој Реси, Вељун Слуњу. То је
„заслуга” Милутина Кошарића. Он је био Бакарићева метла и овај га је свуда истицао.
Да је Бакарић рекао да и ово
треба уништити Кошарић би
то учинио.

КОШАРИЋ НАРЕДИО
СПАЉИВАЊЕ ЦРВЕ У
ГОРЊЕМ БУДАЧКОМ

Ево шта се догодило у рату: Кошарић је тада био командант подручја, а са њим
је био и Јожа Чуљат. Тај Јожа
Чуљат наговори Кошарића да
запали православну цркву у
Горњем Будачком. То је била
црква са врло богатим иконостасом, историјски споменик, јер је ту основана прва
српска народна школа 1759.
године. Дођем у Горњи Будачки и видим црква спаљена. Питам стражара када су
овдје усташе биле. Каже уопште нису биле. Па ко је онда
запалио цркву? Стражар одговoри: „Па ми, наредио друг
Кошарић.” Одем ја код Милутина и питам: „Зашто запали цркву Милутине? ” Одговори: „Ако усташе ухвате народ, побиће га у цркви као у
Војнићу (црква у Коларићу).”
„То је безумље”, кажем, „ако
усташе народ похватају, народу је свеједно хоће ли га
заклати у цркви, на цести, у
шуми или на кућном прагу.”
Кошарића је „напалио” Јожа
Чуљат, а да је рецимо Милутин Кошарић најмању штету начинио једној католичкој
цркви Јожа Чуљат би Милутина Кошарића дао објесити.
zz
Зашто се људи са Кордуна: Бранко Мамула, Гојко

Николиш, Душан Пекић…
нису потрудили да се ови
крајеви изграде, добију
фабрике, да прођу путеви, вода?
– Изгледа да су они поучени нашим примјером јер
смо Жигић, Бркић и ја то тражили, па смо морали отићи.
zz
Како се човјек који на дочеку 1948. године каже:
„Лако је било Стаљину да
буде највећи када је побио све око себе”, осјећа кад га оптуже као ИБ-овца?
– Обиљежили су нас као
ИБ-овце и то 1950. када ИБ
није имао никаквих шанси у
Југославији. Према том становишту, нас четворица (Жигић, Бркић, Рапајић и ја) смо
били малоумни људи, декларишући се као ИБ-овци у моменту кад ИБ није имао ама
баш никакве шансе. Питаш
како сам са осјећао? Нисмо
се имали коме жалити. Нити те је ко питао, нити је постојала некаква здрава мисао. Када је неко био етикетиран као ИБ-овац онда нема
ни одбране, ни адвоката, ни
закона, једноставно требало
га је смакнути. Дешавало се
да неки ОЗНАШ нађе неког
са женом, па га оптужи за ИБ
и пошаље на Голи оток. Пред
суд нас нису могли извести,
нису имали никаквог доказног материјала. Да су нам
судили, онда би бар онај судија и његов записничар чули како се ти браниш.
zz
Обично сви питају за мучења или понижавање са
Голог отока. Да ли је био
један дан на том пакленом острву, а да је остао
Вама лично у лијепој успомени?
– Ја сам под истрагом у Загребу, у Савској Цести био годину и два мјесеца, а на Голом
отоку двије године и нешто.
Међутим, лијепих успомена
није било. Или си добијао батине или си лијечио ране.
zz
Јесте ли били под бојкотом?
– Да, годину и по дана.
Кад си на бојкоту нико не
смије да прође крај тебе, а
да те бар не пљуне или не
опсује.
zz
Знате ли чија је идеја била Голи оток?
– Била је Кардељева, то
сам послије сазнао, а Бакарић је идеју подржао од срца. И оно што је значајно –
није се из Београда руководило Голим отоком, него из
Загреба. Први човјек био је
Иван Стево Крајачић, начелник ОЗНЕ за Хрватску.
zz
Да нисте оптужени 1950.
године, да ли бисте постали народни херој?

– То бих био сигурно, али
ја сам 50-те скинут, а највећи број народних хероја проглашен је 1951, 1952, 1953.
Прави народни хероји проглашавани су за вријеме рата, као Душан Пекић. Он нам
је и сада освјетлао образ. Замисли разлику између њега
и Гојка Тинтора.
zz
Кад данас слушате излагање ваших ратних другова са којима сте се борили, како објашњавате дијаметрално супротне ставове? Да ли је и за
вријеме рата било таквих
размимоилажења?
– Није. За вријеме рата
није било размимоилажења јер су такви као ови данас били у мањини. Они су
масовније почели да приступају НОР-у тек послије
капитулације Италије, али
тад је све већ текло својим
током, тада нису могли мијењати ништа. Сачекали су
боља времена. Замисли, ја
сам био члан ГШ Хрватске,
био сам командант Кордуна.
Прије мене то је био Иван
Срећко Манола. Послије је
отишао за команданта зоне.
У ГШ претпостављени ми је
био Иван Рукавина. Долази
1971. година ти људи: Манола, Хољевац, Шибл, Рукавина, Штрок, Бобетко… стадоше душом и срцем уз Маспок, који је био антикомунистички, антијугословенски и антисрпски. Па шта
онда да мислиш него да они
комунисти никада нису ни
били, и да су се случајно нашли на тој комунистичкој
платформи. Чим је дошла
повољна ситуација они су
постали оно што су и били
– хрватски националисти.
zz
Молим Вас, за крај изнесите Ваше мишљење о
Уставу из 1974?
– Тим Уставом покрајине
су постале независне од Србије. Тај и такав устав потписују: Дража Марковић, Милош Минић, Петар Стамболић… Они нису заслужили
ништа друго до да их народ
објеси на највеће дрво у Србији, а све то је дјело Бакарића и Кардеља. Србију је требало кастрирати, и кастрирана је Уставом из 1974. године. Сад се у Србији појавила
једна млада „екипа политичара”, која је свјесна тог позива и свјесна злочина који
је извршен над Србијом. Не
треба даље трошити ријечи
јер је јасно зашто они не могу
бити миљеници у Хрватској,
Словенији и на Косову.
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МУЛТИКУЛТУРАЛНО САРАЈЕВО НЕ ТРПИ ИМЕНА КОЈА АСОЦИРАЈУ НА ПРАВОСЛАВНИ РОД

НЕНАД МИЛКИЋ О РОМАНУ КОСТИ

Нема мјеста ни за српске топониме ВРИЈЕМЕ ЈЕ ДА СЕ САЗНА КАКО
З
СУ УМИРАЛИ СРБИ У САРАЈЕВУ
ЗАШТО НАЗИВ КОСТИ?
Н
атирање српских трагова у Сарајеву, оличено
у преименовању улица које су добиле називе по српским именима или топонимима који асоцирају на српски народ, вријеђа подједнако све Србе и све политичаре из РС.
Након што је из Сарајева
протјерала око 150.000 Срба,
послијератна бошњачка политика учинила је све како
би избрисала и вјековне трагове постојања српског народа у том граду. Дио тог осмишљеног пројекта била је, између осталог, и промјена назива улица, тргова и неких
институција које су деценијама носиле имена српских
антифашиста, знаменитих
писаца, умјетника, стваралаца… У граду на Миљацки,
према неким информацијама, до данас је преименовано
око 135 таквих улица.
Захваљујући бошњачким,
како себе називају, „поборницима мултиетничности и
равноправности сва три конститутивна народа у БиХ”, у
Сарајеву своју улицу нема
више ни Војислав Кецмановић Ђедо који је прије 77 година у Мркоњић Граду предсједавао првим засједањем
ЗАВНОБиХ-а. Његова улица
преименована је у Улицу Нусрета Шишића Деде, припадника озлоглашене бошњачке
организације Зелене беретке.
Осим Кецмановића, одлуком бошњачких политичара
из Сарајева су „протјерани” и
сви српски хероји које историја памти као најзаслужније за ослобађање тог града 6.
априла 1945. године, о чему
свједочи и споменик у насељу Враца. На том споменику исписана су, између осталог, и имена Славка Родића,
Пере Косорића, Радојке Лакић, Моше Пијаде, Славише
Вајнера Чиче и многих други. Сарајевске улице које су
деценијама носиле њихова
имена, сада носе називе по
неким од познатијих усташких и нацистичких команданата или идеолога, а неке и по новопроизведеним

бошњачким „херојима” након завршетка ратних сукоба у БиХ.
Један од срамнијих потеза
сарајевских власти јесте и то
да је преименован назив једне школе и да сада носи име
Мустафе Бусулаџића, доказаног фашистичког симпатизера и прогонитеља сарајевских Срба и Јевреја. Он је
био и предсједник организације Млади муслимани којој
се 1940. године прикључио
и Алија Изетбеговић. Та организација је јавно подржавала НДХ.
Спорног назива ове школе није се недавно сјетио високи представник у БиХ, Валентин Инцко, када је истрајавао на уклањању плоче са
Студентског дома на Палама
са именом првог предсједника Републике Српске Радована Караџића. Он је тада изјављивао, између осталог, како
је незамисливо да „студенти који су будућа елита овог
друштва спавају у дому који
носи назив у част једног ратног злочинца”.
Инцку није проблем ни
назив школе у сарајевском
насељу Доброшевићи у којој се такође образује будућа
елита овог друштва. За такве
и сличне примјере нема мјеста ни у његовом годишњем
извјештају Савјету безбједности УН, јер ти извјештаји
су препуни, углавном, само
напада на Републику Српску.
Затирање српских трагова
у Сарајеву, оличено у преименовању улица које су добиле називе по српским именима или топонимима који

асоцирају на српски народ,
вријеђа подједнако све Србе
и све политичаре из Републике Српске и зато су одлучили
да покушају да судским путем оспоре уставност и законитост нових и уврједљивих
назива сарајевских улица.
Новоизабрани начелник
Источног Сарајева, Љубиша Ћосић, са тимом адвоката већ припрема апелацију
Уставном суду БиХ и упутиће је најкасније до краја првог мjесеца наредне године.
– Тражићемо, не само
враћање предратних назива
улица него и уклањање табле у некадашњој Улици Васе Мискина Црног, али и оне
која је истакнута поред улазних врата у Градску вијећницу. Садржај текста исписаног
на тим таблама вријеђа Србе
који су рођени у том граду и
који су га вјековима стварали. Садашње лицемјерно политичко Сарајево покушава
да те исте Србе представи као
злочинце и агресоре – рекао
је Ћосић за Политику.
Уколико Уставни суд БиХ
одбаци њихову апелацију, наглашава он, обратиће се и суду у Стразбуру.
– Као један од три конститутивна народа имамо право да истрајавамо на томе и
нећемо одустати, жалосно је
да нема реакције међународних званичника и да њима не
смета то што им је сједиште
у граду у којем нема мјеста
за српске великане, а има за
сљедбенике фашистичке идеологије какав је био и Мустафа Бусулаџић – каже Ћосић.
ДУШАНКА СТАНИШИЋ

ЋОСИЋ: АПЕЛАЦИЈА УСТАВНОМ СУДУ БИХ ЗБОГ УВРЈЕДЉИВИХ НАЗИВА У САРАЈЕВУ

Срамотно: Сваки виђенији сарадник
НДХ добио је своју улицу у Сарајеву
Новоизабрани градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић припрема апелацију Уставном суду
БиХ због уврједљивих назива
улица у Сарајеву, које су добиле по именима разних злочинаца и убица Срба и других народа.
– Овим документом оспоравамо уставност и законитост многих назива улица у
Сарајеву и позивам се на конститутивност три народа у
БиХ. Све ћемо оспорити у
Сарајеву, а ако треба идемо
и до Суда у Стразбуру – рекао
је Ћосић за Вечерње новости.
Он припрема овај документ са тимом адвоката и
истиче да су Срби вјековима живјели на подручју Сарајева.

– Највеће право на Сарајево и Сарајевско поље полажу Срби који су га стварали
– нагласио је Ћосић.
Првобитне називе улица у
Сарајеву замијенила су имена Алије Изетбеговића, Патриотске лиге, Зелених беретки и друга имена и називи који су уврједљиви за Србе и друга два конститутивна
народа у БиХ.
Част да имају улицу у Са-

рајеву добиле су десетине
припадника Младих муслимана и Ханџар дивизије. Сви
виђенији сарадници НДХ и
усташа данас имају улице у
Сарајеву. Улицу имају и Мустафа Бусулаџић, који је вршио прогон сарајевских Јевреја и Срба, Асеф Сердаревић, познат као оснивач организације Млади муслимани.
Постоје и улице назване
по Сулејману ефендији Паћаризу, команданту СС полиције у Санџаку, Енверу Чолаковићу, аташеу за културу НДХ у Мађарској, Ејубу
Адемовићу, Касиму Добрачи,
Омеру Ступцу, Хасану Биберу, све сарадници усташа, као
и Мухамедз ефендији Панџи,
један од оснивача Ханџар дивизије.
РТРС

енад Милкић је један од
писаца новије и млађе
српске генерације. У свом
најновијем дјелу, роману Кости, који је свјетлост дана
угледао 14. децембра, бави
се страдањем Срба у Сарајеву, током деведесетих година прошлог вијека. Изразито
болна тема о којој није било
превише разговора у домаћој јавности, у протекле три
деценије.
zz
Који је мотив за писање
романа Кости?
– Страдање сарајевских
Срба од ’92. до ’96. је неправедно запостављено у српском колективном сјећању.
Да ли се то чини из простог
немара и недостатка саосјећајности, или да се не би замјерали некоме, најмање је
битно. Сама чињеница да је
из града у коме је трећина
становништва пред грађански рат била српске националности (не рачунајући Југословене, који су се такође касније махом изјашњавали као Срби) протјерано
више од 150.000, а убијено
и нестало више од 8.000 Срба, је податак који заслужује пажњу и о чему треба јавно причати и разговарати. У
том покушају отварања теме
на коју се полако спустио велики талог заборава лежи и
мотив за писање ове књиге
– почео је разговор за Курир
Ненад Милкић.
zz
Како сте изабрали тему
за своје ново дјело?
– Сувише смо лако као
народ прихватили стране, и
поприлично нетачне описе
о нама као агресорима, геноцидном народу, убицама,
силоватељима, и слично. Сама та пасивност док нас други оптужују, тај аутошовинизам и самодеструктивност,
између осталог и по питању
дешавања у Сарајеву, натјерало ме је да се као књижевник позабавим овом темом.
Вријеме је да се чује и друга
страна приче, прича оних који су највише изгубили у Сарајеву, јер рат не може бити само црно-бијела верзија
каква нам је до сада насилно
наметнута.
zz
Да ли је роман омаж српском народу који је послије Дејтона протјеран
из Сарајева?
– Роман је тек велики скуп
ријечи, а ништа нам осим ријечи није ни остало. Па кад већ
не можемо на друге начине,
онда да се кроз њих подсјетимо и захвалимо браниоцима
Сарајева који су жртвовали
себе како би сачували српска
насеља у том граду. Нажалост,
као и много пута прије у историји, све оно што смо у рату сачували, у миру је једним
потписом поништено. Тако да
овај роман представља омаж
за сваког Србина протјераног
из Сарајева, за Беле вукове и
друге јединице које су браниле Српско Сарајево, за насеља Илиџа, Илијаш, Вогошћа,
Грбавица, и друга која су предата супротној страни. Представља омаж и свакој српској
кости поломљеној у једном
од 123 логора и приватна за-

– Када су истјерани из српских дијелова Сарајева, Срби су
ископали своје мртве и понијели их са собом. Првих мјесеци
’96. године зјапила су отворена српска гробља као највећи
ожиљак у некада заједничком граду. Дио костију, тада
ископаних, пренијет је на Мали Зејтинлик, који се налази на
задњој корици књиге. Уграђивањем остатака у романијску
земљу на Сокоцу, уградили смо и темеље који су и међаш и
опомена, да одатле нема даље, и да увијек подсјете шта је
значило бити Србин у Сарајеву.

твора. Књига је сјећање и на
породице, прије свих Јефтановић и Деспић, који су кроз
историју градили јавне зграде
у Сарајеву. И напосљетку, то је
омаж и за Гаврила Принципа
и друге припаднике Младе Босне који су остали да леже у
граду у ком више нема Срба.
zz
Шта и кога представљају
главни јунаци романа?
– Ликови у роману представљају управо све оне људе
каквих је заиста било у граду за вријеме рата. Главни
ликови су Србин Матеј, који
на почетку сукоба живи у невјерици да до рата може доћи, а када је постао свјестан
било је касно јер није могао
да напусти град због унутрашњег обруча који су држале
градске власти, и његов шурак Златан, који је носилац
нове мисли међу Муслиманима који се зарад стварања државе по идејама тадашњих (а и садашњих) власти
окреће против дојучерашњих
пријатеља, комшија, па и породице. У роману ћемо пронаћи ликове који су свјесни
лудила у који су увучени, па
позивају на разум у времену
када разума више није било.
Имаћемо добре и лоше комшије, свих вјера и нација. Али
у сржи свега, кроз све ликове,
јасно ће се повући линија да
су на почетку рата постојала
два Сарајева. Онај који је био
већински српски, и онај који
је био већински муслимански. Граница која је повучена
између та два дијела, не само
на мапи него и у главама, и
данас послије скоро 30 година стоји чврста без икаквих
назнака да икада више може нестати. Напомињем да
израз Муслимани користим
јер на почетку рата Бошњака није ни било. Они су име
за своју нацију промијенили на тзв. Бошњачком сабору у септембру 1993. године.
zz
На којој историјској грађи
је заснован роман, дјелује да сте били хируршки
прецизни када су датуми
у питању?
– Иако су Кости романсирана прича, сви ликови и
описи су засновани на стварним догађајима. Циљ је било
приказати хронолошки шта
се десило у Сарајеву, тако
да сам у истраживању прије свега користио свједочанства преживјелих свједока.

Осим тога, извјештаји разних
комисија, наших и бошњачких, као и десетине биографских и аутобиографских књига, обје стране, су помогли да
се приликом писања формира независна тачка гледишта
из ког се могу извести јасни
закључци. Те закључке сам
уградио у дијалоге главних
ликова романа.
zz
Очекујете ли да муслимански и хрватски дио
БиХ прихвати ваш роман?
– Од народа који још не
могу да прихвате да су Срби били конститутивни народ у БиХ, да су Срби чинили
трећину становништва предратног Сарајева, да након рата Република Српска постоји
као саставни и равноправни
дио Републике БиХ, не можемо очекивати да прихвате не само овај роман, већ
било шта што било који Србин каже или уради. Ако бисмо кренули даље у прошлост
не можемо очекивати да ће
нпр. Бошњаци прихватити
српске ставове таман толико, колико не могу да прихвате да је династија Котроманић била српска, да је краљ
Твртко крунисан у Милешеви, да је љиљан хришћански
грб са јасном симболиком, да
су се многи ствараоци попут
Османа Ђикића, Авде Карабеговића, Меше Селимовића,
изјашњавали као припадници српског говорног подручја, итд.
zz
Роман Кости су дио вишекњижја коју спремате
– Кости су први дио четворокњижја Погром. То је
прича о породици Ковачевић, коју су животне околности развејале у различите
српске крајеве. Након Матеја у Сарајеву, пратићемо у
другом дијелу (Колона) попа Луку у Крајини, затим у
трећем дијелу (Огањ) Јовану која се удала на Космет,
и на крају, у четвртом дијелу
(Лажи) најмлађег члана породице Марка који је остао
на имању Ковачевића у околини Сребренице. Кроз судбине ова четири лика, која
симболично указују на четири еванђелиста, пратићемо судбине и српског народа
на подручју ових територија
у посљедњој деценији двадесетог вијека.
А. РАДОНИЋ / КУРИР
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ДОЊА ДУБИЦА: ПОМЕН ЗА 850 УБИЈЕНИХ
СРПСКИХ ЦИВИЛА У ПОСАВИНИ

»» ВЈЕКОВНИ СТУБ ПРАВОСЛАВЉА: Манастир Крупа је најзападнија задужбина Немањића коју је 1317. године подигао краљ Милутин

Како су прекодринси Срби
вољели своју отаџбину
С
рби као народ су живјели вјековима на просторима Балкана с лијеве
и десне стране ријеке Дрине.
Оставили су за собом тврде
трагове о свом постојању, иако су их силе поробљивача
по сваку цијену упорно, кроз
вријеме, на разне начине потирале.
Дјелимично су успијевали у том послу, гдје су и нас
саме подијелили на Србијанце (за нас прекодринске рогобатан назив) и на прекодринске Србе. Зла срећа припаде
нам да нас сврстају, одвајајући нас од матице, у прекодринске Србе, иако нам је први манастир Крупа, уз помоћ
краља Милутина, почео са изградњом 1317. године, а манастиру Крка сестра цара Душана, Јелена, 1350. године удара темеље. Цркве и манастири засијани на читавом простору у већини осташе да као
луча потврђују наше постојање и вјековно трајање. Уз ту
околност Косовски бој у Србима западних земаља поста,
уз патњу, јака веза са земљом
Немањића.
Прође вишевјековно трвљење с Турцима и дође доба
Великог рата. Зла срећа обуче
нас у плаве униформе, све оне
што су били рођени до 1900.
године. Неке распоредише на
Тирол, неке ка Русији, а најмучније бјеше онима што их
душмани доведоше на Дрину у измијешаној сили. Колико их је било чинило се да
ће Дрину испити до посљедње капи у режању, гледајући

брежуљкасте предјеле Шумадије, гадним погледом. Надјача братска савјест и у вртлогу
страшних битака, пет хиљада
прекодринских Срба пријеђе
на страну своје браће обједињени у формацију Дринског
одреда.
Албанску голготу успјело
је проћи до Крфа само двије
хиљаде. Опорављени и знатно бројчано умањени у мају 1916. године распоређени
су на положај Солунског ратишта. У септембру те исте
године са Дринском дивизијом учествују у освајању Кајмакчалана, гдје у крвавој битки губе трећину људства, али
настављају да гоне Бугаре. То
је истина коју треба памтити.
Познато је да су у јуришу заузели коту 2525 и тако први
освојили Кајмакчалан. У борби за Црни камен гине и њихов командант Војин Поповић
звани војвода Вук.
Кроз три мјесеца борбе до
почетка 1917. године још је у
животу остало њих 450. У то
вријеме њихове погибије пристижу и њихова браћа из цијелог свијета као добровољци
и распоређују се у састав Вардарске дивизије. У надолазећем времену стижу заробљени прекодрински Срби са руског фронта из Владивостока
и Одесе у Солун. Из Амери-

ке преко Марока пристижу
они што су у туђини покушали наћи бољи живот, иако нису имали нимало способности
једног Николе Тесле и Пупина. Једино им је била иста жеља, а то је жртвовање за мајку
отаџбину. Од њих 20.000 формираше добровољачку дивизију, утопијског имена Југословенска. Та формација је
била у саставу Друге армије
под командом војводе Степе
Степановића. За све њих велики војвода је имао обилато
разумијевање и поштовање.
Штитио је у опхођењу њихову
част и скренуо је пажњу њиховим командантима да их не
повриједе у својој самовољи,
због традиције коју су носили у себи.
Двије српске армије од
62.000 војника 1918. године
распоређене на фронту од
тридесет километара пођоше одлучно да изгину или да
ослободе мајку Србију. Фронт
је недовољно отворен. Енглези
и Грци бијаху одбачени на почетни положај. Гвоздени пук у
клину оста заглављен без обезбијеђених бокова, јер им с лијеве стране Французи, састављени углавном од Сенегалаца, бијаху разбијени.
Свима је познато да се
краљ Александар, југословенски утописта, обратио војводи

КНИЊАНИ У СРПСКОЈ ВОЈСЦИ
По забиљешкама проте Саве Накићеновића, у његовом
дјелу Книнска крајина: насеља и поријекло становништва,
помиње се да је 500 Срба са тог простора било у саставу
српске војске током Великог рата.

Мишићу питањем шта ваља
чинити. Војвода, највећи српски син, му одговори:
У смрт, само не стати!
Вјешто у битку у правцу избачених Француза уведе из резерве 20.000 прекодринских
Срба, под именом Југословенска добровољачка дивизија.
Не жалећи животе, као вукови јурнули су у сусрет непријатељу, наносећи тешке губитке Трећој бугарској дивизији,
заузимајући при томе Козјак
и Козјачки камен, а наредног
дана и Гвоздена врата, те је тако дивизија продрла у долину
Вардара.
Озбиљни историчари износе да је Солунски фронт пробио 12. пук под именом Цар
Лазар, састављен од прекодринских Срба. О слави тог
пука постоји уредан дневник
у Војном архиву. Код Куманова им се предала читава бугарска армија. На њиховом путу
је било веома важно освајање
с леђа планине Соколац одакле су са пуно поноса угледали своју вољену отаџбину
Србију.
На крилима побједе ослободише своју славенску браћу,
Словенце и Хрвате, по жељи
краља Александра, а нас прекодринске Србе остави да у
кратком историјском времену нестанемо с тих вјековних
простора.
У Великом рату учествовало је 32.000 бораца прекодринских Срба од чега је око
65% изгубило своје животе за
мајку Србију.
СЛОБОДАН АМАНОВИЋ

Нема правде за повратнике у граду на Миљацки
ваки долазак из избјеглиштва у Бијељи- цела његове фирме и Николићеве. Пропао је
С
ни, на дједовину у сарајевско насеље Ступ и недавни покушај пред Општинским судом у
за Ратка Николића је болан. Његову имови- Сарајеву да се договоре о купопродаји.

»» Живот прође чекајући правду
Ратко Николић

ну већ 20 година незаконито користи приватно предузеће Дрвосјеча. Вишегодишњим
судским процесом Ратко покушава да врати отето, препуштен је адвокатима, незаинтересованим судијама и моћном тајкуну који има „дебеле” политичке везе у Сарајеву.
Од породице Николић отето је више од 1.000
квадратних метара земљишта уз жељезничку
пругу. Двије деценије траје правна битка да
докажу да је породично имање њихово, а да је
Нихад Хелаћ, власник фирме Дрвосјеча из Сарајева, узурпатор приватне имовине. Раније се
Хелаћ правдао да нема јасне међе између пар-

– Судија је рекла да се погодимо. Ми смо
тражили 300.000 КМ за земљу, три куће, гараже, радње… Њему је то скупо, а толике
године овдје ради и зарађује!? – резигниран је Ратко.
Обраћао се Ратко Николић и високом
представнику, али слаба вајда. Само у Сарајеву приватна имовина није неприкосновена, само у том граду могуће је 20 година користити туђу имовину, претходно порушивши куће и сваки траг постојања Срба. Ратку
остаје трачак наде у пресуду Општинског суда у Сарајеву у његову корист.
РТРС

У Цркви Успења Пресвете Богородице у Доњој Дубици
у општина Оџак у ФБиХ служена je заупокојена литургија за 850 погинулих српских цивила у Другом свјетском
рату, међу којима је 333 дјеце млађе од 15 година, жртава усташког терора из Доње Дубице, Трњака и Струка.
Парастос српским жртвама је служио шамачки свештеник Миодраг Стевановић код споменика у Доњој Дубици који је подигнут 1950. године.
У посљедњем рату споменик је девастиран, 2013. године је обновљен, након тога поново вандализован.
Предсједник Борачке организације Шамац Радован
Зорановић рекао је да жртвама ратова треба одавати
поштовање, што је обавеза ове и будућих генерација.
Представник Завичајног удружења Дубичани из Доње
Дубице Мишо Дервенић рекао је да споменик представља симбол страдања српског народа на овом подручју.
Вијенце код споменика положили су представници Борачке организације, Удружење логораша Модрича – Шамац и представници Завичајног удружења Дубичани из
Доње Дубице.
СРНА

ПОМЕН ЗА 109 УБИЈЕНИХ СРБА ИЗ БЈЕЛОВЦА

У порти Цркве Светог Пророка Илије у братуначком селу Бјеловац служен је парастос за 109 убијених Срба из
тог и сусједних села Сикирић и Лозничка Ријека од којих су 68 масакрирале муслиманске снаге из Сребренице 14. децембра 1992. године.
Прије 28 година, рано ујутро, јаке муслиманске снаге из
Сребренице и околних села, под командом Насера Орића, упале су ова три подрињска села убијајући све што су
стигле, пљачкајући и палећи српску имовину. Најмлађе
жртве били су четрнаестогодишњи Слободан Петровић
и петнаестогодишњи Чедо Миладиновић, а најстарија
осамдесетосмогодишња Злата Јовановић. Старица Божана Остојић је нестала и још није пронађена.
Истог дана у логор су из Бјеловца одведене жене, цивили Достана и Мира Филиповић, те седмомјесечни
Немања и трогодишња Оливера Филиповић, као и деветогодишњи Брано Вучетић коме су тога дана убијени
отац Радован и брат Миленко, док је мајку изгубио три
мјесеца раније. Они су одведени у Сребреницу, гдје су
злостављани и гладовали 56 дана, када се сазнало да
су заробљени и организована је размјена.
Од 76 домаћинстава у Бјеловцу и околним селима скоро да нема куће из које неко није погинуо. Све куће су
спаљене и већина их је након рата само дјелимично обновљена. За ове, као и за бројне друге злочине над Србима у средњем Подрињу, нико није одговарао.  РТРС

ПАРАСТОС У КРЕПШИЋУ И ВУЧИЛОВЦУ
ЗА 189 СРПСКИХ ВОЈНИКА И ЦИВИЛА
У Крепшићу и Вучиловцу код Брчког служен је парастос
за 189 српских војника и цивила из тих насеља, као и
за борце из Челинца и Козарске Дубице, који су погинули у одбрамбено-отаџбинском рату.
Предсједник Борачке организације из Челинца Далибор Вујичић рекао је новинарима да је у насељу Крепшић погинуло 70 српских војника са подручја те општине, а да је у Вучиловцу живот изгубило 27 припадника
челиначке бригаде, од којих се и даље трага за тијелима петорице војника.
Предсједник мјесне заједнице Вучиловац Милан Игњић подсјетио је да је на данашњи дан 1992. године у
послијеподневним часовима Вучиловац био нападнут
из правца Копаница и Рајевог села при чему је погинуло много мјештана и српских бораца.
На подручју Крепшића и Марковић поља од 1992. до 1995.
године живот је изгубило 11 српских војника и три цивила, иначе мјештана тих брчанских насеља, као и 54
српска војника из Козарске Дубице.
Предсједник мјесне Борачке организације Крепшић
Милан Максимовић рекао је да број страдалих говори
о важности коридора, те да се у оба рата морао да брани животима.
СРНА
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КОЛОНИСТИЧКА
НАСЕЉА
(1920-1941)

»» Пише: др Милан Мицић

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

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

П

рема попису из 1921. године у Влајковцу живjело је 1.459 становника од чега
су 62,9% становника били румунске националности, а у селу су живјели и Срби, Нијемци, Мађари и Словаци. У атару Влајковца
простирао се велепосјед удовице Георгине Бисинген, рођ. Мочоњи који је био објекат аграрне реформе и колонизације. „Имање које посједује уд. Георгина Бисинген рођ. Мочоњи већ
је од 80 година у власништву ове породице”,
истакнуто је у увјерењу издатом од стране општине Влајковац 24. новембра 1923. године.
„Ја сам насљедница земље у Влајковцу коју
сам наслиједила од свог оца. Мој отац, а послије
његове смрти и ја радили смо свагда ову земљу
у сопственој режији и имам сва потребна средства за то. Најјачи доказ да смо ми наш посјед
радили у сопственој режији јесу огромне господарске зграде, магацини и повелики станови
за служинчад”, описала је Георгина Бисинген
своје имање у Влајковцу у писму Министарству за аграрну реформу 2. јула 1922. године.

ПИСМО ГРОФИЦЕ БИСИНГЕН

„Када је настао Велики свјетски рат радна снага, а и стока, одвучена је на бојно поље
те ја нисам више могла тако интензивно и рационално радити као прије рата”, истакла је у
истом допису грофица Бисинген. „Економија
ми је тако почела назадовати, а године 1917.
дошли су представници мађарско- њемачког
пољопривредног друштва коме сам силом прилика принуђена била мој посјед издати у аренду. Издала сам у аренду не само земљу него и
мој велики „fundus instruktus”. Када је почео
рат нисам имала угља за пумпу јер је сав угаљ
био за војску заплијењен тако да ми је у једној
години сам мој посјед поплављен био и цио
усјев ми пропао” писала уд. Георгина Бисинген 21. новембра 1923. године Министарству
за аграрну реформу објашњавајући зашто је
1917. године дала у закуп посјед пољопривредном друштву Агриколи у закуп на 25 година.
Услијед немогућности да дио ритског и подводног земљишта квалитетно обради услијед
недостатка радне снаге 1916. године власница је површину од 222 к. ј. оранице претворила у пашњак што је била непосредна посљедица рата на велепосједу Бисингена у Влајковцу.
Посједница Георгина Бисинген 15. маја
1921. године раскинула је уговор са пољопривредним друштвом Агрикола који услијед спровођења аграрне реформе није могао да обрађује велепосјед али је њен посјед већ постао
предмет аграрне реформе. Посјед Бисинген
био је издијељен на пет дијелова односно поред уд. Георгине Бисинген и четири њене кћери биле су насљеднице, а њихова земља која
се протезала на општину Павлиш (1.001 к. ј.)
такође је била предмет аграрне реформе. Грофица Бисинген тражила је да се као максимум
од стране аграрних власти остави пет пута по
518 к. ј. земљишта колико је власника посједа
било, али њен захтјев није уважен.
Катастарски уред у Великом Бечкереку
1920. године установио је катастар посједа
Бисинген у Влајковцу који је износио укупно
2.405 к. ј. и 807 кв. хв. земљишта од чега 1.539
к. ј. ораница, 511 к. ј. пашњака, 211 к. ј. ливаде,
8 к. ј. баште, 3 к. ј. трске и 91 к. ј. непродуктивног земљишта, да би на крају аграрне реформе
од велепосједа Бисинген у Влајковцу за потребе аграрне реформе било издијељено 1.531 к. ј.
Још од 1919. године земљиште је било изложено процесу аграрне реформе, а власница посједа је 15. јуна 1921. године тврдила да је „неколико стотина јутара од разних неовлашћених особа отето и узурпирано. „Истовремено
са аграрном реформом на посједу Георгине
Бисинген у Влајковцу почео је процес колонизације колониста из Херцеговине (Невесиње),
Босне (Босански Петровац) и Кордуна (Слуњ)
тако да се процес надиобе земљишта колониста
сплео са процесом одузимања земљишта велепосједа Бисинген уз активно учешће аграрних
власти, поготово што се поставило питање површине и квалитета земљишта које би се одузело од велепосједа Бисинген, питање одржавања канала на велепосједу у условима аграрне

ВЛАЈКОВАЦ
»» Дворац Бисинген у Влајковцу//commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92889822

реформе и могућност опстанка колониста на
велепосједу услијед поплавне и неквалитетне земље која им је надјељивана. Дио аграрних власти, велепосједница и дио стручњака
инсистирали су да се што више земље остави
у посједу Георгине Бисинген и сматрали су да
влајковачки посјед није подесан за колонизацију услијед поплавног земљишта и немогућности одржавања система за одводњавање од
стране колониста. Тако је процес колонизације на простору Влајковца од самог његовог почетка био оспораван, као и могућност насељених колониста да квалитетно обраде надјељено им земљиште.

НЕДОСТАТАК СТАНОВА НА ИМАЊУ

У таквим недефинисаним аграрно-посједовним односима почео је процес колонизације на велепосједу Бисинген у Влајковцу. По
тврдњи Василија Мучибабића од 24. фебруара
1922. године од надјељених 150 добровољаца
на посједу Бисинген у том тренутку биле су у
мајурским зградама велепосједа насељене 22
породице, а сви су добровољци били надјељени земљом у прољеће 1921. године. Ненасељавање добровољаца на посјед Бисинген, Василије Мучибабић „делегат среза невесињског”,
образложио је недостатком станова на имању. Сви насељени добровољци били су без радила, а 1921. година била је сушна и неплодна. Поред тога правна несигурност је спрjечавала насељавање колониста јер „ни до данас
није установљено које честице припадају добровољцима, а које сопственици, тврдио је Василије Мучибабић 24. фебруара 1922. године.
„Сопственица је продавала вјечито оно земљиште које су добровољци 1921. године уживали у чему је нико није спрјечавао”, жалио се
Василије Мучибабић. „Ако је пак неки државни или слични интeрес да се сопственици врати посјед чиме би се створило незадовољство
код 150 добровoљаца молим у том случају да
се овим добровољцима даде земљиште на неком другом посједу у Војводини”, затражио је
Василије Мучибабић.
Добровољци и други колонисти насељавали
су се на велепосјед Бисинген у Влајковцу несигурни да ће на посједу и остати. Они су улазили у зграде на мајурима. Услијед одузимања земљишта велепосједници oнa је отпуштала раднике на имању. („Одузет ми је сав пшенични и
кукурузни род, даље и земље које су издате мојим служитељима тако да сам присиљена моје
служитеље отпустити”, Георгина Бисинген, 4.
јула 1921. године). „Све моје господарске зграде
запосјели су добровољци, а сточне стаје и друге
просторије за вођење домаћинства демолирали
и упропастили” 24. новембра 1926. године жалила се Георгина Бисинген Министарству за аграрну реформу. Још 1929. године „добровољци, изузев малог броја сви су насељени и живе у господарским зградама 4–5 км. од села” наведено је
у допису Жупанијског аграрног уреда у Вршцу
од 29. августа 1929. године што је указивало да
је привременост становања колониста насељених у Влајковцу се продужила скоро деценију
по колонизацији.

ОРГАНИЗОВАЊЕ АГРАРНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Неквалитетна и подводна земља коју су добили колонисти на посједу Бисинген у Влајковцу утицала је да процес колонизације на
овом посједу буде у знатној мјери ограничен.
Колонисти су напуштали влајковачки атар
јер дуго нису добили плацеве за градњу кућа
и тражили су бољу и квалитетнију земљу на
другим странама. Колонисти на посједу Бисинген у Влајковцу 8. јула 1921. године организовали су Аграрну заједницу, 1923. године
Аграрна заједница имала је 109 чланова, 8.
маја 1925. године 120 чланова од чега 20 Срба старосједилаца и 100 досељеника. Године
1926. Аграрна заједница у Влајковцу имала је
109 чланова, али број чланова аграрне заједнице био је далеко већи од броја стварно насељених породица по одајама на велепосједу
Бисинген. „Због подводне земље из Влајковца
се врши деколонизација насељених добровољаца. И како свако од њих који одлази одавде овој заједници по извjесну суму остаје дужан”, навео је Василијe Мучибабић у свом
писму Савезу аграрних заједница за Банат
16. фебруара 1927. године. Одлазак насељених колониста из Влајковца кретао се ка колонијама у Потпорњу и Селеушу.
На скупштини Аграрне заједнице из Влајковца одржаној 3. марта 1929. године констатовано је да „чланови одсељени у Селеуш
и Потпорањ дугове су ријешили на тај начин
што су они потписали мјенице које су плативе
у берби кукуруза.” Ка Селеушу су се кретали
колонисти из околине Огулина и Слуња чији
је само мањи дио остао у колонији Влајковац.
Услијед лоших услова живота и ненавикнутости на климу и воду насељени добровољци враћали су се и у родни крај. Тако је Божо Окаш,
добровољац из Мрежнице, код Слуња био насељен али се „одселио 1924. године у своје мјесто јер као инвалид није могао поднијети климу. Мјесто њега је дошао брат Милован, ћерка
Милица, сна Милица.”
Социјална и егзистенцијална позиција колониста у Влајковцу била је одређена недовољно
квалитетном и подводном земљом коју су добили у аграрној реформи од велепосједа Бисинген у Влајковцу, као и недостатком пољопривредних радила, вучне и музне стоке, сјемена,
људске и сточне хране. Колонисти у Влајковцу
1931. године производили су услијед поменутих разлога само 8 метричких центи пшенице по катастарском јутру, а између 10 и 13 метричких центи кукуруза. „Многи чланови своје марве немају и јако оскудијевају у пољопривредним радилима” извијестио је 1923. године
Василије Мучибабић Савез аграрних зaједница за Банат траживши 56.000 динара кредита за куповину алата, стоке и хране за чланове Аграрне заједнице у Влајковцу. „Сувише су
слабе цијене пољопривредних производа” 15.
марта 1930. године жалили су се колонисти
насељени у Влајковцу, да би 10. априла 1931.
године Василије Мучибабић написао како је
настала велика оскудица у новцу и „рапидан
пад цијена свих производа које наши чланови
производе”. Поред тога бројне породице са

сеља. Колоније су могле бити изразито
велике попут Александрова и Банатског Карађорђева које су уочи Другог
свјетског рата имале 4.500–5.000 становника, или сасвим мале попут колоније Мали Жам код Вршца која се састојала од осам кућа.

19.

„ситном дјецом” оптерећивале су егзистенцију колониста. Према списку 29 добровољаца колониста надјељених земљом у Влајковцу
од 16. фебруара 1934. године просjечна величина породице износила је 5,3 члана (29 породица – 153 члана), од чега је једна породица била са 10 чланова (Милана Вишњића, из
Попова, код Огулина), једна породица имала
је 8 чланова (Илије Вучетића, из Биограда, код
Невесиња), седам породица имало је по 7 чланова, пет породица по 6 чланова, четири породице по 5 чланова, шест породица по 4 члана,
три породице по три члана, једна породица са
2 члана /Милан Вишњић имао је 8 дjеце који
су 1934. године имали 18, 14, 13, 11, 9, 6, 4, и
2 године. Илија Вучетић је имао петоро дjеце
која су 1934. године имала 11, 9, 7, 2, 2 године.
Ђуро Мајсторовић из Мрзлог Поља, код Слуња, имао је петоро дjеце која су 1934. године
имала 22, 9, 6, 5, и 3 године.
Колонисти – добровољци у Влајковцу у тренутку насељавања (1922. година) имали су на
основу података за 23 добровољца у просjеку
30,5 година иако је било и оних знатно старијих као Миле Ивковић, из Грабовице код Невесиња који је 1922. године имао 44 године,
или Ђуро Кларић из Тржића, код Слуња који
је 1922. године имао 42 године. Жене добровољаца имале су на основу података за 25 лица у просjеку 25,8 година, иако је било знатно
старијих као Вида Ремета која је имала 58 година или Сава Галоња која је имала 47 година.

УДОВИЦЕ НОСИОЦИ ДОМАЋИНСТВА

Године 1934. три удовице добровољаца биле
су носиоци колонистичког домаћинства: Сава
Галоња (59 година), (Врточа, Босански Петровац) чији је супруг Саво преминуо 1933. године била је на челу домаћинства од 6 чланова
(кћи, зет и три унука од 8, 6 и 3 године), Милева – Мика Мрђа (Рашиновац, Босански Петровац) која је имала 1934. године 37 годинa и
дjецу од 14, 12 и 8 година и Вида Ремета (Невесиње, 70 година) која је стајала на челу седмочлане породице гдjе су дjеца имала између
20 и 40 година). У породицама колониста – добровољаца живјели су и старији чланови. У породици Илије Вучетића 1934. године живио је
и његов отац Никола који је тада имао 80 година, у породици Мила Ивковића, из Грабовице,
код Невесиња живио је брат Глигор који је био
„усташ” у херцеговачком устанку 1875–1878.
године и који је 1934. године имао 82 године,
у породици Душана Лажетића, из Биограда,
код Невесиња, живјела је и мајка Ђурђа која
је 1934. године имала 76 година, а у породици Вида Мрђе, из Рашиновца, код Босанског
Петровца, живио је отац Никола који је 1934.
године имао 70 година.
По подацима генерала Михаиловића који
је у јесен 1931. године боравио у јужнобанатским колонијама у колонији Влајковац било
је насељено 43 породице, изграђено је 35 кућа, а колонија је имала 320 становника. По одлуци о отврђивању и неутврђивању аграрних
субјеката аграрне реформе у општини Влајковац од 26. фебруара 1934. године утврђено је
за аграрне субјекте 28 насељених добровољаца и 13 аутоколoниста који су живјели унутар
насељеничких породица. Године 1935. у колонији је било само 212 становника што је мање
за 100 становника него 1931. године и 32 куће, а 1938. године у колонији Влајковац било
је изграђено 26 кућа и 10 економских зграда.
У периоду 1931–1938. године уочљив је наставак деколонизације колоније Влајковац када је
број кућа у колонији смањен за 9 кућа, а такође
и број становника иако је могуће да у евиденцији генерала Михаиловића из 1931. године
су се нашле као насељене и неке колонистичке породице које нису стварно биле насељене
у колонији, али које су се водиле као чланови
аграрне заједнице у Влајковцу. И личност која је највише заступала колонисте на посједу
Бисинген у Влајковцу, а која је била на почетку
колонизације и представник „среза невесињског” Василије Мучибабић 1933. године преселио се у Велики Бечкерек.
НАСТАВИЋЕ СЕ
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ВЕЛИКИ БРОЈ СРПСКИХ СТРАТИШТА ОСТАО ЈЕ НЕОБИЉЕЖЕН

РАТ ПРОТИВ СРПСКИХ ЖРТАВА И КУЛТ
УСТАША КАО МУЧЕНИКА У ХЕРЦЕГОВИНИ

П

ПИШЕ: МИЛЕНКО ЈАХУРА

ропагандни рат против Срба жртава
геноцида НДХ води се од тренутка
њихове мучке и свирепе ликвидације
коју страна одговорна за тај геноцид настоји
оправдати, а злочине сакрити или умањити.
Власт комунистичке Југославије је такође
настојала да сакрије и умањи обим и посљедице
српског страдања у НДХ, као и да неформално
амнестира већину усташа и избјегне суштинску
осуду злочина геноцида над Србима. Својски
је радила да званично успостави симетрију
онога што су током рата чинили четници и
усташе. Без основа, стављали су у исти кош
једне и друге, означавајући их: „противницима
револуције”, „народним непријатељима”, „издајницима”, „слугама окупатора”… Ипак, од
стране те власти један дио стратишта је некако обиљежен.

ИСТИНА О СТРАДАЊУ КАО
ИЗДАЈНИЧКА ПРОПАГАНДА

Подигнуто је и више споменика жртвама
и урађени су неки спискови страдалих, све
у организацији Савеза удружења бораца
НОР- а. Из малог броја стратишта и крашких
јама су жртве ексхумиране и достојно
сахрањене. Међутим, изношење чињеница
о српском страдању временом је почело да
се третира као „непријатељска пропаганда”
која је кажњавана партијски, прекршајно и
кривично јер се сматрало да наноси штету
„тековинама народно-ослободилачке борбе
и социјалистичке револуције”, а посебно „братству и јединству наших народа и
народности”. Истина о страдању жртвована
је зарад магловитих револуционарних циљева
који су у стварности водили ка рушењу и
нестанку државе која их је прокламовала и
претварању социјалистичких република и
покрајине Косово, послије крвавих ратова, у
независне и антисрпске државе. У ратовима
од 1991/95. године, за отцjепљење Хрватске
од Југославије и њеном прикључењу дијелова
Босне и Херцеговине, као и послије тих ратова
мета су били живи и мртви Срби страдали
у геноциду НДХ 1941–45, њихове кости,
гробови, споменици и фотографије на њима,
те њихови лични и други предмети извађени
са њима из јама и све што је подсјећало на
српске жртве и свједочило о геноциду.
На српски народ у Херцеговини сручио
се први удар масовних злочина у оквиру
геноцидног плана НДХ почетком јуна 1941,
одмах послије потписивања Римских уговора.
По њима, италијански окупатор је напустио
2. окупациону зону и предао је хрватској
држави која је то одмах искористила за почетак
масовног убијања Срба на подручју источне
Херцеговине. Злочини су вршени у крашким
јамама, ријекама и на другим локацијама.
Ово је принудило Србе да одласком у велике
збјегове по планинама, оружаним отпором и
народним устанком спасавају голе животе.
Друга половина јуна је период истребљивања
Срба у Херцеговини, названа Видовдански
покољ. Он се стишава крајем јуна и почетком
јула, прогласом хрватског подмаршала Лаксе
који је давао амнестију Србима.

ИЛИНДАНСКИ ПОКОЉ

Почетком августа креће други, још жешћи,
талас истребљења херцеговачких Срба назван
Илиндански покољ. У њему НДХ настоји да у
кратком периоду искоријени српски народ
са простора Доње Херцеговине. Убијани су
редом сви Срби оба пола, без обзира на узраст.
Злочини се врше највише на крашким јамама,
али и масовним одвођењем у систем логора
Госпић– Јадовно–Паг ради ликвидације.
Спроводи се и исељавање из градова у Србију
и масовно католичење. Овим геноцидом
трајно је промијењена демографска слика
долине Неретве и подручја Стоца на српску
штету. Почетком септембра 1941. Италијани
реокупирају зону 2, чиме масовни злочини
престају, али их је било у мањем обиму све
до краја рата.
Истраживањима на терену и из доступне
писане грађа нашао сам да на подручју
Херцеговине има око 250 локација за које се
везују масовни злочини НДХ и мањим дијелом
окупатора над Србима. Међу њима је око 40
крашких јама. Остало су друга стратишта и
мјеста групног убијања, затварања, мучења
и сахрањивања српских жртава хрватског
геноцида. Од тога око 2/3 њих је на подручју
Федерације БиХ, а око 1/3 на подручју
Републике Српске. Један број мјеста страдања
херцеговачких Срба се налази сада у Републици
Хрватској на подручју Метковића, Опузена,
Сланог и Дубровника за које је било нужно да
се такође обухвати овим радом.
Ови локалитети до сада нису систематски
пописивани, ни уређивани, а велика већина
није споменички обиљежена, чак ни све
крашке јаме у које су гурани Срби. По
правилу, мјеста страдања из којих су жртве
ексхумиране првих поратних деценија
и пренесене у заједничке гробнице нису
уопште споменички обиљежевани, већ је
то чињено на заједничким гробницама на
православним гробљима, али ни то у свим
случајевима.

НЕОБИЉЕЖЕНА СТРАТИШТА

Без икаквих обиљежја остала су стратишта
на којима су убијене хиљаде Срба: Топола
испод Опузена на обали Неретве са око 400

жртава и Црквина у Видовом пољу испод
Стоца са око 200 убијених. Затим, Бријест
на периферији Чапљине са око 80 убијених,
Бјелаве, такође периферија Чапљине са око
35 жртава, Могорјело и Струге, исто околина
Чапљине са око 30 жртава, гвоздени мост на
Неретви између Тасовчића и Чапљине са кога
су у воду усташе бацили најмање 50 Срба
што масакрираних, што живих претучених и
везаних у жицу, простор између жељезничке
станице Крупа и моста на истој ријеци гдје
је масакрирано и затрпано у земљу око 50
Срба из Драчева и из села Доњег Храсна и
мјеста, Морин оток на тромеђи атара Тасовчића, Пребиловаца и Клепаца са око 50 убијених Пребиловчана, Пилета у Аладинићима…
Без обиљежја су и бројна стратишта са
простора Пребиловаца – До, Бунар у Брегави,
Гостиљац, Меданове и Банђуреве куће из којих
су жртве пренете у породичне гробнице и
заједничка гробница страдалих из Орахова дола
на сеоском гробу. Мјесто поред некадашњег
рукавца Неретве у Метковићу гдје је сахрањено
највише српских жртава које је ријека донијела
из Херцеговине је под магистралом, паркингом
и пословним објектима.
Српске жртве у Долини Неретве нападнуте
су прије почетка рата у Босни и Херцеговини у
априлу 1992. године. Напади на њих различитим
начинима трају непрекидно и послије закључења
и спровођења Дејтонског мировног споразума.
Споменик над најстрашнијом од свих јама,
Голубником у Шурманцима, хрватске власти
су минирале и срушиле још 21. фебруара 1992.
Плански су је изабрале за прву мету од свих
српских вриједности у Херцеговини. Рачунало
се, са доста логике, да ће уништењем споменика
костију жртава, предмета који су остали иза њих
и другог бити уништени докази о постојању Срба
и извршеном геноциду над њима. Наравно,
страшан мотив је и перманентна мржња па се,
поред рушења и уклањања, мјеста страдања
српског народа скрнаве се разним отпадом и
људским фекалијама.

ПРЕБИЛОВЦИ ЦЕНТРАЛНИ ОБЈЕКАТ
МРЖЊЕ СЉЕДБЕНИКА НДХ

Централни објекат мржње сљедбеника
Независне Државе Хрватске и усташтва били

су и остали Пребиловци, најстрадалније село
у Европи у Другом свјетском рату. Та мржња
се усијала послије отварања јама, свечаног
преноса костију жртава и њиховог полагања
у крипту Храма Сабора српских светитеља и
пребиловачких мученика. Многима је то у
Хрватској и Босни и Херцеговини сметало и
то се није скривало. Послије деценија активне
политике гушења сјећања на српске жртве и
злочине НДХ, нагло је провалила истина о
ужасном истребљивању српског народа. Та
истина реметила је планове политика чији су
циљеви били усмјерени на распад Југославије,
прогон Срба и отимање њихових територија
и имовине. Зато није чудо што су с политичких форума и говорница, медија и појединаца
долазила упозорења и оптужбе за „разбијање
братства и јединства”, „подстицање српског
национализма”, све до увриједљивих тврдњи
да кости нису само српске и да се врши
„посрбљавање костију” других народа…
Слична реторика се користила и касније у
функцији правдања злочина над српским
народом и посмртним остацима српских
жртава.

БОБЕТКОВА ЗЛОЧИНАЧКА АКЦИЈА ЧАГАЉ

Све се то сручило на Пребиловце у
офанзиви хрватских снага на Србе у Доњој
Херцеговини названој Чагаљ. Покренута
је 7. јуна 1992. године. Она је изведена у
најнезгоднијем тренутку за Србе, непосредно
по повлачењу ЈНА са овог подручја када
Војска Републике Српске још није била
спремна за одбрану.
Зато су Срби овдје доживјели пораз, са
тешким историјским посљедицама. Хрватска
војска је отворено ушла у Босну и Херцеговину
под командом „заповједника Јужног
волишта” генерала збора Јанка Бобетка
и за кратко вријеме од Срба очистила обе
обале Неретве и остатак Доње Херцеговине
укључујући и градове Мостар и Столац.
Побијени су брутално сви Срби који су им
пали у руке, како заробљени војници, тако и
цивили. Минирањем и спаљивањем уништене
су све српске куће и помоћни објекти са
покретном имовином која није опљачкана,
све цркве, укључујући и велелепну Саборну
цркву у Мостару и манастир Житомислић,
сви комунални системи и друштвени објекти
у српским насељима, а дијелом и гробља.
Посебан циљ напада били су земни остаци
српских жртава геноцида, мошти мученика
које су претходне године извађене из јама
и свечано сахрањене, односно положене у
гробнице у Пребиловцима и Житомислићу.
Храм у изградњи у Пребиловцима са криптом
и мермерним саркофагом и костима око 4.000
Срба жртава геноцида НДХ, извађених из
13 херцеговачких јама и три посебна стратишта помиње се више пута у заповијести
Јанка Бобетка за напад на Србе у долини
Неретве као „костурница”. За њу се без разлога везују наводне позиције српских снага
чиме је нападач на неки начин сврстава као
мету напада и уништења.
РАД ПРЕДСТАВЉЕН НА 7. МЕЂУНАРОДНОЈ
КОНФЕРЕНЦИЈИ О ЈАСЕНОВЦУ,
22. МАЈА 2018. ГОДИНЕ У БАЊАЛУЦИ

ВЛАДИМИР УМЕЉИЋ: Архиве Ватикана крију број Срба убијених у НДХ
сторичар Владимир Умељић изјавио је да као је да је у НДХ почињен геноцид над СрПрема његовим ријечима, НДХ је протје- зма из Израела, Архив Војводине и Центар за
И
се број жртава у усташком логору Јасено- бима, Јеврејима и Ромима, да су само у тој рала 577 српских свештеника, 187 их је уби- друштвену стабилност из Новог Сада, као и
вац мјери стотинама хиљада, али да бројка- усташкој творевини оснивани дјечји логори, јено, као и 30 монаха и два вјероучитеља, а Институт за националну и међународну бема не треба лицитирати, а статистиком ће се,
сматра, „моћи баратати” ако се једног дана деси чудо и отворе ватиканске архиве. Умељић
је за Вечерње новости рекао да и даље сматра
да је немогуће утврдити прецизан број жртава
у Јасеновцу, јер је велики дио документације
уништен у вријеме Јосипа Броза Тита да би се
прикрио геноцид над Србима.
Он је навео да је убијеђен да Ватикан неће
потпуно отворити и дати на увид документацију у вези са понтификатом папе Пија Дванаестог, на прољеће, за када је то најављено.
Умељић, који је и научник и теолог, иста-

као и да је било евидентно насилно покатоличавање Срба. Римокатолички свештеници
били су интегрисани у највише свјетовне и
државне управне структуре НДХ, тврди овај
историчар из Њемачке, те додаје да су подстицали, упућивали или чак предводили државне и парадржавне ескадроне смрти, повремено водећи и концентрационе логоре.
– Не постоји ни промил вјероватноће да
надбискуп Степинац о томе ништа није знао
и да је у том мору смрти и крви, сачувао чисте руке, како то жели да прикаже Католичка
црква у Хрватској – рекао је Умељић.

крај 1941. године живе су дочекала четворица
епископа од укупно девет колико их је имала
Српска православна црква 10. априла 1941.
године у новооснованој хрватској држави.
Умељић је истакао да су српске цркве махом уништене и опљачкане, а неке су претворене у штале и клозете, као и да није забиљежено противљење Степинца ни његове
римокатоличке хијерархије. Умељић је крајем 2019. године представио резултате својих истраживања у Јерусалиму, на округлом
столу о српско-јеврејским односима, који су
приредили Институт за студије антитерори-

збједност из Београда.
Умељић је истакао да је ово био први скуп
таквог формата одржан изван Србије, уз учешће еминентних истраживача из Србије,
Израела, САД, Италије и других земаља.
– Велика је срећа што имамо професора
Гидеона Грајфа и јеврејске истраживаче геноцида који могу да буду узор нама и свима осталима. Срби су у изучавању геноцида
урадили невјероватно мало, а Роми најмање.
Докле год аргументи стоје на нашој страни,
кад-тад ће истина продријети у свијет – рекао је Умељић.

16 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
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СВЕТОГОРСКИ МОНАХ ПРЕПОРОДИО СВЕТИЛИШТЕ ЗАГРЕБАЧКО-ЉУБЉАНСКЕ МИТРОПОЛИЈЕ

МАНАСТИР ЛЕПАВИНА – Српска светиња
и икона пред којом се моле и католици
Л
епавина је манастир у истоименом селу, општина Соколовац. Налази се недалеко од
града Копривнице у Републици Хрватској. Посвећен је Ваведењу Пресвете Богородице. То је духовно мјесто у које долазе бројни ходочасници, не само српски него и католички
из цијеле Европе, који долазе пред
чудотворну икону Богородицу Лепавинску да се моле и траже спасење.
Игуман манастира Лепавина од
1984. године до 2017. био је архимандрит Гаврило Вучковић, духовник који је још у живом сјећању вјерујућег српског народа не само у
Хрватској него и у Србији, Босни,
Аустрији, Њемачкој. Прије три године се преселио на онај свијет.
– Био је заиста несвакидашња појава: монах светогорског искуства,
а у проповједничкој служби народу; стари монах, а корисник нових
технологија; старац по годинама, а
младић по мисионарској ревности…
Као такав је обиљежио мисионарску дјелатност Српске православне
цркве са почетка 21. вијека и остао
један од незаборавних трудбеника
на том пољу у наше вријеме – записао је о оцу Гаврилу презвитер
Оливер Суботић.

ОСНИВАЧ МАНАСТИРА
ЈЕФРЕМ ВУКОБАДОВИЋ

Иначе, према старом локалном
љетопису, манастир Лепавина је подигнут око 1550. године, дакле ускоро по оснивању првих српских насеља у овом крају. Као његов оснивач помиње се монах из манастира Хиландара (са полуострва Атос
у данашњој Грчкој) – Јефрем Вукодабовић, поријеклом Херцеговац, који је са два монаха из Босне
саградио дрвену црквицу. Убрзо им
се придружило још неколико монаха, а установа је, према љетопису, проглашена манастиром. Турци и исламизирано становништво
из Ступчанице, Пакраца и Бијеле,
под вођством Зареп аге Алије, су у
августу 1557. године спалили цркву и монашке зграде, четири монаха су убијена, а двојица одведена у ропство.
Године 1598. у Лепавину је дошао јеромонах Григорије, такође
сабрат Хиландара, са двојицом монаха из манастира Милешева, те је
манастир обновљен. Православном
становништву, које је непрекидно
учествовало у борбама против Турака и њихових помагача, 1630. дане су повелике повластице, чиме
су створени услови за градњу ширих размјера.
Архимандрит Висарион је 1635.

године дошао у Лепавину и ставио
се на чело манастира, те је под његовим надзором од 1636. до 1642.
изникао озбиљнији манастирски
комплекс.

ОТПОР ВЈЕРСКОЈ УНИЈИ

Историја манастира Лепавине
неодвојиво је повезана са историјом Срба у Вараждинском генералату, који су се поистовjећивали са
православљем и устрајно се одупирали вjерској унији са Римокатоличком црквом. Писмо манастирских калуђера загребачком бискупу
из 1658. године у којем износе „да
су покорни оцу папи и прави католичани” треба прихватити као „бацање прашине у очи”. Монаси узимају учешћа и у борби локалног
становништва против друштвених
неправди: 1666. године страдају у
великој буни крижевачког великог
судије Осмокруховића, а 1672. године су заједно са монасима из Гомирја (укупно њих 14) били осуђени
на доживотно робовање на галијама
и у оковима послани на Малту. (То
спомиње и Адам Прибићевић у књизи Насељавање Срба по Хрватској и
Далмацији) 24. новембра 1715. (одн.
13. новембра према јулијанском календару) на прагу манастирске цркве је из пушака убијен игуман Кодрат, што је била посљедица спорова са оближњим унијатским (гркокатоличким) свештенством.
Живио је у манастиру Лепавини 1666. године владика Србославунски (православни, славонски)
Јоаникије (Јоаким?) Ђаковић. Он
је 1665. године даровао манастиру јеванђеље штампано у Москви
1649. године. Поткрај 1692. године
и почетком 1693. године боравио је
у Лепавини српски (пећки) патријарх Арсеније III Чарнојевић (Црнојевић). Окупљао је народ и проповиједао у манастиру, те одлазио
у посјете околним крајишким војводама, што је подигло углед манастира, који је – послије предавања
манастира Марче унијатима – постао најважнији центар православља у том крају.
На челу манастира налазио се

1731. године игуман Данило. Православци из Вараждинског генералата успјели су 1734. године добити
дозволу за православног епископа
– унијатски епископ (бискуп) је за
сједиште примио недавно одузети
манастир Марчу, док је за резиденцију новог православног епископа
одређена Лепавина. Међутим, због
периферног положаја Лепавине, коначно сједиште православне епископије постао је Северин, док је
епископија добила назив Лепавинско-сјеверинска епархија. У Лепавини је сахрањен први лепавинско-северински епископ Симеон (Филиповић), који је умро у истражном
затвору у Копривници, што је опет
била посљедица постепеног наметања уније локалним православцима.

МАНАСТИРСКИ ХРАМ

Иако православцима живот под
Маријом Терезијом није био лак –
православље је краће вријеме стављено и изван закона, а лепавински
манастир је требало да припадне
унијатима – половином 18. стољећа изграђена је данашња манастирска црква. Она је посвећена празнику Ваведење Пресвете Богородице.
Градњу је водио Никола Поповић,
некадашњи „протопоп хорвацки”
и бивши парох Писанице, гдје је
био подигао лијепу цркву. Никола
се замонашио и постао лепавински
архимандрит Никифор. Довршену
цркву барокног стила посветио је
25. марта 1753. године костајнич-

БАРОНИ ПОТВРДИЛИ ПРАВО ВЛАСНИШТВА СВИХ ИМАЊА
Барон Јоханес Галер је у септембру 1642. године потврдио манастиру
право власништва свих имања које су му подарили сељани Брањске и
Сесвечана. То исто су посебним писмима учинили и барон Сигмунд фон
Ајбисвалд, затим војвода Гвозден са Ђорђем Добројевићем, Блажом
Пејашиновићем и војводом Радованом (5. фебруара 1644), барон
Хонориус фон Траутмансдорф (10. јула 1644.) и гроф Георг Лудвиг фон
Шварценберг (23. новембра 1644.). Руски цар Алексије Михајлович је
1651. године дозволио да калуђери лепавински могу сваке седме године
долазити у Русију, ради скупљања прилога.

ки епископ Арсеније Теофановић,
који је готово стално боравио у Северину. Године 1758. помиње се капелица манастирска посвећена Св.
Николи, у којој је обављано рукоположење калуђера.
Манастирски иметак се 1902. године састојао од 515 ј. 553 кв. хв. земље, са катастарским чистим приходом од 1.759 к. 82 п. То је вриједност од укупно 35.196 к 90 п. Вриједност манастирских здања износи 77.980 к, права 240 к, вриједносни папири 3.882 к 18 п, драгоцјености 426 к 18 п, опреме 22.446 к
90 п, и остале покретности 6.114 к
60 п. Вриједност цјелокупног манастирског имања процијењен је
на 146.306 к 8 п.[9]

ВЕЛИКО СТРАДАЊЕ
МОНАШТВА У НДХ

Изузетно тешке тренутке је манастир проживио у вријеме Другог
свјетског рата. Одмах послије окупације братство је ухапшено и одведено у логор. Јеромонах Јоаким
(Бабић) је убијен, а остали су монаси прогнани у Србију. 27. октобра
1943. године манастир је бомбардован, манастирске зграде су готово
сасвим разрушене, а црква и конак
тешко су оштећени. Црквена опрема је била у цјелини уништена, али
је у дијелу конака који је избјегао рушење остао сачуван дио манастирске библиотеке, који су присвојили
унијатски свештеници.
Послије рата у манастиру живи
отац Симеон (Сакуљ), који га дјелимично обнавља и враћа отуђено благо. Залагањем загребачко-љубљанског митрополита Јована (Павловића), који је 1977. постао поглавар епархије, манастир полако враћа некадашњи сјај и важност. Веза
са манастиром Хиландаром поново је оживјела 1984. године доласком хиландарског монаха Гаврила (Вучковића), који је након неког
времена постао манастирски игу-

ман и напосљетку архимандрит. У
обнови манастира учествовали су
Свjетски савjет цркава, Евангелистичка омладина из Виртемберга
и вjерници Евангелистичке цркве
из Штутгарта.
Захваљујући пожртвованом раду
оца Гаврила (Вучковића), духовни
живот је у успону: братство броји неколико чланова, издаје се часописа
Пут, Истина и Живот, а манастир
је омиљено стjециште ходочасника
не само из Хрватске, него из цијеле
Европе, па и шире. Посјећују га ријеке православних и римокатоличких вјерника, као и они који траже
одговоре на нека духовна питања
или помоћ у невољи. Лепавина служи мостом у новом дијалогу љубави између источне и западне Цркве,
старе размирице се заборављају, а
успоставља се нова атмосфера међусобног разумијевања и истинског
дубљег упознавања.

ЧУДОТВОРНА ИКОНА
БОГОРОДИЦЕ ЛЕПАВИНСКЕ

Манастир се поноси чудотворном иконом Пресвете Богородице
Лепавинске, која га и чини важним
ходочасничким средиштем. Насликана је у критско-италијанском стилу са почетка 16. вијека. Не зна се
како је тачно доспјела у манастир,
а локално предање каже да је била
ту док је манастир још био у повојима. Године 1691. штампане су неке богослужбене књиге (минеји) у
Москви да би биле дароване манастиру Лепавини. На свакој је писало да је ту књигу дао руски цар Петар Велики: „Србској земли ваведенског манастира Леповинског”.
Једна од знаменитости био је и
црквени иконостас из 1775. године,
рад једног од најбољих представника раног српског барока, Јована Четиревића Грабована и његовог ученика Григорија Поповића, уништен
у Другом свјетском рату, а од њега
су се сачувале само три слике. Поред ових, у манастиру се чувају и
старије иконе Светог Симеона Немање, Светог Саве и икона Ваведења Пресвете Богородице, које су
израђене у Лепавини 1647. године.
Посебну вриједност представљају старе рукописне и штампане књиге. Међу најстарије спадају два четворојеванђеља из 13. и 14. вијека,
од којих је једно српско-рашке, а
друго македонске редакције, оба
са лијепим иницијалима. Будући да
је Лепавина служила и као основна школа за стицање писмености и
основних знања, овдје су похрањиване и многобројне писане и копиране књиге.
ЗДРАВКО ЕЛЕЗ

МАНАСТИР БРШЉАНАЦ ПРИЈЕ 240 ГОДИНА ПРИПОЈЕН ЛЕПАВИНИ

М

анастир Бршљанац је првобитно био саграђен између села
Бршљанице, Кутинице, Подгарића
и Малог Прокопа, на Мославачкој
гори. Некада се звао Кутина или Кутиница по селима Крајишка и Паорска Кутиница или Гарјевица по
планини у којој се налазио.
На садашње мјесто манастир је
пресељен четрдесетих година 18.
вијека, и од тада се назива Бршљанац. Године 1690. предвођени генералом Капаром велики број Срба је дошавши из јужних крајева
населио Мославинску гору. 1715.
године појављује се у овом крају
монах Гаврило Поповић који сам

у планини између двије Кутинице поче градити мали манастир од
дрвета на земљишту грофа Ердели. Цркву је посветио Светом Ђурђу. Не признавајући јурисдикцију
тадашњег марчанског унијатског
епископа, Гаврило се обратио карловачком митрополиту Викентију
Јовановићу, који му је 4. децембра
1719. године дао грамату на парохију при Цркви Св. Ђурђа са селима Миклеушка, Селиште, Ступовача, Вуковје, Чаире, Бршљаница, Дишник, Поповац, Подгорје, Пашијан
и Кутина. У манастиру је 1724. године отворена школа за око тридесеторо српске дјеце.

Манастир се сели 1741. године
на планину Гарјевица, између села Подгарића и Мале Бршљанице. 1745. године се на том мјесту
оснива манастир и гради нова црква посвећена Светом Николи. Када је манастир био саграђен Гаврило је умро, а на његовом мјесту наслиједио га је Василије Полимац.
Иконостас је израђен 1773. године. Израдио га је молер Лазар који је
касније био и у манастиру Пакри и
тамо помагао Василију Остојићу на
изради иконостаса. По завршетку
иконостаса, умро је и други оснивач
манастира духовник Василије Полимац 29. децембра 1773. године. Ма-

настиру је 1776. године узета и парохија и припојена бршљаничкој парохији. Манастир Бршљанац припојен
је 1779. године манастиру Лепавини
и отада је опустио, служило се само
о храмовним славама.
Године 1840. срушена је црква
манастира Бршљанац, посљедња
преживјела грађевина. Преостали
камен узидан је у данашњу цркву
– капелицу у Бршљаници у којој се
налази и манастирска часна трпеза, иконостас и неке иконе, утвари
и књиге. На манастирском црквишту подигнута је капелица, а послије рата 1991–1995. године обновљена је и служи се повремено.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

ПРИЈЕ 300 ГОДИНА СРБИ СУ ЧИНИЛИ 90% СТАНОВНИШТВА, А ДАНАС ИХ ИМА ТЕК ДА ПОПУНЕ ЈЕДНУ ЦРКВУ

»» Прелијепи град на обали Дунава удаљен је свега 20 километара од Будимпеште

»» Саборна или Београдска црква

»» Шеталиште које води до централног трга

СЕНТАНДРЕЈА - најсјевернија српска тачка

Б

ајковитих мјеста уз Дунав има много,
али само једно је толико урезано у нашу
колективну свијест као ова варош смјештена 10-ак километара сјеверно од главног
града Мађарске. Сентандреја је била обећана
земља и исходиште највеће сеобе Срба и других Словена још од њиховог доласка на Балкан. Српски Сион у који су неколико вјекова
пристизале избјеглице из Турцима окупиране Србије препун је објекaта од цигле и камена који свједоче о тим прошлим временима.
Некада су улице Сентандреје биле закрчене коњским запрегама српских трговаца
и занатлија, а у модерним временима њене
улице су биле непроходне због многобројних туриста. Њени гости су били посјетиоци
са свих страна свијета, али ове 2020. године
Сентандреја је скоро потпуно пуста са већином замандаљеним прозорима продавница,
ресторана, галерија и свих оних објеката који су живјели од „продаје” романтизиране
историје овог малог мјеста. Сабласно празне
калдрмисане улице ове јесени не испуњавају
хиљаде туриста већ тек по која локална душа
намјерена својим свакодневним работама.
Једно од мађарских племена предвођено
Арпадом населило је овај простор у 9. вијеку обновивши римску тврђаву која је била
дио источног лимеса Римског царства. Али
током турских освајања у 15. и 16. вијеку варош бива потпуно уништена и овај простор
остаје скоро потпуно без становника.

НАЈСЈЕВЕРНИЈА СРПСКА ТАЧКА

У историјском слиједу тада на сцену ступају Срби када се 1690. године под вођством
патријарха Арсенија Чарнојевића из Србије у Сентандреју и горњу Угарску по неким
историчарима доселило чак 8.000 српских
породица. Доступни подаци кажу да су по
попису из 1720. Срби чинили скоро 90 посто становништва Сентандреје. А данас их
је од 25 хиљада становника, тек нешто више од стотињак.
Град познат по музејима, галеријама и
умјетницима познат је и по многобројним
српским црквама. Некада их је било чак 7,

»» ПОД ЗАШТИТОМ УНЕСКА: Српски Еснафски крст на главном тргу подигнут је 1763. године након епидемије куге
београдска тј. саборна, грчка, ћипровачка,
пожаревачка, оповачка, преображенска и
збешка црква, а данас су активне само три.
Приликом промоције књиге Србина који пише и ствара у Мађарској, гост са Филолошко-умјетничког факултета у Крагујевцу,
рецензент књиге др Часлав Ђорђевић, осврнуо се управо на вишевјековни значај Сентандреје у развоју српске научне и друштвене мисли и то илустровао ријечима „постоји
та духовна вертикала од Сентандреје на сјеверу до Хиландара на југу”.
Као најсјевернија тачка до које су Срби
дошли, Сентандреја је капа односно круна
тог простора који је током пола миленијума
био својеврсна сигурна кућа за Србе који су
се склањали пред најездама Турака.
У центру вароши се налази трг, а на њему постамент и крст који свједоче о причи
са краја 17. вијека када су заједно са народом у Сентандреју избјегли и монаси српског
манастира Раваница донијевши са собом мошти Св. Цара Лазара. Иако Срба одавно нема, данас тај догађај обиљежава поменути
крст, али и само име трга, име великог српског жупана Цара Лазара који је овдје почивао пуних 7 година.

МИЛЕ НАЈБОЉИ ВОДИЧ

»» Роштиљ дио гастрономске понуде

Ту на тргу је и једини српски ресторан,
а његов власник је Миленко Маргаритовић,
међу Сентандрејцима познат као господин
Миле. Његови преци су поријеклом Цинцари, породица Маргаритис из околине Солуна. Због трговине су дошли бродом уз Дунав,
још прије Чарнојевића, до града Баје на југу
Мађарске гдје су се помијешали са Србима,
а када су пред Турцима бјежали и стигли до
Сентандреје већ су били Маргаритовићи који славе Спасовдан.
Поред тога што је власник ресторана, он је
својеврсни сентандрејски домаћин за српску
браћу која туристички дођу у посјету, љети сједи у башти свог ресторана и као прави дома-

»» Ћирилични натпис посластичарнице
познате по марципанима

ћин дочекује госте и на њихово задовољство
прозбори мало са њима на српском, попије
ракијицу и упозна их са локалним легендама.
Данас Миле није ту као што би иначе знао
да буде те сам га позвао телефоном, каже да
нема туриста и да ресторан сада ради само
доставу хране.
Раније је било „пуно госте из Србије”, а сад
кад је почела пандемија „једно вријеме су били Срби који раде у Мађарску, а сад су остали
само Сентандрејци, Срби који дођу понекад
на кафу”, а тренутно је главна тема да ли ће
за предстојеће празнике уопште моћи у цркву.
Миле објашњава да Срба још има и у три
села у околини Сентандреје – Помаз, Калаз и
Чобанац. На питање о опстанку Срба у будућности одговара: „Биће тешко, још пар генерација и то је то, мијешани бракови, мање долазе у цркву…” Каже да су узроци вишеструки,
многи мисле да је узрок политика али он не
мисли тако, каже да смо и сами криви, крива је „човјекова душа која не држи до тога”.

СРПСКИ ФОЛКОР ОПСТАЈЕ

Прије пар година сам присуствовао варошкој слави Преображењу, тада на калдрмисане улице изађе силан народ, мирис роштиља

се шири уз облаке дима, а на Тргу Цара Лазара се поведе велико коло. Питам Милета ако
се зна да Срба има укупно једва стотина откуда онда толико људи који знају кораке наших
народних игара? Каже ми да се фолклор одржава, да га и Мађари вјежбају, али да то није
довољно. Даје ми примјер како су поједини
КУД-ови освајали награде у Србији а да притом ниједан члан друштва није знао ни ријеч
српског језика и закључује да су „за једну нацију најбитнији језик и вјера, то је први, лијепо је
фолклор, лијепо је да пјевају али...”
У Сентандреји већ деценијама од фамозне 1947–48. нема српске школе и због тога дјеца у млађим разредима немају могућност да уче српски осим ако не путују сваког дана у Будимпешту, „е сад пусти мама у
Будимпешту или не пусти, устани свако јутро у 6, срећа једино што има организован
школски аутобус мада то није лако посебно
за јако малу дјецу.” Основати школу није лако посебно јер нема ни за кога додаје Миле
и прави паралелу: „ево сада смо спремали
пакетиће за Светог Николу, број пријављене дјеце је био седам”.
Он сам је као мали доживио трауму због
које до 18. године није говорио српски, каже
све је разумио, али га није причао, учио га је
поново уз пјесме Мирослава Илића, Брене и
Бијелог дугмета: „Па од музике помало, помало дошао назад ту”, каже, и сада све разумије, али му једино граматика и родови
не иду „али остало све може”. Довољно му
је да пар дана буде у Београду и да значајно поправи свој српски, али нажалост исто
је и у супротном смjеру. Недавно је због коронавируса био у болници неколико недjеља те није имао прилику да прича српски и
по изласку је осjетио да му је знање знатно
ослабило. Због тога је, прича он, јако битно
водити дjецу одавде у матицу да виде и да
осjете, ако ништа барем на путу за море да
сврате на пар дана и још пар дана у повратку.
– Нису били, морају да осjете то, они не
знају, ми морамо да покажемо нашој дjеци не
само музеје и цркве, већ и кафане и да их одведемо на пијаце, да виде каква је атмосфера.
Миле истиче да је проблем и то што је
Сентандреја скупа, станови, земља, куће „и
ко год је дошао у Мађарску у посљедњих 25
година, у Сентандреју није дошао нико, да
освjежи крв.”
Срби су много дали Сентандреји, у вjековима за нама дефинисали су је за вjекове
пред нама, торњеви наших цркава красе њену панораму и уз старе градске улице њене
су црте лица. У изгледу Сентандреја се није
много промијенила, али живот и њени становници умногоме јесу. Срба је данас остало толико да би једва напунили једну цркву,
али историја која је за њима је толика да ће
њихов траг у Сентандреји остати видљив док
год је барем једног вјерујућег човјека који
ће доћи да се поклони духовима предака и
Сентандрејским православним богомољама и док је српских газда добротвора који
држе до свог народа и поријекла, као што је
то вјековима било. Иако празна у јесен 2020.
године без туриста и без Срба, Сентандреја
и даље плијени својим изворним обликом и
обећава да ће увијек доћи нека боља времена и неки нови људи. ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ

18 ЗАВИЧАЈ
ЛАУРЕАТИМА УРУЧЕНЕ КЊИЖЕВНЕ
НАГРАДЕ ИЗВОР

СРПСКО КОЛО ДЕЦЕМБАР 2020.

МИЛОШ КОРДИЋ: ЗАПИС СА БИВШЕ БАНИЈЕ

Као кад Сунце се поново рађа

М
Традиционалне књижевне награде Извор – за најљепшу
пјесму и најљепшу причу о завичају ове године су добили: Жељка Башановић Марковић из Београда за причу Земља и Миленко Шарац из Пљеваља за Сонет о одласку. Конкурс су ове године расписали Редакција часописа Жрнов и Агенција Видео пункт из Београда, под
покровитељством Представништва Републике Српске
у Србији, а уручење награда одржано је 25. децембра у
свечаној сали Представништва Републике Српске у Србији. Уручујући награђенима грамате шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић је рекао да је ово осма година како Представништво додјељује награду Извор, која је постала и традиционална и
престижна, те изразио задовљство одзивом писаца из
Српске, Србије, Црне Горе и расијања.
Жељка Башановић Марковић је рекла да се већ три деценије бави писањем, а да је ово први пут да је добила
овако вриједно признање. Владан Шарац, београдски
студент из Црне Горе, захвалио се на вриједном признању у име оца, који због ситуације у вези са вирусом
корона није могао да дође у Београд.
Сљедећи, девети конкурс за књижевну награду Извор
– за најљепшу пјесму и најљепшу причу о завичају биће отворен од фебруара до 30. новембра 2021. године.

КАМЕН МАНЕТИТ: КРАТКИ
РОМАН ЧЕДЕ ВУКМИРОВИЋА
Кроз 37 поглавља, уз Епилог
којим се завршава књига Вукмировић исписује занимљиву причу, а још боље је рећи:
прецизно плетену савремену
бајку у чијој је основи спајање
људских бића наше планете са
цивилизацијом, односно бићима једне друге планете.
Вукмировићеви јунаци су дјеца једне породице: Никола (Ник), који има 14 година и који прича ову занимљиву причу, његов тринаестогодишњи брат Милош (Мил),
једанаестогодишњи Огњен (Оги) и деветогодишња њихова сестра Хелена (Хели). У причу су укључени њихови
родитељи, а ту је и дјед Максим.
Међутим, „главни јунак” Вукмировићевог кратког романа у ствари је камен манетит. Он је водиља, нит која
спаја, повезује, због које се и путује кроз пространства
између планете Земље и планете Мане.
Вукмировићева проза исписује благо степеновану авантуру, знање данашње дјеце, и нешто старије дјеце, које
припада времену фантастике, времену будућности. Знање које је старијима, а поготово старима, тешко и пратити и разумјети. Поред љепоте ове тачне прозе коју је
својим умијећем богатио њен аутор, љепоти књиге свој
драгоцјен допринос уградила је насловном страном и
својим сликама у књизи сликарка Маријана Милетић.
Чедо Вукмировић, рођен у Бунићу, у Лици, 1946. године,
дјетињство и младост провео у Глини, радио је у Сиску,
а од 1992. године живи у Београду, објавио је прије ове
књиге три поетске драмске књиге за дјецу: Позоришни
зец (2016), Кад већ журиш да порастеш (2017) и Баштом
шале и смеха (2019). Издавач књиге Камен манетит је
Завичајно удружење Банијаца, потомака и пријатеља
Баније, Београд, 2020. године. 
Ј. ЛИПАР

ОДРЖАН 2. КОНГРЕС
ПРИВРЕДНИКА СРПСКИХ КРАЈЕВА
У организацији Удружења Српски крајеви одржан је 2.
Конгрес привредника српских крајева који је ове године одржан путем интернета. Представило се 50 учесника из разних српских крајева. Посебан печат овом
догађају дали су представници Министарства привреде и предузетништва Републике Српске, Управе за дијаспору и Србе у региону, Министарства спољних послова Републике Србије, Туристичке организације Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске
и Привредне коморе Војводине.
Славиша Рујевић, предсједник Удружења Српски крајеви из Новог Сада је међу најбољим издвојио презентацију Туристичке организације Републике Српске и општине Језеро.
Представништво Републике Српске у Србији, као партнер на овом пројекту, дало је немјерљив допринос реализацији овог конгреса.

ислим да је била зима 1965. године. (Не
усуђујем се да кажем
да то можда није била и ‹67.
година. Само знам да ‹66.
сигурно није.) А да је то била оштра, преоштра зима –
не да мислим, него тврдим:
била је. И таман је неколиким данима одмакла од новогодишњих и православних
божићних празника – једне
смо славили, друге обиљежавали.
Пуцале су гране око нашег живота по Меченчанима и око школе у којој сам
радио. (Директор школе био
је Милан Кузмановић, родом из Чапљана, села у Банијском Трокуту, уз цесту од
Суње ка Дубици и Јасеновцу:
добар организатор посла, држао је до уредности школе и
простора око школе; изузетно сам га цијенио и поштовао.) Под обућом, куд год да
се крене по ралицама прочишћеним путевима, шкрипао је снијег као најздравији
зуби човјека у жестокој љутњи. Ни на једној од електричних и телефонских жица није било ни бијелих а камоли
црних птица. Све се у ледени мјесец аветињске, дрхтеће студени претворило, у њу
урасло.
Рано је јутро. Дјечак Д. С.
(родом из Ловче, села што се
у три дијела – Горња, Средња и Доња – угнијездила као
каква акварелна слика шуме на сјеверним падинама
Шамарице, на стану у Меченчанима), ученик разреда чији сам био разредник
(разредни старјешина) и ја
морали смо ујутро, до девет
сати, на заказано рочиште у
Суд у Костајници – да ли је
то био окружни суд, или је
носио неки други назив, не
сјећам се. Позвани смо код
судије Драгице Томашко. Чији је супруг Милан тада био
директор сисачке Рафинери-

је, који је нестао с привредне и политичке позорнице у
вријеме такозваног обрачуна с хрватским национализмом, послије седамдесет и
прве. Познавао јесам судију Томашко. Она мене није.
А била је строга и праведна,
говорили су.
Дјечак и ја поранили.
(Знам дјечаково пуно име и
презиме, као и оно због чега смо ишли у Суд, али да
не дирам... а и све се добро
завршило.) Па ћемо, добро
обучени и обувени, пјешице. Имамо добра два сата. А
можда и петнаестак, двадесетак минута више. Јер он је
ипак дијете. Аутобуса немамо: аутобус предузећа Славијатранс из Петриње кретао је ујутро из Босанске Костајнице за Загреб, а послијеподне се враћао. Као и аутобуси из Мостара и Ливна.
Воза ту никад није ни било
– осим прије седам, осам година укинуте ускотрачне жељезнице (машинице) на релацији Мајур – Чавић брдо,
која је возила дрво из споменуте горе Шамарице.
Изађемо нас двојица из
Меченчана и код Шареног
моста избијемо на цесту ка

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).

Костајници, па ћемо десно,
у сусрет зубатом сунцу које
се издиже с магловитих бјелина козарачких врхова, па
на исток. Сад нам предстоји,
отприлике, десетак километара. Ралица је прошла неколико дана раније – снијег не
пада, ведрина удара с неба.
На радију су јутрос јављали
да је минус петнаест. Зима,
зима, – е, па шта је...
Идемо цестом уз коју нема кућа све до Доњих Кукурузара: Меченчани и Уметићи су иза нас, а Превршац
мало подаље, десно, на јужној страни.
Идемо, а ја погледавам
дјечака. Хладан ваздух реже. Примијетим да смо убрзали – успоравам. Пред очима су ми Реља и његов мали
Вујо из приповијетке „Кроз
мећаву“ Петра Кочића:
– Идеш ли, роде? –
– Идем, идем – једва је одговарало дијете, које је дрхтало више од страха него од
студени...
Али ја не питам. Посматрам свог дјечака поред себе и питам се: зар се морало
у Суд баш по оваквом времену? Зар нису имали у виду да
ја морам да поведем и основношколског дјечака? Хајде де
ја, али дијете... А њему између капе и шала извирују црне очи. Он ћути и у стопу ме
прати. Питам га да ли ћемо
још малко спорије, а он ми
одмахивањем даје до знања
да нема потребе. Значи, можемо и даље тако како газимо преко Цигљана, испод Пушкаревог брда, ка првим кукурузаским кућама.
Сунце се пропиње све више и више. Јесте то пропињање споро, али гура... Погледавајући у Сунце, надам се
бар малко топлијем ваздуху.
Бар оном дијелу који припада човјеку – та и човјек је саздан и од ваздуха, а не само
од воде, меса, крви и костију.
Ни испред ни иза нас нигдје никога. Нит нам ко долази у сусрет, нит нас ко престиже. Па осјећам како се
престижемо сами. Да га питам: Идеш ли, роде? шта бих
тиме добио. Осим, можда,
одговора кроз бијели плетени вунени шал: Идем, идем.
У авлији прве куће, с лијеве стране у Доњим Кукурузарима, отац мог ђака Пере
Силића носи канту у којој је
вјероватно вода. Вичем, поздрављам. Знам човјека. Он
маше и нешто говори. Не чу-

јем. Претпостављам да пита:
Куда ћеш ти с тим дјететом
по овом кијамету... Не чујем,
немам времена да слушам:
морам да идем. Идем и тражим Сунце: одједном примијетим да га нема. Питао бих
свог дјечака да ли се то мени
чини да нам је нестало Сунце... Погледам дјечака: ипак
бих га питао да ли иде. А он
као да малко успорава. Пролазимо куће мојих дјечака и
дјевојчица, Јапранина: Николе, Анке, Драгана, Бранкице, Матије... Покушавам да
удахнем, да успорим. И онда, код дома, код куће такође мог ђака Пере Курузара и
мојих Рогуља, Миље и Драгице, погледам: Сунце се поново рађа Ернеста Хемингвеја.
Остао ми је наслов.
– Идеш ли роде?
– Идем, идем.
Ако бих питао, морао бих
и сам да одговорим. А то Сунце је од ледене сумаглице.
Том Сунцу не припада мој
ваздух. Ни ваздух дјечака који корача мојим успореним
корацима.
И на излазу из Кукурузара, да ли је била у питању Бранковићева кућа, не
сјећам се: Драган Кордић.
Мој брат од рођеног стрица. Иде са костајничке Жељезничке станице. Стигао
брзим из Београда. Драган,
млађи од мене двије године,
авиомеханичар, запослен на
војном аеродрому у Батајници, иде у село. Каква радост! Са Драганом сам провео највећи дио и дјетињства
и школских дана: и у Комоговини и у Петрињи. Драган,
таленат над талентима: до
бесвијести смо играли мали
фудбал, одгледали безбројне филмове, он рано научио да свира, а онда смо то
још неки и од нас. Касније дошао на Банију, у Волињу. Па због болести отишао
у пензију. Па затим постаје културни прегалац, па се
хвата и поезије. Свираћемо? питам. Него шта ћемо!
одговара ми његов ваздух.
И ноћас, у децембарску тиху ноћ, док ово исписујем,
преписујем, читам Драганове стихове из пјесме Кораци у пијеску, из истоимене
збирке (Смедерево, 1991):
негдје смо рођени
исувише свјесни својега плода
негдје смо једном били
и за свагда ускрснули воду
негдје смо кренули
након потопа
Преминуо је крајем фебруара 1991. године. Од онога што неће више бити „након потопа” – срцу је отказао ваздух који га је хранио.
А овдје, да ли заиста код
куће Бранковића, Васића...
растајемо се: Драган у својих
минус петнаест, а мој дјечак
и ја у својих.
И да питам идеш ли, роде... ништа ми не би значило.
Јер суд је суд. И суд и усуд.
Како је то и онда и сада
као кад Сунце се поново рађа.
И што то није на истој нити конца, не значи да шкрипањем снијега не управља иста хладна ћутња из које смо
и кренули.
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АРХЕОЛОГ РАДОВАН СРЕМАЦ ОТКРИО ЗАНИМЉИВЕ ДОКУМЕНТЕ ИЗ 1906. ГОДИНЕ

У ЧЕТИРИ ГРАДА НА ИСТОКУ
ХРВАТСКЕ ПОПИСАНА 891
ПРАВОСЛАВНА ПРЕЗИМЕНА

Ш

идски археолог Радован Сремац објавио је попис православних презимена из Осијека, Винковаца, Вуковара и
Илока из 1906. године.
Генеалогија је наука која се, између осталог, бави и
проучавањем постанка, односа и коријенима имена и
презимена људи. Управо је
ова наука привукла и Шиђанина Радована Сремца који је
до сада издао неколико чланака и књига о поријеклима
презимена на сремском подручју.

СПИСАК ОБЈАВИО
НА САЈТУ ПОРЕКЛО

Радован се генеалогијом
бави већ неколико година,
углавном на подручју Срема и Бачке, па због тога често посјећује Архив Српске
академије наукa и умјетности у Сремским Карловцима за који каже да је ризница података. Приликом једне
посјете Архиву указано му је
на грађу која је садржавала
спискове православних презимена на територији Срема.
– Због планирања једне публикације послани су 1906.
године дописи свим православним парохијама на територији Срема да доставе
спискове презимена, крсних
слава и, уколико је могуће,
поријекла породица. Уз то достављани су и пописи атара,
дијелова градова и доступних
топонима. Углавном су сви
свештеници послали, али то
нажалост никада није публиковано, једноставно се одустало од тога. Ипак, грађа је
сачувана. За сада постоје договори да то публикујем, и ја
увелико већ спремам ту књигу – започиње Сремац причу
о свом генеалошком истраживању.
Чланак под називом Попис православних породица и
крсних слава у Осијеку, Винковцима, Вуковару и Илоку из
1906. године објављен је осмог
децембра ове године на порталу Порекло, а доноси детаљан попис православних домова у ова четири града на
подручју Републике Хрватске
поткрепљен презименима и
крсним славама, а оно што је
посебно занимљиво, за Осијек
има и поријекло породица.
Како наводи сам аутор,
ова четири града су посебно
важна због изузетно турбулентног периода који је услиједио за Србе у Хрватској недуго након пописивања. „Пописи омогућавају не само да
се упореди број српских породица у хрватском дијелу
Срема на почетку и на крају 20. вијека, него и да се испрати које су породице ту живјеле и доприносиле развоју
ових значајних мјеста”, навео
је Сремац у уводу чланка. Богати попис садржи 261 православно презиме у Осијеку,
104 у Винковцима, 445 у Вуковару и 81 у Илоку.

»» Радован Сремац
– Неки су нашли своју породицу у мом чланку. Публиковао сам га на сајту Друштва
српских родословаца Порекло, а највише сам имао комуникацију са једним господином који спрема књигу о
Банији, нашао је овдје доста
породичних веза па чак и исте крсне славе па је претпоставио да су биле неке сеобе и то ће користити у својој
књизи. Микромиграција нa
подручју Аустроугарске било је много и оне никада нису престале, људи су се селили „трбухом за крухом” гдје
им је било боље. Тај моменат
крсне славе који је сталан и
непромjењив је препознаница да ли је нека фамилија у
роду. На примjер, презиме
Петровић је веома раширено код нас, а крсна слава показује да ли су рецимо они из
Срема и Баније можда род –
прича о реакцијама заинтересованих страна за свој чланак.

је директан предак неком ко
је добио презиме по његовом
имену. Настајала су презимена и по разним надимцима,
физичком изгледу, по занимањима као на примjер Ковачевићи. Мијењање презимена представљало је велики
проблем јер се знало десити
да у једној кући имате живог
дједа, сина и унука. Дјед носи
презиме по свом оцу, син по
свом, а унук по свом, односно
три презимена у три генерације. Све је зависило од тога
шта ће свештеник записати.
Још једну збрку представљао
је и шпицнамет или породични надимак, па је због тога у
једној породици могло да буде и пет до десет различитих
презимена. Због тога смо морали да истражујемо и кума,
број дома и тако неке одреднице да бисмо открили ко је
ко – објашњава Радован Сремац историју настанака српских презимена.

КАКО СУ НАСТАЈАЛА
ПРЕЗИМЕНА

ПОРЕЗНИЦИ УВЕЛИ
СТАЛНО ПРЕЗИМЕ

Овај шидски археолог и
генеалог који има велики број
објављених публикација, планира и публикацију Матичних књига православних парохија у Вуковару, која такође
садржи спискове православних свештеника.
– Крајем 18. и почетком
19. вијека нису још увијек сви
Срби имали стална презимена, па су се често мијењала.
На примјер, отац је био Петар, па се син презивао Петровић. Проблеми су настајали јер је свештеник некад
написао Петров, а некад Петровић или такође Јовановић,
Јованковић, Јованић. Варијације једног презимена углавном носе потомци некада истих фамилија. Већ почетком
20. вијека презимена су устаљена и сад већ уколико негдје
пише Петров, а негдје Петровић, можемо слободно да кажемо да су то двије различите породице.
– Срби су доста дуго, па и
у Аустроугарској задржали
праксу мијењања презимена. Презимена су најчешће
настајала по очевом имену,
али и дједином па чак и стричевом. Како су некад постојале задруге, презиме је могло
да настане и по задругарском
старјешини који можда и ни-

Како наш саговорник каже, различита презимена у
породици су постала толики
проблем јер се тешко одређивало и плаћање пореза и због
тога је аустријски двор донео
наређење око 1795. године да
Срби морају да узму стална
презимена и да се обустави
пракса мењања презимена.
– Наравно да народ као
народ, то није баш одмах прихватио, тако да рецимо чувена породица Шумановић из
Шида из које потиче и чувени сликар Сава Шумановић
је негдје тек почетком 19. вијека узела ово презиме, а до
тада су били и Костини и Василијеви и Поповићеви и Ђаконови – поткрепљује Сремац
своје наводе на примjеру познате шидске породице.
Виши кустос музеја наивне умjетности Илијанум из
Шида Радован Сремац најчешће се у својим истраживањима бави пориjеклом породица, а што се конкретно Шида тиче објавио је попис комплетног становништва Шида
по вjероисповијестима: православце, Јевреје, римокатолике, гркокатолике, евангелике, а посебно и православне Русе.
– Доста сам се бавио Јеврејима јер је Шид у 19. и 20.

вијеку припадао Илочком рабинату тако да ми је то био
повод да публикујем књигу
о јеврејским породицама у
цијелом Илочком рабинату.
Ту припада цио погранични
дио данашње Србије и Хрватске, пошто се мало уплиће и
Вуковарски рабинат. Издавач овог дјела је Музеј града
Илока, па је тамо била и промоција. Све је било успјешно.
Сада доста радим и о Јеврејима у Бачкој. Матична струка ми је археологија, па сам
публиковао доста и о археологији. Свеукупно сам објавио 27 монографија и око
80 чланака. Као што сам рекао, већ сам започео пројекат о православном становништву Вуковара, а желим и
да, у складу са могућностима
и средствима, дигитализујем
гробља у Срему – прича Радован о неким од својих публикација.
Сремац каже да је ово један прилично скуп посао који захтјева много путовања и
истраживања, али и дизајн,
припрему и штампање књига које се касније продају по
симболичким цијенама.
– Људи су код нас у доста
тешкој финансијској ситуацији па књиге баш и нису приоритет за куповање. Чим нешто
треба да се купи, одмах опадне и интересовање. У сваком
случају већи дио књига се увијек подијели заинтересованим
колегама и колегиницама истраживачима. Свака публикована, а непозната грађа која је
систематизована и лијепо сређена је наравно од огромног
значаја за даље истраживање.
С друге стране, Срби спадају
у народ који баш и није заинтересован за своју прошлост,
осим наравно појединаца које
занима родослов и поријекло.
Ти појединци који су у мањини су изузетно заинтересовани за моја дјела јер ту проналазе своје претке и поријекло
породица које је свештеник
забиљежио – наставља Радован Сремац.
Уколико вас занима, многа Радованова дјела, у којима је можда записано и поријекло ваше породице, можете да пронађете на његовом профилу на сајту Порекло. Ако нисте поријеклом
са сремског подручја, покушајте да нађете своје презиме код аутора Јована Ерора
који је доста писао о Кордуну и Лици, а такође овај сајт
садржи и попис неколико хиљада презимена са форумом
у којем можете да пронађете
своје рођаке.
Једна од занимљивих категорија на сајту Порекло јесте
и дигитална библиотека у којој, између осталог садржаја,
можете да нађете и ПДФ верзију књиге Из прошлости Вуковара: обзиром на тамошње
Србе аутора Ристе Михаиловића издану 1890. године у
Новом Саду.
ДУШАН ВЕЛИМИРОВИЋ/ СРБИ. ХР

АРНО ГУЈОН СА СРБИМА ИЗ
СЛОВЕНИЈЕ ЗА СВЕТОГ НИКОЛУ

Арно Гујон, в. д. директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, у својој првој службеној посјети боравио је у Словенији.
У склопу обележавања великог српског верског празника Светог Николе и подршке новоотвореним допунским школама српског језика у Словенији у просторијама Амбасаде Републике Србије у Љубљани, Арно Гујон је истакао да му је једна од жеља била да најприје
обиђе допунске школе и подржи унапређење наставе
српског језика.
- Обезбиједили смо 1.500 уџбеника и комплета лектире за основну школу. Ту смо да помогнемо и покажемо
бригу државе Србије према сваком припаднику српског
народа ма гдје се он налазио, почевши од најмлађих који представљају нашу будућност. Ово је наставак акције
коју Управа дуги низ година спроводи и добар је начин
за очување ћириличног писма - рекао је Гујон . Он је потом у дигиталној учионици одржао час и на приступачан начин дјеци испричао како је научио српски језик.
Рад допунске школе српског језика у Словенији, отпочео
је школске 2020/2021. године. Пројекат допунске наставе српског језика у Словенији реализован је заједничким напорима надлежних институција Републике Србије, више српских удружења у Словенији, свештеника
СПЦ, бројних појединаца и заинтересованих родитеља.
До сада је формирано 60 наставних група са 817 ученика.
Током посјете, Арно Гујон је одржао састанак са Зораном Влатковић, амбасадорком РС у Републици Словенији и обишао православни храм Св. Ћирила и Методија, Парохијски дом у Љубљани у пратњи старешине
храма, свештеника Александра Обрадовића.

ВУКОВАРАЦ ЗОРАН БОГНАР ДОБИТНИК
НАГРАДЕ МИЛАН РАКИЋ
Значајна књижевна награда Милан Ракић за 2020.
годину припала је аутору Зорану Богнару за збирку
пјесама Србијо, могу ли да будем твој син, у издању Балканског књижевног гласника, саопштило је Удружење
књижевника Србије из Београда.
Жири за додјелу награде у саставу Гордана Влаховић
(члан), Радомир Стојановић (члан) и Душан Стојковић
(предсједник), имао је избор од тринаест пјесничких
збирки приспјелих на конкурс.
– Награђена књига под одредницом поема о властитом
проклетству, у исти мах је и поема која пјева о исконском
проклетству које упорно прати наш народ са којим је овај
приморан да води непрестани бој жртвујући неријетко
своје најоданије синове – стоји у образложењу жирија.
Даље се каже да у тренуцима када су се многи домаћи
пјесници сасвим отуђили од патриотизма који је сваком
искреном становнику неке земље у срцу, Богнар је
најновијом пјесничком књигом доказао да изворна
патриотска поезија може и у данашњим временима да
буде права поезија, упркос онима који су увјерени да је
таквој поезији одавно одзвонило.

КОЗИЦЕ – ТЕЖАК ЖИВОТ У СЕЛУ БЕЗ ПУТА
Село Козица у општини Оштра Лука опстаје упркос
бројним инфраструктурним проблемима. Одсјечени
од остатка свијета, мјештани немају проходне путеве.
Ситуацију погоршава и лоша електромрежа, због које
струје немају данима. Ово село је некада имало више
стотина домаћинстава. Школа је била пуна ђака, а
улицама се свакодневно чула дјечја граја.
– Највећи проблеми су недостатак комуникација. Ми
овдје немамо никаквог превоза – каже Милан Мудринић, учитељ у пензији.
У селу Козица често нема струје и по петнаест дана због
лоше електро мреже. Козичани од матичне општине
Оштра Лука путују 32 километра. Велики дио макадамског
лошег пута пролази кроз Федерацију БиХ, што додатно
отежава живот мјештана.
Како би живот у селу Козица опстао, неопходни су
инфраструктурни пројекти.
– Планирали смо одређени број стубова који ће доћи
до марта, априла. Планирано је да се уради расвјета у
дијелу Козице – наводи начелник Оштре Луке Драган
Мастикоса. Упркос тешкој ситуацији овдје опстаје 100
домаћинстава. И даље се чује смијех најмлађих од којих 18 похађа основну школу. Пољопривреда је у овом
крају једини извор живота, а како би наставили достојанствено да живе неопходна им је путна комуникација
и квалитетна електромрежа.
РТРС

20 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
ЗЛОЧИН У МАШИЋКОЈ ШАГОВИНИ
29 ГОДИНА БЕЗ КАЗНЕ
Навршило се 29 година од ратног злочина у Хрватској,
када су хрватске снаге у нападу на српско село Машићка
Шаговина код Новске убиле најмање 55 људи, а за овај
злочин још нико није одговарао иако су познати налогодавци и непосредни починиоци убиства.
У ноћи са 18. на 19. децембар 1991. године, 363 припадника 108. и 121. бригаде ЗНГ-а и специјалаца из групе Свилени извршили су пјешадијски напад на српско
село Машићка Шаговина, које је бранило око стотињак
бранилаца, припадника Територијалне одбране из овога и сусједних српских села и добровољаца из Србије.
У току борбе за „проклету утврду”, како су Хрвати због
њеног изузетног геостратешког положаја звали Машићку Шаговину, „зенге” су, искористивши то што су браниоци са мјештанима славили Светог Николу, овладале цијелим мјестом, саопштено је из Документационо-информационог центра Веритас.
Том приликом су, према српским изворима, ликвидирали најмање 55 људи, међу којима 31 цивил и припадник Територијалне одбране из овог села, док их је
неколико десетина прошло вишемјесечну тортуру у хрватским казаматима.
Према свједочењима преживјелих српских логораша,
„зенге” су пред собом редом палиле све куће, те убијале
и цивиле и браниоце након полагања оружја и предаје.
Према хрватским изворима, акцију је испланирао бригадир Јосип Микшић, тадашњи командант 121. бригаде, а нападом командовао пуковник Анте Шолић, тадашњи командант Самосталне интервентне сатније /чете/ при 121. бригади.
Међу убицама цивила и заробљеника, преживјели мјештани су препознали Здравка Паритана, Стевана Кулића, обојица из Церничке Шаговине, и Ивана Клепића
из Нове Градишке.
Према налогу хрватске војске, у Машићкој Шаговини
је покопано 28 тијела, већина под именом, а скупљали
су их и покопавали њихови рођаци, међу којима и Цветанка Милосављевић, која је морала покопати и своја
два сина Тихомира /20/ и Драгана /23/.
Са ове локације до 2013. године ексхумирани су и српској страни предати посмртни остаци најмање шест лица, уз објашњење да су „страдали у борби”, а у октобру
исте године ексхумирани су посмртни остаци још 19 жртава, од којих је до сада 14 идентификовано, док се за
остале жртве још не зна ни мјесто укопа.
Село је комплетно опљачкано и спаљено, изузев Задружног дома, у коме се налазила хрватска војска све
до доласка војника УН.
У Хрватској ова акција се котира као „једна од првих херојских битака ‹Домовинског рата›, у којој су, како кажу,
‹четници› претрпјели велике губитке – око 100 мртвих”,
док су хрватски губици износили 13 погинулих и више
десетина рањених.
– Иако су у овој акцији убијани цивили и заробљеници, категорије које су у оружаним сукобима заштићене
Женевским конвенцијама, иако су позната имена особа које су испланирале и извеле ову акцију, као и непосредни починиоци убистава, за овај злочин још нико
није одговарао ни пред домаћим ни пред међународним
судовима – подсјећа Веритас.
У Машићкој Шаговини је, према попису становништва
из 1991. године, живјело 209 становника, од којих 189
или 90 одсто Срба, 16 Хрвата и четири Југословена.
Двадесет година касније, по попису из 2011. године у
овом селу је пописано седам житеља, и то два мушкарца и пет жена, без ознаке националне припадности.

У ГОРЊОЈ ЈОШАНИЦИ КОД ФОЧЕ
ОДРЖАН ПОМЕН ЗА 56 УБИЈЕНИХ СРБА
Сваког Никољдана, од 1992. године, мјештани села Горња Јошаница код Фоче, већ 27 година, оплакују својих 56
мјештана, мучки, на препад, покланих и убијених од стране Зелених беретки из Горажда, којима је командовао
Хаџо Ефендић, послијератни амбасадор БиХ у Аустрији.
На Никољдан, крсну славу, већине Јошаничких домаћинстава, зором су у село упале „зелене беретке”, који су тада убили и 21 жену, троје малољетне дјеце и 32
мушке чељади.
– На тијелу моје сестре Јеле сам видио три убода ножем
у стомак и врат, а зет Миладин Вишњић је од стопала
до појаса, сјечен ножевима и преклан. Једној дјевојчици је разбијена глава, већина осталих мјештана заклана, а мало ко је страдао од метка. Сва њихова тијела су
након масакра донијета у Фочанску болницу гдје сам
радио на хируршком одјељењу и све то фотографисао.
Чувам те фотографије, као документ за Суд, али суђење се не одржава – каже Славко Ђорђевић, сада болничар у пензији.
У сјећање на жртве, у Горњој Јошаници су мјештани подигли цркву – молитвено мјесто недужним жртвама из
Горажда, гдје су и овог Никољдана, одржали помен уз
свијеће и вијенце.РТРС
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ПОВОДОМ ПРЕИМЕНОВАЊА СРПСКИХ ВЛАДАРА НА ФРЕСКАМА МАНАСТИРА

СПОНА: Тражимо да се фреске манастира Светог
Jоакима Oсоговског врате у првобитно стање
– Приликом посјете поменутом манастиру, неколико
чланова центра СПОНА било
је затечено примјетним оштећењем дијела фресака насталих у периоду 1932–1933. на
јужном и сјеверном зиду главног манастирског храма, сазиданог у периоду 1847–1851.
године од чувеног градитеља
цркава Андрије Дамјанова из
Папрадишта – наводи се у саопштењу.
Фрескопис је у три наврата (1885–1887, 1932–1933 и
1943–1945) израдио чувени
фрескописац Димитрија Андонов Попрадишки (1859–
1954), први македонски световни (лаички) сликар. Прије
њега (1884) били су ангажовани фрескописци, Мирон Илиев, Аврам Дичов (син Димитрија Крстевића) и Григорие
Петровић из реканског села
Тресонча.

ПРЕИМЕНОВАНА ИМЕНА
СРПСКИХ ВЛАДАРА

На улазу у велики манастирски храм, на јужном (десно од улаза) и сјеверном зиду
(лијево) виде се импозантне
фигуре светитеља осликаних
по моделу средњевјековних
узора из задужбина српског
краља Милутина из периода
XIV вијека (Црква Св. Ђорђа
код Старог Нагоричана и Св.
Никита су његове најпознатије задужбине у С. Македонији). На фрескама се распознају богато украшене бисерне
хаљине, царске и краљевске
инсигније и лица препознатљивих владара и архиепископа. Умјесто оригиналних
натписа изнад ликова светитеља: Св. цар Урош, Св. цар
Лазар, Св. краљ Милутин, Св.
Стефан Дечански на јужном
зиду (израђени 1932. г. као
дар монашког братства Св.
Јоакима и Георгија Петрова
из Дурачкe Рекe), те Св. Никодим – архиепископ српски
и Св. Стефан Првовенчани
на сјеверном зиду (наслика-

zz
Српски културно-информативни центар СПОНА из Скопља

обавијестио је јавност и надлежне институције, прије свих
Управу за заштиту културног насљеђа при Министарству
културе Републике Сјеверне Македоније, на затечено
стање, односно преименовање имена српских владара
– светитеља на фрескама храма у Осоговском манастиру
код Криве Паланке (Република Сјеверна Македонија).
Наглашавајући да се ради о фалсификовању и прекрајању
историјског насљеђа, СПОНА је упутила јавни Апел да се
оскрнављене фреске српских владара светитеља: Св. цара
Уроша, Св. цара Лазара, Св. краља Милутина, Св. Стефана
Дечанског, Св. Стефана Првовенчаног и Св. Никодима,
архиепископа српског, у поменутом манастиру врате у
првобитно стање.

них 1933. као дар Игњата Манева – фотографа из Криве
Паланке, пекарског еснафа
из Криве Паланке и трговца
Александра Санде Костића из
Калин Каменa) налазе се нови натписи: Св. цар Владимир
Киевски, Св. цар Јован Милостиви, Св. цар Константин
Велики, Св. Нићифор Фока
(јужни зид), Св. Константин
Кавасила, Архиепископ охридски и Св. цар Јустинијан Први (сјеверни зид), невјешто и
вјерујемо без дозволе надлежног органа, Управе за заштиту културног насљеђа Министарства културе Републике
Северне Македоније, урађени највјероватније током ове
2020. године.
Ликови светитеља су остали, али је изворни умјетнички рад великог сликара Димитрија Андонова оскрнављен и
компромитован. На претпоставку да се чин фалсификовања историјских ликова светитеља и вандализовање фресака у Осоговском манастиру

десио у скорашњем периоду,
наводи блиставо бијела боја
нових натписа, која тоналитетом, текстуром и самом (невјештом) калиграфијом видно одскаче од осталих оригиналних натписа исписаних руком зографа Д. Андонова, као
и невјешто избијељене плаве
позадине фресака приликом
насилног одстрањивања старих – оригиналних натписа
изнад ликова светитеља.

МОНОГРАФИЈА КАО ДОКАЗ

Потврду ових чињеница
можемо наћи на страницама 111–113 књиге Десет века
Свети Јоаким Осоговски, аутора Јордана Михајловског, коју
су заједнички 2005. године издали: Настојателство при Манастирот Св. Јоаким Осоговски
и Македонска ризница из Куманова. У опису фрескописа главне манастирске цркве
прецизно су именовани светитељи чија су имена накнадно
и прије кратког времена преправљена и најгрубљим фал-

сификатом. Парадоксално је
да поменуту књигу продају у
манастирској продавници, а
у самом храму су преименоване фреске.
Сматрамо да је овим вандалским, непримјереним и
крајње нецивилизацијским
актом скрнављења културног
споменика свјесно учињено
кривично дјело оштећења непокретног културног добра,
уз истовремено грубо кривотворење и фалсификовање
суштине молитвеног помена
имена светитеља, као и жеље задужбинара – дародаваца да се те фреске насликају.
Нама Србима, грађанима
Северне Македоније, под горким утиском затеченог стања несхватљиво је да се неко
„ауторски” дрзнуо да циљано и систематски промијени
имена само српских средњовјековних владара и архиепископа!? „Ауторима” и наручиоцима овог недјела и практично вандалског чина натписи
имена осталих хришћанских
светаца нису сметали, те их
нису „освјежавали” и преименовали.
Историјскo-културна и духовна вриједност манастира и
светитеља који су насликани
прије пуних 88 година од стране посљедњег великог зографа Димитрија Андонова Папрадишког су тешко оскрнављени, а безумни чин је истовремено и дубоко тенденциозно обојен србофобном нотом. Овим је показана јасна и
недвосмислена порука фалсификатора и негатора колективног историјског памћења
српског и македонског народа, те нанијета увреда свим
припадницима српског народа у цjелини, поштоваоцима
културног и историјског насљеђа, а посебно нама, припадницима дијела српског народа у Републици Северној
Македонији, њеним грађанима – закључује се у саопштењу СПОНЕ.

Вараждински апостол: Најстарија српскословенска
књига написана на територији данашње Хрватске

В

араждински апостол је ћирилични рукопис на српскословенском језику настао
1454. године у Вараждину.
То је прва и најстарија,
српскословенска књига написана на територији данашње Хрватске. Апостол је настао по наруџбини грофице
Катарине Кантакузине, супруге грофа Урлиха II Цељског, и
кћерке српског деспота Ђурађа Бранковића. Текст апостола исписан је у стилу ресавске
ортографије развијеном у манастиру Манасија са елементима рашке и светогорске калиграфије.
Доласком на двор Цељских, Катарина (Кантакузина) Бранковић није промијенила вjеру, па су у дворове те кнежевске куће почели
да долазе српски православни свештеници. Материјални доказ да је Катарина бринула о православној духовности пружа нам Вараждински

апостол – најстарија, до сада,
позната и сачувана српска рукописна књига писана ћирилицом на подручју данашње
Хрватске. Наиме, из времена
Катарининог живота на имањима Цељских, међу којима
су били Копривница и Каменград те још неки посједи у Подравини, сачувала се једна рукописна књига који има 282
странице. Овај апостол, написан 1454. године „ва Вараждине цилскије области при
благочастивој и христољубивој госпође кнегиње Кантакузине даштери деспота Ђурђа
самодршца србскаго ”, има за-

ставицу сачињену од преплетених разнобојних кругова,
која припада цјелини књижевног украса Моравске Србије.
Највјероватније је неко од
православних монаха (а можда и више њих) које је грофица повела са собом из Србије, 1453. на 1454. годину
преписао ту богослужбену
књигу познату под називом
Вараждински апостол (Праксапостол). На 258. страници
ја запис: „Слава у Тројици Јединоме Богу, који је дао после почетка и свршетка свакоме добром делу које се с њим
почиње и свршава. У години

6962 (1454) исписа се овај божанствени пракси (Праксапостол) у Вараждину, Цељске
области, при благочестивој госпођи кнегињи Кантакузини
кћери деспота Ђурђа самодршца српског. ” (*навод прилагођен данашњем језику)
Први дио рукописа Вараждинског апостола „одликује
ресавски правопис, с примесама рашке ортографије, док
други дио има карактеристике
светогорске редакције.” Претпоставља се да су Вараждински aпостол преписивала тројица преписивача.
Вараждински апостол се
чува у Музеју Српске православне цркве у Београду. Фототипско издање је објављено
2005. године, поводом 550 година од настанка ове књиге, а
издавачи су Музеј Српске православне цркве у Београду, и
Музеј Епархије загребачко-љубљанске у Загребу.
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КНЕГИЊА ЗОРКА КАРАЂОРЂЕВИЋ – ЗАЛОГ НЕРАЗДЈЕЉИВОГ САВЕЗА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

ЗОРА СРПСКОГ УЈЕДИЊЕЊА

Н

е чини се без разлога да
све српско што је свето
не би било тако славно
да није великих Српкиња. Велика Српкиња матера је славном Српству! А једна од њих
је својим, иако кратким животом, најавила зорњачу српског
ослобођења и уједињења, с југа, на исток и запад!
23. децембра 1864. године
стоним Цетињем се проломише почасни плотуни! У Цетињском манастиру је служена благодарност Господу, а Брдима и Приморјем је оглашено да је господар благословен
породом – родила се здрава и
претила кнегињица Црној Гори! Кнегиња Милена се осјећала добро, а књаз слободних
гора, иако се надао сину, грану весељем и благошћу кано
младо сунце у прољеће.
На крштењу у Цетињском
манастиру, о Савиндану 1865.
године, прва кћер књаза Николе доби име Љубица, но она
би више од чисте родитељске
љубави и умиља. Истина, књаз
се надао сину, новом Петровићу, који ће га одмијенити на
престолу испод Ловћена, али
и у мисији осветника царског
Призрена. Ову жељу за првијенцем Никола Први ће пренијети на своју прворођену
кћер називајући је сином, те
дивном зором српске слободе! Тако је мала Љубица из
радости преименована у Зорку, српску зору – матеру дана Слободе, именом које је с
половине 19. вијека српском
народу било симболом Веље
идеје, зраке народног и државног уједињења!
Кнегиња Зорка је посебна по томе што јој је крштени кум био српски кнез Михаило Обреновић, а вјенчани
руски цар Александар Трећи
Романов… и по томе да није

дочекала крунисање за српску
краљицу, да је родила будућег
краља Југославије и велику
кнегињу царске Русије. Била је кћер будућег краља Црне Горе, жена будућег краља
Србије и мајка будућег краља
Југославије! Кроз једну жену
сијале су три српске круне!
Школовала се на Цетињу
и у царској Русији. Била је господствена, смјерна и веселе нарави. У браку са кнезом
Петром Првим Карађорђевићем, који је освећен 30. јула 1883. године у Цетињском
манастиру, провела је тек седам година, родившу му петоро дјеце. Улазак у Србију био
им је забрањен од стране владајуће лозе Обреновића, нарочито послије убиства кнеза
Михаила, за чију ликвидацију
су сумњичени и Карађорђевићи. Заједничке године са кнезом Петром проводила је на
Цетињу и у барском приморју гдје је Карађорђев унук подигао љетниковац Тополицу,
назван по родној Тополи, баштини Карађорђевића.
На породу са трећим сином Андријом кнегиња Зорка умире, 16. марта 1890. године, а убрзо за њом утихну и
дијете. Као разлог смрти по-

мињала се упала трбушне марамице – у сваком случају узрок је био комплексан, а труда
најбољих бечких љекара није
фалило. О томе су се старали
и књаз Никола и књаз Петар.
Зорка умире с цвијетом младости, у 26. години. За њом
остају кћерка Јелена и синови Ђорђе и Александар. Друга
кћерка Милица (или Милена)
је умрла још као мало дијете.
Кнез Петар, сломљен болом, привија се око дјеце, а
његову велику жељу да се врати у Србију прорећи ће баш
Зорка на болесничкој постељи. Запамћено је да је кроз самртно сновиђење понављала –
Биће краљ, биће краљ!
13 година касније, послије Мајског преврата 1903. године, кнез Петар биће крунисан за краља Србије. У Александру је расла будућа круна
Југославије.
Књаз Никола је горким
сузама ожалио своју Зорку
коју сахранише крај Цетињског манастира. Из тешких
родитељских болова потекла
је тужна пјесма, једна од најљепших црногорских, позната под именом Разбоље се зорна Зорка. У пјесми се истиче
Зоркина брига за недораслом
дјецом.
„Жао ми је ђеце моје,
Александра и Ђорђија,
И Милице јединице!”
Кнегиња Зорка никад није
видјела престони Београд, али
је њен спомен Београд с поштовањем чувао. Њени земни остаци пренесени су 1912.
године са Цетиња у загробни храм Карађорђевића на
Опленцу. Први споменик на
Калемегдану у част једне Српкиње, уједно и први споменик у Србији посвећеном једној жени, био је онај Кнегињи
Зорки, с десне стране споме-

ника Захвалност Француској,
откривен 3. јуна 1926. године.
Једна од градских улица је понијела њено име, а основано је
и друштво Српкиња под именом Кнегиња Зорка, најстарије у Краљевини СХС.
Кнегиња Зорка је жарко
вјеровала и тежила уједињењу српских кнежевина, Србије и Црне Горе, с надом да
ће Петрова круна бити сигуран вијенац државне заједнице. Хроничари помињу да се у
њеним ставовима привиђала
чак идеја слободне и уједињене Краљевине Југославије, која ће се родити кроз њеног сина, принца Александра. Но, за
кнегињу Зорку се најприје може рећи да је била и постала
залог нераздјељивог духовног
и крвног савеза Србије и Црне
Горе, а који ће најљепше срочити њен отац краљ Никола,
честитајући зету Петру Првом
Карађорђевићу крунисање за
краља Србије.
„Наше једномишљење и
крвна веза која нас спаја јемство је Српству за вјечито и
нераздјељиво братство Србије и Црне Горе! То ће братство остати на вјекове свијетло, свето, непомућено и спасавајуће за наш народ!
За то се братство, за престолом Вишњега моле душе
наших српских мученика; томе братству и слози српској
бдиће и анђеоска душа моје
Зорке, твоје супруге, чија крв
и љубав везаће навијек твоје и
моје синове!”.
Нек› овај скромни помен
Њеног Височанства кнегиње Зорке Карађорђевић буде мали допринос напорима
да се обнови њен дивни споменик на Калемегдану, одакле су га уклонили противници српског уједињења послије
1945. године. ГОРАН ЛУЧИЋ

ЛАЈКОВАЦ: ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЈЕГЛИХ И
РАСЕЉЕНИХ СРБА У ПОСЉЕДЊИХ ОСАМ
ГОДИНА КУПЉЕНО 19 СЕОСКИХ КУЋА

»» Неке од откупљених сеоских кућа са територије општине
Лајковац (Боговађа, Жупањац, Јабучје и Дивци)

Породице избјеглих и расељених лица на територији општине Лајковац имају разлога да буду задовољни
јер им је у посљедњих осам година додијељена значајна помоћ за материјално, стамбено и економско побољшање услова живота - каже за Српско коло повјереник
за избјеглице у овој општини Живорад Шушњаревић.
У периоду од 2012. године па до данас, захваљујући сарадњи Комесаријата за избеглице и миграције и општине Лајковац, додијељена је једнократна новчана помоћ
за 110 корисника или укупно 1.020.000 динара. За огрјев је издвојено 1.240.000 динара за потребе 99 корисника. Уручено је 758 хуманитарних пакета за 126 корисника, а додијељено је и 700 калемова воћки за 14 корисника. Ипак, за избјегличке породице најзначајнија
помоћ је рјешавање стамбених проблема.
За грађевински материјал издвојено је више од 29 милиона динара чиме је збринуто 67 породица. Купљено
је и 19 сеоских кућа са окућницом на шта је утрошено
више од 30 милиона динара. За потребе 45 домаћинстава уручена је доходовна помоћ укупне вриједности
веће од 7,3 милиона динара.
Укупна досадашња помоћ КИРС-а износи више од 66
милиона динара чиме је збринута 131 породица.

МИ СМО ДУБОКО НЕСРЕЋАН НАРОД КОЈИ НЕ
ХАЈЕ ЗА СВОЈЕ МУЧЕНЕ И ПОКЛАНЕ ПРЕТКЕ

ОТКРИВЕН СПОМЕНИК КОГА СУ АУСТРОУГАРИ СРУШИЛИ 1915. ГОДИНЕ

СЛИЈЕПИ ГУСЛАР ПОНОВО НА КАЛЕМЕГДАНУ
градоначелника
Знаамјеник
Београда Горан Весић је
Калемегдану открио споменик Слијепи гуслар, који је
направљен прије више од 100
година као дио Споменика
Карађорђу.
Догађају су присуствовали главни градски урбаниста Марко Стојчић, секретар за културу Иван Карл,
директорка Завода за заштиту споменика културе Града
Београда Оливера Вучковић
и потпредсједник Савеза гуслара Србије Слободан Бобан
Драшковић.
Весић је подсјетио да су
Споменик Карађорђу уништили Аустроугари по заузимању Београда, али и истакао да је скулптура Слијепи гуслар „неким чудом преживјела”.
– У непосредној близини
мјеста на којем се налазимо,
1913. године подигнут је Споменик Карађорђу. Како обично бива код нас, јавност је била подијељена и било је оних
који су сматрали да није добро урађен. Послије окупације
Београда 1915. године Аустроугари су уништили споменик

у свом обрачуну са српским
културно-историјским насљеђем. Одлучили су да на овом
мјесту, на којем се данас налази Споменик захвалности
Француској, подигну споменик Фрањи Јосифу. Тај споменик је стигао у Београд мјесец
дана прије ослобођења и никада није постављен. Од читавог
Споменика Карађорђу, неким
чудом остала је сачувана само
скулптура Слијепи гуслар – рекао је Весић.
Он је додао да је скулптура 104 године била сакривена
по депоима музеја, док Марко Поповић, велики стручњак који више није са нама
и сигурно најбољи позна-

валац Београдске тврђаве,
прије двадесетак година није покренуо иницијативу да
се скулптура поново постави
на Калемегдану.
– Овај чин представља захвалност Марку Поповићу
за све што је урадио за Београдску тврђаву. Такође, данас изражавамо захвалност
људима који су подигли Споменик Карађорђу, који се послије 104 године враћа на Калемегдан у виду скулптуре
Слијепи гуслар. То је и својеврстан споменик гуслама,
нашем аутентичном народном инструменту, али и гусларима који су били уз свој
народ у тешким тренуцима

кроз историју. Данас смо такође показали да, колико год
се неко трудио, српску историју и традицију није могуће
уништити – истакао је Весић.
Директорка Завода за заштиту споменика културе
Града Београда Оливера Вучковић рекла је да пут који
је прешла скулптура Слијепи гуслар показује да понекад и споменици имају чудну судбину.
У склопу програма наступио је двоструки савезни
првак, народни гуслар Вељко Ђурановић, члан најтрофејнијег Гусларског друштва
Стара Херцеговина казивајући пјесму Под крстом.

Злочини почињени над Србима у Рашића Гају крај
Власенице су по бестијалности незамисливи. Након
мучења, закопали су Србе до рамена у земљу, а онда
их дотукли дрљачама. Мој отац, Јанко Лазић, на
фотографији у горњем реду други слијева, са млађим
братом од стрица, Живком Лазићем (коме су усташе
убиле оца у љето 1941. у невиђеним покољима у Рашића
Гају крај Власенице), марта 1942. у Бајиној Башти, након
преласка Дрине пред Црном легијом Францетића. Мој
отац је упућен у Врњачку Бању, гдје је прележао пегави
тифус, док је Живко још неко вријеме након рата провео
у Бугарској, у центру за српску дјецу без родитеља.
У ријетким приликама отац ми је причао оно што је
Момир Крсмановић послије описао у својим књигама.
Тешко је објаснити људима да је мој отац до краја живота
палио свијеће Недићу и Максимовићу. Никада ме за
живота није водио у свој родни крај. Тамо сам отишао
тек послије његове смрти. Жеља ми је да објавим књигу
о дјеци избјеглицама из Босне и Херцеговине. Отац ми је
причао да је велики број дјеце умро у Врњачкој Бањи од
пегавца, али, колико знам, о томе тамо нико нема појма.
Злочини у Рашића Гају су по бестијалности незамисливи.
Након мучења, закопали су Србе до рамена у земљу, а
онда их дотукли дрљачама. Ми смо дубоко несрећан
народ који не хаје за своје мучене и поклане претке.
ЗЛАТОМИР ЛАЗИЋ, ЈАГОДИНА

zz
На основу доступних података процјењује се да

је у Рашића Гају на најсвирепије могуће начине
побијено најмање 80 Срба. Тачан број није лако
утврдити јер усташе нису водиле евиденцију, а
комунистичка власт није придавала значај овим
злочинима.

22 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
ПРЕМИНУО ПЕРО ТАРБУК,
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ЗАВИЧАЈНОГ УДРУЖЕЊА СЛАВОНАЦА

СРПСКО КОЛО ДЕЦЕМБАР 2020.

15 СВЕШТЕНИКА И ВИШЕ ОД 2.000 ЉУДИ ИСПРАТИЛО ДО ВЈЕЧНЕ КУЋЕ НАЈПОЗНАТИЈЕГ ЈАЊАНИНА

ПРЕМИНУО ВЕЛИКИ
СРПСКИ ДОБРОТВОР
МИЛАН МАРИЈАНАЦ

Д
Завичајно удружење Славонаца опростило се од свог
неизоставног члана, Пере Тарбука. Овај врсни тамбураш и самичар рођен је 1945. године у селу Стријежевица (општина Брестовац ) у Западној Славонији. Како
кажу из његовог Удружења био је поносни Славонац,
добар пријатељ, рођак и изнад свега велики човјек. Иако је своју Славонију замијенио Бешком још седамдесетих година, радо се враћао у завичај и носио га увијек у срцу. Чувао је традицију и пјесму своје Славоније.
Био је поносан на своје активно учешће у изградњи Споменика побједи народа Славоније на брду Блажуј код
села Каменска на Папуку као и споменика у част Битке
код Шушњара. Иза Пере су остали ожалошћени чланови породице супруга Нада и ћерка Душица. Д. БОКУН

ПРЕМИНУО САВО МРКОЊИЋ, СЕКРЕТАР
УДРУЖЕЊА БОРАЦА КОРДУНА
Oд посљедица короне преминуо је Саво Мркоњић који је рођен 27. јануара 1947.
године у Гаћеша Селу, општина Војнић. Основну
школу завршио је у Врелу
Утињи и Војнићу, а средњу економску школу такође
је завршио у Војнићу 1966.
године, када одлази на војну академију, коју завршава
1970. године. Прву официрску дужност обављао је на
Превлаци код Херцег Новог, затим службује у Дубровнику, Требињу, Сарајеву, Београду, да би се почетком избијања ратних сукоба у бившој Југославији вратио
на родни Кордун гдје даје свој пуни допринос и остаје
у зони одговорности 21. Кордунашког корпуса СВК све
до краја рата 1995. године, када пада у окружење непријатељских снага у Топуском заједно са око 35.000
Кордунаша војника и цивила, те се из незавидне ситуације евакуишу након преговора у пет колона и налазе
спас у Србији. На Кордун се више никада није вратио,
проживио је 25. година у егзилу и интегрисао се у нову
средину, али увијек мислећи на свој Кордун. Пензионисан је у чин пуковника 2003. године.
Писао је записе из ратних дана, и био је један од коаутора књиге Кордун у рату 1990–1995.
Био је истакнути члан Удружења бораца Кордуна и један од оснивача, те првоизабрани секретар те организације, такође је био и члан управног одбора Завичајног клуба Кордунаша у актуелном сазиву.

ОДЛАЗАК ВЕЛИКОГ ХЕРЦЕГОВЦА:
ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ (1935–2020)
У Београду је у преминуо
Владо Милошевић.
Рођен је у Риоцима код
Билеће. Након завршеног Економског факултета
био је дугогодишњи руководилац Радио телевизије Београд, а у два наврата
помоћник генералног директора.
Био је предсједник Завичајног клуба Билећана и
потпредсједник Координационог одбора Херцеговаца у Београду. Помогао је
материјално и кадровски оснивање Радио Билеће и
Радио Гацка.
Иницијатор је Ћоровићевих сусрета који се и данас одржавају у Билећи и Гацку. Био је потпредсједник Савјета Ћоровићевих сусрета Српска проза данас у Билећи
и члан издавачког савјета часописа Нова Зора. Такође, био је један од оснивача Фонда Владимира и Светозара Ћоровића.

ан уочи Светог Николе
послије дуге и тешке
болести напустио нас
је велики човјек, Јањанин,
Милан Маријанац власник
компаније Виторог. Иза себе је оставио петоро дјеце и
супругу.
Ожалошћени су његови
многобројни пријатељи, његови земљаци Јањани…
Сахрањен је 20. 12. на Новог гробљу у Новом Саду. О
каквом је човјеку ријеч најбоље свједочи чињеница да је у
вријеме пандемије 15 свештеника испратило Маријанца на
вјечни починак уз присуство
више од 2.000 људи.

ЈАЊАНИ: ОТИШАО
НАЈБОЉИ ОД НАС

О Милану Маријанцу су
говорили његови пријатељи
из ЗУ Јањана наглашавајући
да нема ријечи утјехе које би
их умириле.
– Отишао је највећи и најбољи од свих нас. Нисмо били свјесни његове величине
док нас није заувијек напустио. Не постоји област које
се дотакао да у свакој од њих
није био најбољи.
Он је са породицом почео посао са малом продавницом намјештаја да би стигли до сопствене производње
намјештаја Виторог на више
од 30.000 метара квадратних.
Маријанац је стицао, али никад није заборављао своје ро-

ђаке пријатеље, земљаке и
свима је несебично помагао.

ВЕЛИКИ ДОБРОТВОР
ЦРКВЕ У ВЕТЕРНИКУ

Кажу да је било мало оних
који су од Милана Маријанца затражили помоћ, а да је
нису добили.
– Помагао је свима и свагдје, сиромашнима и болеснима, као и разним институцијама – школама, црквама,
болницама, дјечјим вртићима, спортским колективима
и спортистима. Посебно се
истицала његова помоћ цркви, како у Јању тако и у Војводини. Ту предњачи црква у
Ветернику, за коју је посебно
био везан – рекли су нам из
ЗУ Јањана и додали да се након литургије поводом Све-

тог Николе у ветерничкој цркви одржало опело баш за
њега, као њеног добротвора.

ОБНОВИО МАНАСТИР
ГЛОГОВАЦ У ЗАВИЧАЈУ

Како Јањани свједоче од
манастира Глоговац направио је духовно средиште Јања, које је сада мјесто ходочашћа свих православних
вјерника.
– Његова побожност је
свима нама била примјер.
Постио је за сваки пост и
причешћивао се. Сваког
свеца и сваке недјеље присуствовао је литургијама.
Основао је и Завичајно
удружење Јањана и дуги низ
година га сам финансирао.
Организовао је свечане годишње скупштине и славе.

– Утемељио је Јањски вишебој, догађај по коме је
Јањ чувен надалеко. Увијек је са поносом носио народну ношњу. Све оне пјесме у којима се помињу Јањ
и Јањани, које пјевају крајишке групе чују се захваљујући Милану Маријанцу
иако он то није никада посебно истицао. Основао је
и КУД Јањ Стројице, које је
израсло у озбиљну културну институцију, која баштини наше обичаје.
Сви они који су га вољели и познавали истичу да ће
његова велика и хумана дјела као и посвећеност Јању
остати путоказ свим генерацијама Јањана које долазе и
трајаће док је Јања и Јањана.
ДРАГАНА БОКУН

У БОРОВУ НАСЕЉУ УПОКОЈИО СЕ МИЛОРАД ЈАНДРИЋ (1932–2020)

Одлазак свједока Дневника Диане Будисављевић
Борову Насељу у 89. гоникада није причао ни свом ла њежност, доброта и осмиУ
дини упокојио се Милосину ни својим унуцима, све јех кога никада није скидао
рад Јандрић, један од некото знала је једино његова су- са лица. Имао је истанчан
лико хиљада људи који су као
дјеца били заточеници усташких логора. Његова животна прича испричана је у филму Дневник Диане Будисављевић који је на Пулском фестивалу освојио све главне
награде.
Милорад Јандрић рођен је
у селу Читлук у Босни и Херцеговини. У усташком покољу изгубио је 12 чланова своје породице, а преживјело је
петеро дјеце која у том кобном тренутку нису била код
куће, те отац, стриц и тетке. Након њемачко-усташке
офанзиве на Козару 1942. године Милорад је као десетогодишње дијете заједно са
браћом и сестром ухваћен
и одведен у логор. Најприје је заточен у Старој Градишци, а касније је у акцији Диане Будисављевић удомљен
у село Хлебине код породице Саболић.
Након неколико мјесеци проведених у Хлебинама
одатле га одводи његова сумјештанка Пава Грбић, која
је ту дошла да тражи своја
четири сина. Са своје четворо дјеце Пава је повела њега
и његовог брата и сестру те

још неколико дјеце чије родитеље је познавала. Са дванаест година Милорад одлази у партизане у којима је дочекао и крај рата.
Након рата и ослобођења
завршио је средњу машинску
школу и као машински техничар запослио се у Комбинату Борово. Био је активан
у Удружењу антифашиста и
антифашистичких бораца
све до смрти. Учествовао је
у организацији свих важних
дешавања и прослави свих
важних јубилеја и годишњица везаних за антифашистичку борбу народа Југославије.
Трагедију која је током
Другог свјетског рата задесила њега и његову породицу дуго је носио закопану
дубоко у својој души. О томе

пруга Софија. Прије једанаест година, управо на наговор своје супруге, причу је
коначно испричао новинарима ТВ продукције Заједничког вијећа општина из
Вуковара. Сам је тада рекао
да се ослободио једног великог терета, који је дуго носио на души. Колико је та
његова одлука била важна
показује све што се касније
дешавало када је на политичку сцену у Хрватској избио снажан ревизионистички покрет који покушава да
прекроји историју и прикрије страдања српске дјеце у
усташким логорима.
Вуковарски новинари су
касније са његовом причом
упознали и загребачку редитељку Дану Будисављевић
која се спремала да о томе
сними филм у чему је прошле године коначно и успјела. Њен филм Дневник Диане
Будисављевић у ком се појавио и чика Милорад доживио
је огроман успјех на Пулском
филмском фестивалу гдје је
освојио све главне награде.
Милорад Јандрић остаће
упамћен као човјек ведрог и
отвореног духа, кога је краси-

слух за културу и пратио је
сва важнија културна збивања у граду Вуковару и његовој околини. Волио је младе
јер је и поред позних година у себи задржао млад дух.
Прије извјесног времена
тешко се разболио и дуго је
провео у болници гдје се лијечио од упале плућа. Ту је,
нажалост, сазнао и то да има
ону најтежу и неизљечиву болест која га је убрзо потпуно
савладала и којој је на крају
јуче и подлегао.
Свима који су га познавали чика Милорад ће остати
у најљепшем сјећању, сви ће
памтити његов њежан поглед
и очински стисак руке, а његова животна прича и борба
остаће као светао примјер
како преживјети и изборити
се и у најтежим временима
и како и након највећих неправди које неко може да вам
учини не подлећи мржњи него сачувати људскост и љубав
за све људе.
Иза себе је оставио сина
Миодрага, снају Весну и унуке Соњу и Милана. Милорад
Јандрић сахрањен је у породичној гробници на новом
вуковарском гробљу.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

ПРЕМИНУО МИЛЕ ДАКИЋ, КРАЈИШКИ ИСТОРИЧАР, ПИСАЦ, ПОЛИТИЧАР И ТВОРАЦ МЕМОРИЈАЛНОГ ПАРКА ПЕТРОВА ГОРА

ОДЛАЗАК ВЈЕРНОГ ЧУВАРА СЈЕЋАЊА НА
СТРАДАЊЕ СРПСКИХ ЖРТАВА КРАЈИНЕ

И

сторичар, писац и крајишки политичар мр Миле Дакић преминуо је
у болници у Батајници, од посљедица короне.
Рођен је 9. маја 1931. године у Утињи –
село Клипино брдо, на Кордуну. Завршио
је Учитељску школу у Карловцу, Школу резервних официра у Пожаревцу, Вишу педагошку школу у Загребу, Филозофски факултет у Сарајеву, магистериј државно -политичких наука на Институту Правног факултета у Загребу.
Био је професор у Карловцу, управник
Народног свеучилишта у Карловцу. У периоду од 1963. године, па све до 1991.
године био је директор Меморијалног парка Петрова гора. Био
је предсједник СО Војнић у периоду од 1974. до 1978. године. У два мандата предсједавао
је Меморијалом НОР-а Југославије. Био је и предсједник
Југословенске самосталне демократске странке у Хрватској,
као и потпредсједник Српског
националног вијећа САО Крајине 1990 / 91.
Као оснивач радио станице Глас Петрове горе, а касније и оснивач Српске РТВ Петрова гора дао је немјерљив допринос информисању српског народа са Кордуна. У
Влади Републике Српске Крајине обављао
је дужност предсједника Комисије за ратне
и злочине геноцида.
Доласком у Србију постао је предсједник
Удружења за помоћ избјеглицама и прогнаницима из Хрватске од 1997. године до маја 2011. године. За књиге: Крајина кроз вијекове и Бол у прсима, добитник је високих
признања Академије Иво Андрић. Члан је
Удружења књижевника Србије – Књижевне
заједнице Крајине.

КОМЕМОРАЦИЈА У КАРЛОВЦУ
У вријеме сахране у Карловцу је у
просторијама СКД Просвјета подобор
Карловац одржана комеморација коју су
организирали СКД Просвјета пододбор
Карловац и Хрватско-руско друштво
пријатељства Војнић.
Уводну ријеч и сам протокол комеморације
је водио Милан Лапчић, предсједник
пододбора, а осим њега говорили су још и
Душан Црнковић, Драган Грубишић, Мирко
Мартиновић, Илија Матијевић и Мирко
Миладиновић.

Због оптужнице која га
је теретила да је наговарао
убиство хрватских полицајаца код Крњака 1991.
године Жупанијски суд у
Карловцу га је 1999. године
у процесу вођеном у одсуству
осудио на 20 година робије. Због
те одлуке је ухапшен 26. маја 2011. године када се враћао с интернационалног
симпозија о Јасеновцу, одржаног у Бањалуци, гдје је говорио о злочину у славонском
селу Дерези.
У затвору је провео 398 дана. Ослобођен
је кривице пресудом Жупанијског суда Карловац 17. јануара 2014. године, али без права на материјалну одштету, за робовање, душевне боли, њега и породице. Хрватска га је
дискриминисала и у пензионерским данима
када му је од овјерене 41 године радног стажа у књижици признала само четири године.
Миле Дакић је публиковао више књига из
историје; Петрова ми гора мати, Петрова го-

ра, Спомен подручје Бијели Потоци – Каменско, Злочин на Коларићу, Споменици НОР-а
на подручју Заједнице општина Карловац,
Меморијални парк Петрова гора, Историјске фотографије Петрове горе, Народна власт
на Кордуну (заједно са др Ђуром Затезалом ),
Споменици НОР-а у Хрватској, Српска Крајина- историјски темељи и настанак, Крајина кроз вијекове.
Објавио је збирку приповједака Бол у прсима, као и збирке пјесама: Ломаче, Како су
диванили Крајишници, Ратни дневник, Дереза и Слобоштина – невине убијене. Поред тога
аутор је на десетине историјских расправа у
зборницима и часописима.
Иза себе је оставио супругу Миру, ћерку
Драгану, сина Споменка са супругом Линдитом и унучад Сузану и Мендија.
Пријатељи и породица су га испратили до
вјечне куће на Бежанијском гробљу.
Од њега се говором опростио пријатељ Петар Шаула са којим је посљедњих мјесеци радио диване о споменичкој баштини Кордуна.

– Војнић, Кордун и српски народ остају
без врсног интелектуалца голубљег срца, без
хроничара велике српске несреће, без свједока изгубљених нада. Осиромашили смо
кроз неколико дана, тек сада свјесни колико смо с тобом богати били. Поздрави нам у
том новом свијету све историјске хроничаре
/Ђуро Затезало/. Ти и они сте најизворнији
записивачи и свједоци геноцида које су усташке власти Хрватске над српским народом
Лике, Баније и Кордуна спровеле. Ви сте записивачи трагедије којој се и данас зли људи
смијеше. Поздрави нам пријатеље – саборце,
осветнике, њих је твоја прича истином оковала, а Кордунаше славом овјенчала. Хрватска власт је тебе и твоју слободу затворила,
измишљајући оптужницу за оно што ниси
учинио. Нису те сломили. Данас ће за тобом
и нама, избјеглицама, расутим по сили неправде, Петрова гора закукати, данас ће цијели Кордун заплакати, данас ће ти се споменик на Петровцу поклонити, онако очерупан
и унакажен показујући оно што си иза себе
оставио! Твоје књиге чувају оно што смо ми
изгубили – рекао је, између осталог, у дирљивом говору Петар Шаула.
РСК

МЕША СЕЛИМОВИЋ: ОКРВАВЉЕНА ЈАБЛАНИЦА
У

zz
Објављујемо запис

Меше Селимовића
Окрвављена Јабланица
који је публикован у
партизанском ратном
гласилу Фронт слободе.
zz
Злочине у овом српском
селу на Мајевици
починила је злогласна
СС Ханџар дивизија у
којој су, као добровољци,
у њемачким униформама
ратовали босански
муслимани.
zz
Био је то само један у
низу злочина које је
починила злогласна
Ханџар у Срему, широм
Семберије и источне
Босне.
zz
Почетком 1944. године
Меша Селимовић је као
партизан са пушком
о рамену ратовао на
планини Мајевици.
zz
Овим свједочењем
Селимовић је започео
свој књижевни рад.

тмурно, кишовито предвечерје
априлског дана газимо јабланичко блато. Данас је ту дивљала 13. Б.
Х. Дивизија која је пронијела „славу
свог оружја” кроз Срем и Семберију,
оставивши за собом згаришта и гробове, а коју су најавили леци из њемачких авиона: „Сад смо ту… Доносимо вам мир и слободу.” Данас су
Јабланици, Мачковцу и Пиперима
цио дан доносили „мир и слободу”.
Резултат: у Јабланици убијено 98
стараца, жена и дјеце, у Мачковцу 28,
за остала села не зна се број. Побијени су углавном лаковјерни који нису вјеровали да ће „војска” кажњавати невино сеоско становништво. Сад
не могу да се кају за своју наивност
и за своје дјетињско вјеровање да су
фашисти људи, не могу да се кају –
јер су мртви.
Тешко је. Куће још горе. Киселкасто – загушљив смрад згаришта која се пуше, дави и као да срце хвата.
Зјапе отворена врата пустих кућа.
Негдје урла пас на ланцу. А онда…
дуж пута, на прагу, у потоку – један
леш, два леша, три леша, безброј лешева. Пружени, згрчени полеђке, потрбушке, али сви испробијани мецима шмајсера и крхотинама бомби.
Стишћеш зубе, стежеш песнице.
Један младић у потоку затрпан је
камењем, на њему нема рана од пушке. Десну руку ставио је на главу,
сав се скупио, у посљедњим очајним
напорима да се одбрани од камења
којим су га у шали убили. По изобличеном лицу, по згрченом ставу
испребијаног тијела видиш да није
лака смрт од каменовања.
Дијете потрбушке у блату: на леђима му крвав гуњчић, плава коса

» Припадници Ханџар дивизије (извор фотографије: http://sandzacke.rs)
улијепљена блатом. У смртном страху потрчало је путем да побјегне од
смрти коју су „јунаци” 13. СС дивизије сијали свуда. Није побјегло. Лица
му не видим; свој страх дијете је сакрило у блато сеоског друма.
На утрини, на тек озелењелом бусињу лежи једна млада жена: грчевито је стегла на груди младо, ваљда тек
рођено дијете. У дјетета се види само ријетка, слаба косица на тјемену,
као паперје у птичета. Обоје пробијени једним метком. – Недалеко лежи једна жена потпуно гола; ноге су
јој под кољенима подупрте рашљама,
а у њежну материнску утробу забијен јој колац.
Леш без главе. Безоблична маса
меса као решето испробијана мецима. Гомила лешева, петоро их је на
гомили. Крв, блато, киселкасто-за-

гушљив смрад згаришта и кућа које још горе.
У кући Раде Божића, иза пећи,
клупко тјелеса, испреплетених, крвавих и згрчених. Седморо их је у гомили: једна жена, четверо сасвим мале дјеце и два дјечака од 10–12 година.
Жена је скупљала око себе дјечицу, покривала их својим тијелом, а онда су
се увлачила једно под друго у самртном страху пред људима – звијерима.
Од тог страшног клупка издвојило се
само једно дјетешце од 5–6 мјесеци,
дебело као наљевак, са борама на пуним ножицама. Сад изгледа као на под
бачена лутка, са бескрвним лишцем
и укоченим стакленим очима. Пет је
рана на тој лутки: три од пикавца на
глави, прсима и ногама и двије на рукама од ножа. Можда треба пет рана
да једно дјетешце умре? Не, довољна

је једна; остале су за задовољство. Једну ручицу је положило по поду, другу је издигло као да хоће да ухвати невидљивог злочинца који се надноси с
ножем и са шмајсером над њега. Очи
су му упале, завраћене, виде се само
биоњаче. Те очице се чуде, оне нису
схватиле ништа.
Из овог крвавог клупка виче ужас,
ужас из сваког покрета, сваке згрчене руке, преврнутих очију. Оно је
страховита оптужба против нечувених, несхваћених звјерстава. Па чему ово? А на то мало смијешно питање као да одговара мрачна соба
свим својим кутевима са свих седам
изрешетаних изнакажених лешева: –
„Па то је обичан фашистички пир.”
Излазим мало ошамућен, натмурен. Жао ми је што не могу да фотографишем ову ужасну групу, не ради
себе: ја ту слику никада заборавити нећу, већ ради оних који још нису упознали фашизам у правој свјетлости.
Пада мрак на мало село под Међедником. У мраку се жаре темељи
кућа које догоријевају. Мртви Јабланчани проспаваће ову ноћ онако како
су их оставили СС-овци, мирни, непомични; мртви – жива осуда звјерства непријатеља.
Знамо: није Јабланица сама, није
пало само ових 98 невиних жртава.
Има много окрвављених Јабланица
широм наше земље; крвав траг остаје иза фашистичких хорди, остају згаришта, остаје пустош. Али остаје и мржња, страшна, упорна мржња у нама.
Осветићемо ми све Јабланице и
све крваве невине жртве, фашистички људождери!
МЕЂЕДНИК (МАЈЕВИЦА),
АПРИЛА 1944. ГОДИНЕ
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СКД ЗОРА КНИН-БЕОГРАД И УДРУЖЕЊЕ СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ УПРКОС КОРОНИ САЧУВАЛИ ТРАДИЦИЈУ

На 21. (34.) Крајишком ликовном салону
представљени радови 84 умјетника
У
београдској галерији
Византија која дјелује
у склопу Пословног система Ђуро Салај, у организацији СКД Зора Книн – Београд
и Удружења Срба из Хрватске,
отворен је 15. децембра традиционални 21. Крајишки ликовни салон.
Своје радове изложило је
више од 80 умјетника, а текст
за каталог написала је историчар умјетности Сњежана Орловић. Организација салона
омогућена је захваљујући помоћи Комесаријата за избјеглице Републике Србије.
Награда Борис Маркош
Минго за најбољег младог
умјетника припала је Уни
Новосел. Добитник Плакете
Умјетничког братства манастира Крка ове године је Зоран Безбрадица, док је Сребрни прстен Умјетничког братства манастира Крка, који се,
као и плакета, додјељује појединцима и институцијама заслужним за чување и обогаћивање духовне ризнице Српске
Крајине, ове године уручен
новинару Петру Б. Поповићу.
Крајишки ликовни салон
наставио је традицију Книнског ликовног салона, који је
основан почетком осамдесетих година прошлог вијека са
намјером да из године у годину окупља све умјетнике са
подручја Крајине, али и шире, и тако пружи увид у најновије идеје стваралаца и кретања на ликовној сцени, те даје
подстицај умјетницима да раде и да се представе јавности.
Никола Церовац, предсједник Српског културног друштва Зора Книн – Београд,

»» Организатори и лауреати овогодишњег Крајишког ликовног салона
обраћајући се присутнима,
захвалио се, прије свега, свим
умјетницима који су изложили своје радове на овогодишњем салону, Зденку Тошићу,
једном од руководећих људи
ПС Ђуро Салај, чијим трудом
је обезбијеђен простор у галерији Византија, Републичком комесаријату за избјеглице и миграције на финансијској помоћи, као и посјетиоцима који су упркос пандемији присуствовали овој манифестацији.
– Драго ми је, прије свега,
да је овај Крајишки салон под
тешким условима пандемије
успјешно отворен и да имамо
84 излагача. Мада је још важније истаћи да ова изложба
представља доказ да ми Крајишници трајемо и живимо,
нажалост, жалећи за својим
завичајем. Међутим, и даље
живимо са чврстом жељом да
кроз ову манифестацију одржимо нашу традицију. Надамо се да ће и ова пандемија

проћи, да ћемо сљедеће године опет бити у манастирима Крка, Лазарица, у Грачацу
у Млину Дукић и неким другим новоорганизованим ликовним колонијама као што
смо чинили претходних година. Очекујемо да наши млади људи са тих простора, прије свих, они који су завршили
ликовне академије, уз помоћ
свих оних пријатеља који несебично прате наше активности, као што је Удружење ликовних умјетника Србије и
Комесаријат за избјеглице и

миграције, наставе започето
и да овај наш салон постане
још значајнија ликовна манифестација без обзира гдје Крајишници даље живјели, како
они који су остали на нашим
просторима, тако и они које је
пут одвео широм свијета – истакао је Никола Церовац, најзаслужнији човјек да ова изложба угледа свјетлост дана.
Отварању изложбе ове године, поштујући мјере због пандемије, присуствовао је само
одређен број људи, а част да
отвори Крајишки ликовни са-

»» Никола Церовац

»» Зденко Тошић

лон припала је свештенику Војиславу Билбији, који је и сам
био један од излагача. Билбија је на служби у Холандији, а
остао је препознатљив широј
јавности као неко који се већ
више од двадесет година налази
на услузи оптуженим Србима
у Хагу, не само у проповиједању наше вјере, већ и у сваком
другом погледу.
– Радови које гледамо нису обични, у њима су помијешани сузе, крв и зној, а то
је умјетност која нема цијене. То показује још једну битну ствар, да смо неуништиви, да постојимо и да је пред
овим младим људима још
много изложби, али свакако
је важно истаћи да они треба на својим плећима да одрже овај наш Крајишки ликовни салон – истакао је, за Српско коло, отац Војислав Билбија, родом са простора Босанског Грахова, непосредно
након што је отворио ову манифестацију.

Поред Николе Церовца,
Милојка Будимира, сликара Здравка Мирчете, Сњежане Орловић и многих других,
велике заслуге за одржавање
овог догађаја, има управник
школе Захарије Орфелин Зденко Тошић јер се управо у склопу школе налази галерија Византија домаћин овогодишње
изложбе.
– Јако ми је драго да смо у
могућности да наше ликовно
стваралаштво представимо у
овом прелијепом простору
ПС Ђуро Салај. Било је и раније неких идеја да се то можда одржава овдје и ми смо
стајали на услузи, као што
смо то урадили и сада. Зато користим прилику да се
захвалим руководећим људима овог центра који су то
објеручке прихватили. Што
се изложбе тиче, она сама
говори о себи и заиста треба само погледати ова дјела
и уживати у њима, а то може
свако онај ко дође овдје код
нас у Ресавску 78 – рекао је
за Српско коло, проф. Зденко
Тошић, ентузијаста и човјек
који је урадио многе ствари
за Крајину, не само на овом
пољу, а како и не би кад и сам
потиче из околине Кистања.
Након пригодних говора и
додјела признања и награда,
малобројни, али задовољни,
посјетиоци имали су прилике
да погледају и уживају у дјелима 84 умјетника међу којима су били радови Мине Радовић, Ђорђа Аралице, Кристине Приковић, Војислава Билбије и многих других.
ТЕКСТ И ФОТОГРАФИЈЕ:
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ЗОРАН БЕЗБРАДИЦА: НЕПРЕКИНУТА
ВЕЗА СА ЗАВИЧАЈЕМ

УНА НОВОСЕЛ: ПОДСТРИЈЕК ЗА БУДУЋИ РАД
Награду за ликовно стваралаштво младих Борис Маркош Минго, установљену као знак сјећања на младог умјетника који је
1991. године погинуо бранећи Српску Крајину, добила је Уна
Новосел за дјело The moon phases. Уна је дипломирала и магистрирала на Факултету примијењених умјетности у Београду,
на одсјеку Унутрашња архитектура и дизајн намјештаја. Своју умјетност примјењује кроз разне области и медије сликарства, ентеријера, цртежа, скулптуре, сценографије, а кроз апстрактну форму енформела, Уна комуницира са својом публиком. Члан је Удружења ликовних умјетника Србије (УЛУС), носи звање самосталног умјетника и тренутно похађа докторске
студије из области примијењеног сликарства.
– Жељела бих да се захвалим жирију на додијељеном признању јер за мене, као неког ко је један од најмлађих излагача овдје, ово представља велико признање. Захвалила бих се
СКД Зора што је успјела да ово организује уживо, јер се већина сличних манифестација одржава онлајн или се отказују.
Крајишки ликовни салон је успио управо због тога, а сматрам
да је веома битан, како за грађане тако и за умјетнике – истакла је, за Српско коло, Уна Новосел, нагласивши да је своје
умјетничко дјело стварала готово два мјесеца.

Дипломирани инж. електротехнике, један од руководилаца
ЈП Београдске електране Зоран Безбрадица овогодишњи је
добитник Плакете Умјетничког братства манастира Крка, такође родом Кистањац и како нам је рекао по примању плакете
да се осјећа „као свој на своме”, иако је отишао из завичаја прије 40 година.
– Моја веза са родним крајем је остала непрекинута и како
сам старији, тако носталгија постаје све већа и сматрам да је
то природно. Желио бих да се, прије свих, захвалим Николи
Церовцу са којим сам дуго у пријатељским односима, али и
свим људима који су помогли да се ова манифестација одржи. Ријетко ко, поготово људи са наших простора, када им се
објасни колики значај има овај ликовни салон, одбије да нам
пружи помоћ било она материјална или нека друга. Иза сваког
Крајишког салона осим радова, остаје и каталог као историјски документ и због тога смо срећни – рекао је за Српско коло
Зоран Безбрадица један од овогодишњих лауреата.

»» Свештеник Војо Билбија уручио награду Петру Б. Поповићу
ПЕТАР Б. ПОПОВИЋ – ЗАШТИТНИ ЗНАК
СРПСКОГ РАДИО КНИНА
Сребрни прстен Умјетничког братства манастира Крка додијељен је новинару Петру Б. Поповићу, посљедњем главном
и одговорном уреднику Српског радио Книна. Поповић који
више воли бити иза микрофона и камера, а не испред њих, и
овог пута је остао вјеран овој традицији.
У кратком разговору истакао је да му је драго да је добио ово
признање, а жао што Крајишки ликовни салон није одржан
на славу града Книна Покров Пресвете Богородице, како је
до сада налагала традиција. Било би му свакако драго да је
управо то признање добио баш на Покров Пресвете Богородице, јер је 1958. године, на тај дан рођен у Книну. Занимљиво да у свом представљању воли да каже да га са мјеста уредника Српског радио Книна још увијек нико није смијенио и да
он ништа није издао. Осим, смијешећи се испод бркова, свог
заштитног знака, неколико књига са тематиком родног краја,
од којих се посебно истичу Споменари подинарским Хазарима
и Пићерин за Крајину.
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ТУРИСТИЧКОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ ПОКУШАЛИ ДА ПРАВОСЛАВНУ ЦРКВУ ПРЕДСТАВЕ КАО РИМОКАТОЛИЧКУ

Непровјерени историјски мит у служби покушаја
отимања српског културног насљеђа у Вуковару
уристичка заједница ВукоЈован Радивојевић је у своТ
вар у сарадњи са Градским
јој споменици отишао још дамузејом, Градом Вуковаром
ље у историју па је писао и
и Конзерваторијским одјељењем Министарства културе Републике Хрватске поставила је нове туристичке
сигнализације и информације о важним топонимима на
подручју града. Овај пројекат вриједан је готово 15.000
евра, а уврштене су и плоче
са информацијама о одређеним објектима на хрватском
и енглеском језику.
У овај пројекат укључени су и поједини објекти који су кроз историју веома важни за живот српске заједнице у овом граду попут Богојављенског крста, Српског дома, Храма Светог Николаја
Мирликијског и Цркве Преподобне матере Параскеве
која се налази у излетишту
Адица. Управо је плоча са информацијама постављена ка
прилазу цркве на Доброј води у Адици изазвала контроверзу међу српским становништвом у Вуковару јер се
на њој налази низ нејасноћа.

НЕПОЗНАТО ПРЕДАЊЕ

Осим архитектонских детаља и природног положаја саме цркве, на опису који
се, ако према цркви идете од
центра шуме Адица, налази
прије моста на Вуки, исписана је и у вуковарској јавности
прилично непознато предање
о градњи објекта.
– Древно предање о овој
црквици каже да је за вријеме
турског пашалука вуковарски
начелник Хасан дао погубити побожну хришћанку Катицу која је упорно одолијевала његовом напаствовању
и обећањима. Несрећна Катица је покопана управо на
овом мјесту гдје се данас налази црквица и гдје је потом
одједанпут искључао извор
бистре и љековите воде. Побожни хришћани над извором су подигли цркву која је
током времена припала православној црквеној општини
те је посвећена Преподобној
мајци Параскеви (Светој Петки). Године 1830. приликом
обраде винограда на Доброј
води, пронађене су људске кости и темељи капелице с калваријом што да наслутити да
је овдје некада морало да буде
гробље и црквица. У то вријеме ово је био посјед Фрањевачког самостана – пише
на плочи на прилазу Храму
Свете Петке на Доброј Води.

РЕАКЦИЈЕ СВЕШТЕНИКА

Осим легенде о Катици
и Хасану, грађанима који су
нам се усмено пожалили на
садржај плоче, смета и наведена информација да је
„црква током времена припала православној црквеној
општини” те да је ту некада
био фрањевачки манастир.
На натписе са плоча одмах по постављању реаговали
су вуковарски пароси Саша
Кузмановић и Миљен Илић.
– Ми смо изненађени и затечени тим постављањем плоча које није ни најављено ни
када ће се поставити, па ни
садржај текста. Једноставно

»» Плоча са тенденциозним и непровјереним садржајем
текст је толико провокативан
и не одговара самим чињеницама историјских дешавања
о самом извору и зидању цркве посвећеној Преподобној
матери Параскеви. У овом
тексту малтене се говори да
су православни вјерници некако наслиједили или отели
то црквиште и мјесто извора
гдје више од 200 година служи света литургија. Највећи
проблем је што у тексту нема извора, него се чини као
да је ово нечија самовоља са
лошим циљем. Аутори ових
плоча су дужни да се консултују и разговарају са нама, јер
то је наша заједничка историја – закључује парох друге
вуковарске парохије под коју спада и ова црква протојереј-ставрофор Миљен Илић.
Поводом ових дешавања огласио се и вуковарски
СДСС чији је предсједник
Срђан Колар међу првима
реаговао.
– Постављена плоча је и
искривљеним чињеницама
чак и увредљива јер испада да је Српска православна
црква отела овај храм и то је
прича која ће дати искривљену слику читаоцима који не
знају право чињенично стање
– појашњава Колар уз закључак да овакви пропусти могу
да донесу поруку како су припадници српске заједнице на
овом подручју непожељни.

КОРИСТИЛИ
„ДОСТУПНЕ ИЗВОРЕ”

Како на плочи нигдје не
пише извор информација
овог описа, обратили смо се
Туристичкој заједници града
Вуковара са упитом о извору,
али и о томе да ли су прије израде плоче о овој теми разговарали са надлежним парохом. Након заиста кратког
чекања добили смо одговор
директорке Туристичке организације Вуковар Марине
Секулић.
– Што се тиче конкретно
плоче која интерпретира подручје Добре воде с Црквом
Свете Петке, иста је постављена на јавној површини за
коју смо од Града Вуковара
добили сагласност. Текст који смо користили налази се
у књизи оца Плацида Белавића Повијест самостана и
жупе вуковарске те је ријеч,
како је и наведено на самој
плочи, о древном предању,
односно легенди која је с туристичког аспекта атрактивна и занимљива те употпуњује податке о културно-историјској вриједности овог подручја. Током припреме ове
плоче нисмо се обратили православним свештеницима, с

обзиром да у ранијим тражењима за друге објекте нисмо до краја наишли на сарадњу и нисмо добили обећане информације, односно
приједлоге текста. Стога смо
се послужили историјским
изворима који су нам били
доступни – стоји у одговору
на наш упит о плочи Марине Секулић.

СРПСКИ ИЗВОРИ

Посебно је занимљива посљедња реченица у одговору да су се из Туристичке заједнице Вуковар послужили
историјским изворима који
су им били доступни. Наиме,
претраживањем књига о Цркви Преподобне матере Параскеве на Доброј води, било
је потребно свега неколико
минута да се пронађу још бар
два извора на ову тему. Први је Споменица Храма Преподобне матере Параскеве на
Доброј води у Вуковару чији
је аутор покојни вуковарски
прота Јован Радивојевић, а
други је извор књига Споменица Српске православне цркве
у Вуковару пригодом прославе
двеста годишњице пароха вуковарског Јована Козобарића
која је написана 1936. године.
У књизи пароха Јована Козобарића пише да су 1808.
године у име Српске црквене општине Тривун Гавриловић и епитроп Јован Плавшић
замолили властелина грофа
Емерика Елца да дозволи Србима да сазидају цркву на Доброј води.
– И властелински пленипотенцијар је издао 10. августа 1808. акт, којим се Српској православној црквеној
општини вуковарској дозвољава зидање цркве. Послије
тога су Срби скупили прилоге, и над извором прво подигли свод, и ту ставили икону Свете Параскеве код које су вршена света богослужења. Но Срби нису остали
код овог него су и даље скупљали прилоге, с којима ће
се над овим сводом подићи
црквица од тврдог материјала. За ову градњу је године
1811. и главна црквена каса
дала 700 форинти, а касније
још 200 форинти, те се у години 1811. приступило градњи цркве. Освећење је обавио
Теодор Ендерић, прота даљски са два вуковарска свештеника. Крст над олтаром је подигнут 14. септембра 1811, а
11. децембра 1811. подигнут
је крст на торњу. Црква је посвећена Светој Параскеви 14.
октобра – стоји на страницама 9 и 10 ове књиге у реиздању СКД Просвјета из 2001.
године.

о времену прије саме дозволе грофа Елца за изградњу
храма.
– Они који су вјеровали
долазили су овдје проводећи вријеме одмора у молитви, разговору, пјевању и дружењу. И тако је у разговору
дошло на ред питање чија да
буде Добра вода. Да ли православних или католика који су такође овдје долазили.
Ову расправу, према историјском казивању, разријешио је
тадашњи вуковарски властелин гроф Емерик Елц који је
рекао да ће Добру воду дати ономе ко први укопа крст
изнад извора. Заслугом Вуковарца Стевана Јовановића
још ту исту ноћ православни
Срби поставише изнад извора православни крст и тако
на дивљење свих Добра вода припадне православнима.
Осим овога гроф Емерик Елц
поклонио је вуковарским Србима и четири јутра уз Добру
воду лежеће ливаде с правом
да на том мјесту могу подићи
и гостионицу гдје ће се одморити и окријепити људи који
буду долазили на Добру воду.
За све ово Срби су годишње
плаћали Емерику Елцу по
два дуката све до 1894. године. Тада се завршило исплаћивање ове територије која
је припала православној цркви – наводи у својој књизи из
2000. године на странама 10 и
11 прота Јован Радивојевић.
Наравно, ово не значи ни
да су информације које се налазе у књигама Јована Козобарића и Јована Радивојевића у потпуности тачне јер је
од тога прошао дуг период.
Ипак, постојала је могућност
да се и ове двије књиге узму
у обзир приликом израде туристичких табли јер доносе
и неке релевантније информације од народног предања
о Хасану и Катици Плацида
Белавића.

НИЈЕ ПРВИ ПУТ

Ово није први пропуст
који је Туристичка заједница Вуковар имала према припадницима српске заједнице
у овом граду. Крајем 2014. године постављене су туристичке табле као саобраћајна сигнализација за одређена туристичка одредишта, међутим,
уз вјерске објекте, винарије,
музеје, ОПГ-ове и археолошка налазишта, табле нису
постављене за православне
цркве у Борову Насељу, Адици и Сотину. Ипак, двије године касније, табле су постављене испред Храма Преподобне матере Параскеве у Адици
и Цркве Светог Стефана Дечанског у Борову Насељу. Ни
ово није прошло без пропуста
јер је табла на потоњој цркви
постављена са погрешним називом. Тада је на браон табли
писало Светог Стефана Првовенчаног. Познато је да је
Стефан Првовенчани прадједа Стефану Дечанском. Грешка је касније исправљена,
а табла с правим именом је
постављена.
ДУШАН ВЕЛИМИРОВИЋ / СРБИ.ХР

МЕМЕНТО
ЈЕВТО
ДЕДИЈЕР
ПИШЕ: ПРОФ. ДР
МИЛОВАН Р. ПЕЦЕЉ
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а Јованом Цвијићем
стасава непоновљива
генерација географа, који
су наставили рад по узору
на свог великог учитеља и
тако је настала надалеко
позната српска географска школа, у којој високо мјесто припада Јевту
Дедијеру.
Цвијић му је прокрчио
пут кроз дивљу балканску
шуму, а он је од свог учитеља наслиједио све вр
лине доброг истражива
ча, следећи његову научну
мисао, без резерве.
Јевто Дедијер припадао је оној генерацији наших снажних људи и карактера који су се, и научно и патриотски, у сами
освит слободе разбудили
и хитали да надокнаде све
што је било пропуштено у
временима дугог ропства.
Репрезентативни изданак српске патријархалне
културе, Јевто Дедијер је,
од сељанчета и чобанина
из Чепелице крај Билеће,
самопрегорним радом и
урођеном бистром памети, стигао до Велике школе у Београду и доктората у Бечу, свагда служећи
своме народу.
Његова номадска животна и научничка стаза,
пуна искушења, ријетких
успона и честих невоља,
а пред крај кратког живота, неспоразума и несрећа, заправо је још једна узвишена стаза генерације младобосанских „палих анђела”, о којој је тако
узбудљиво свједочио Иво
Андрић.
Овим желимо да се сјетимо Јевта Дедијера као
признатог научног радника и јавног дјелатника чија се животна стаза поклапа и преплиће са стазом
једне целе генерације најзначајнијих српских интелектуалаца тог времена.
Једном приликом ми
је Рајко Петров Ного казао. Он нам је кућу сачувао.
За његову студију Херцеговина Момо Капор је
написао да је она Више
од књиге.
Иво Андрић је једном
приликом казао – Јевто
Дедијер је био један од
најпоштенијих људи које
сам у животу срео.
zz
Јевто Дедијер је

био први доцент

географије кога је
изабрао Ј. Цвијић
1910;
zz
Јевто Дедијер је
први наставник из
БиХ на Београдском
универзитету;
zz
Јевто Дедијер је био
посланик првог сазива
БиХ сабора године;
zz
Јевто Дедијер је био
уредник часописа
„Преглед“ и „Српска
ријеч“;
zz
Јевто Дедијер је у
знак протеста против
Анексије згазио
царско намештење на
посао у Земаљском
музеју;
zz
Јевто Дедијер је
1907 – 08. године
био секретар СКПД
„Просвјета“;
zz
Јевто Дедијер је 1909.
био професор на
богословији „Свети
Сава“у Београду;
zz
Јевто Дедије је био
учесник Балканских и
Првог свјетског рата;
zz
Јевто Дедијер је
прошао Албанску
голготу;
zz
Јевто Дедијер је
по налогу Николе
Пашића године
израдио прву карту
Јужнословенских
земаља за потребе
Српске владе
на мировној
конференцији;
Карту су штампали
књижари Кимерли и Фреј
из Берна посмртно;
Јевто Дедијер је 1917.
године, боравио у Паризу
у надлештву са познатим
француским географима Демартоном, Деманжоном, Сионом и Галоом;
Јевто Дедијер је био у
тиму за израду прве Енциклопедије Југославије;
Јевто Дедијер је написао три књиге и преко
педесет научних и стручних радова у најеминентнијим српским, француским и њемачким часописима.
Дедијеров научни рад
има национални значај.
Поживио је свега 39 година. У октобру 1918. године придружио се српској војсци у Босни.
У побједоносном походу разболио се и умро 24.
децембра 1918. године
у Сарајеву, како су казали од Шпанске грознице.
Једна је од три жртве
Првог свјетског рата са
Београдског универзитета.

26 АКТИВНОСТИ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА
ПОЛИТИЧКО САРАЈЕВО НЕ ОДУСТАЈЕ
ОД УНИТАРНЕ БИХ ПОД БОШЊАЧКОМ
ДОМИНАЦИЈОМ
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта
оцјењује, поводом 25 година од потписивања Дејтонског мировног споразума, да политичко Сарајево од
завршетка рата није одустало од стварања унитарне и
централизоване БиХ под бошњачком доминацијом. Један од бројних доказа јесте и скандалозна и неозбиљна
одлука два члана Предсједништва БиХ Шефика Џаферовића и Жељка Комшића да одбију састанак са шефом
руске дипломатије Сергејем Лавровим. На тај начин су
послали јасну поруку да им је стратешки циљ да сруше
Дејтонски споразум, укину Републику Српску и сведу
Србе на ниво националне мањине. Једна од главних
препрека у остварењу наведеног циља јесте Русија која се досљедно залаже за поштовање Дејтонског споразума који је обезбиједио мир и стабилност. Бошњачки политичари од завршетка рата крше изворни Дејтонски споразум јер се константно залажу за отимање
надлежности Републици Српској и њихово неуставно
преношење на ниво БиХ.
Линта истиче да су Џаферовић и Комшић на конференцији Чувамо мир, сјећамо се жртава по ко зна који пут послали поруку мржње и непријатељства према Србији,
Српској и Србима понављајући бесмислене лажи о оружаној агресији на БиХ и о геноциду у Сребреници. Многима у међународној заједници је потпуно јасно да није
било никакве оружане агресије на БиХ нити је било геноцида у Сребреници. Хашки трибунал је политички суд
који је доносио пресуде против Срба на основу лажних
доказа и фалсификованих изјава свједока сарадника.
У Сребреници су почињени бројни и монструозни злочини над српским цивилима. Вријеме је да се покрене дипломатска, политичка и правна борба за истину о
карактеру рата у БиХ и догађајима у Сребреници 1992–
1995. године. Главни кривац за рат је исламистички
режим Алије Изетбеговића који је два пута одбио договор са Србима.

ЧЕСТИТКЕ ПОВОДОМ ИЗБОРА
НОВЕ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта
упутио је срдачне честитке премијеру Здравку Кривокапићу и члановима Владе са жељом да реализују све
постављене циљеве и испуне у што већој мјери оправдана очекивања грађана која се, између осталог, односе на поштовање људских права, вјерских слобода
и традиције, добре и пријатељске односе са Србијом,
одлучну борбу против криминала и корупције, опоравак економије, повећање животног стандарда. Радује чињеница да је премијер Кривокапић, као посебан
приоритет, најавио измјене и допуне дискриминаторског и антиевропског Закона о слободи вјероисповијести чији је циљ био отимање светиња и друге црквене
имовине Српске православне цркве. Посебно је важно
за мир, стабилност и демократски развој Црне Горе да
нова Влада створи све неопходне услове да се сљедеће године одржи планиран попис становништва на коме ће се грађани слободно изјашњавати о својој националној и вјерској припадности и језику којим говоре.
Линта сматра да нова Влада треба покренути измјене
и допуне рестриктивног и дискриминаторског Закона о
држављанству и омогућити стицање црногорског држављанства свим грађанима који су поријеклом из Црне
Горе као и онима који су живот везали за ту државу. На
тај начин би се исправила велика неправда јер је неким грађанима Црне Горе у претходном периоду било
омогућено да имају двојно држављанство док је другима то право било ускраћено.
Посебно важно питање јесте да се у разумном временском року обезбиједи пропорционална заступљеност
Срба у свим институцијама система у складу са резултатима пописа становништва што до сада није био случај.
Поред тога, oчекујемо да нова Влада досљедно поштује
Устав који гарантује равноправност ћирилице и латинице, као и поштује чињеницу да у Црној Гори већина
грађана говори српским језиком иако у Уставу српски
језик није нормиран као службени језик што је један
од бројних доказа антисрпске политике бившег Ђукановићевог режима.

СРПСКО КОЛО ДЕЦЕМБАР 2020.

Линта честитао Дан ветерана
и тражио да се крајишким
борцима призна ратни стаж
за читаво вријеме рата

П

редсједник Савеза Срба из региона Миодраг
Линта, поводом Дана
ветерана, упућује најискреније честитке свим борцима
и породицaма палих и несталих бораца. На данашњи
дан се са поносом сјећамо
наших хероја и одајемо им
поштовање јер су се часно и
храбро борили за свој народ
и државу у ратовима током
деведесетих година прошлог
вијека. Наша обавеза је да
се посебно сјетимо погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида који су
дали највећу жртву у борби
за слободу. Српски народ на
подручју данашње Хрватске,
БиХ и АП Косово и Метохија
је водио праведан, ослободилачки и одбрамбени рат против агресорских снага чији је
циљ био етничко чишћење
Срба и отимање територија. Врхунска је лаж да су Ср-

би били агресори а Бошњаци
и Хрвати жртве тзв. великосрпске агресије. Због тога је
важно да се покрене дипломатска, правна и политичка
борба за истину о карактеру ратова на простору бивше Југославије и страдању
српског народа.
Линта тражи да се, у што
краћем року, промијене поједине одредбе Закона о пра-

вима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата
и чланова њихових породица јер дискриминише и не
признаје више од 50.000 бораца Српске војске Крајине
који су били учесници у борбеним дејствима након 27.
априла 1992. године. Србија има уставну, националну
и моралну обавезу да свим
припадницима војске и полиције Републике Српске Крајине призна ратни стаж за читаво вријеме рата у двоструком трајању. Крајње је вријеме да се исправи велика
неправда према крајишким
борцима. Поред тога, потребно је омогућити да цивилни
инвалиди рата из Републике
Српске Крајине, који су држављани Републике Србије,
поново примају личну инвалиднину. Наведена лица су
личну инвалиднину примала
од 2000. до 2013. године ка-

да је укинута савезна уредба
која је регулисала то питање.
Линта тражи да се борци разврстају, без обзира на
вријеме и територију укупног војног ангажовања, у двије категорије и да се међу њима не прави никаква разлика. Садашње рјешење у Закону је дискриминаторско јер
прави разлику између бораца који су били ангажовани
у Републици Српској (РС) и
Републици Српској Крајини
(РСК) и бораца који су били
ангажовани на Косову и Метохији 1999. године. У члану
7. Закона стоји да борац прве категорије је борац који је
био ангажован преко 200 дана у РС и РСК, а свега 60 дана на територији АП Косово
и Метохија. Уклањање наведених дискриминаторских
одредби у закону један је од
начина даљег јачања српског
јединства.

Скандалозно: Јасмила Жбанић побијене Србе
у Братунцу пореди са страдалим нацистима
ајоштрије осуђујем скан- слиманске жртве и српски
ноцид политички мотивисаН
далозну и срамну изјаву злочинци.
на и у највећој мјери заснобошњачке режисерке JaсмиОна одбија да призна да
вана на лажним пресудама
ле Жбанић која свирепо побијене Србе у Братунцу пореди са страдалим нацистима у Другом свјетском рату
изјавио је предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта.
Јасмила Жбанић је позната по ширењу мржње према
српском народу јер заступа
потпуну и бесмислену лаж
да се у Сребреници десио геноцид и да је у три дана у јулу 1995. године убијено преко 8.000 Бошњака. Сви Срби
који не раде против свог народа и који воле Републику
Српску за Јасмилу Жбанић и
бошњачке шовинисте су екстремисти и зло. За Јасмилу Жбанић постоје само му-

постоји више од 3.000 српских жртава које су у средњем Подрињу убили војници ратног злочинца Насера Орића прије догађаја у
Сребреници у јулу 1995. године. Трагична је чињеница да Јасмила Жбанић кроз
своје филмове шири неразумијевање и распирује још
већу мржњу између Срба и
Бошњака. Јасно је да се она
не бави умјетношћу већ класичном пропагандом против
српског народа и Републике
Српске.
Линта истиче да је Јасмила Жбанић једна од бројних
припадника бошњачке елите која није спремна да се
суочи са антисрпском и зло-

чиначком политиком Алије
Изетбеговића и да јасно каже да се у Сребреници јула
1995. године није десио геноцид већ један од бројних
злочина на простору бивше
Југославије. Бошњачка елита
добро зна да је одлука Међународног суда правде у Хагу
да се у Сребреници десио ге-

Хашког трибунала. Јасмила
Жбанић би требала да помогне свом бошњачком народу
да се ослободи убица и наратива који величају убице,
а не да шири мржњу према
Србима и Републику Српску
сматра геноцидном и нацистичком творевином.
Све док бошњачка елита
не буде спремна да прихвати чињеницу да је било злочина на свим странама, да
све злочинце треба кривично гонити и да све жртве без
обзира на националну и вјерску припадност треба једнако
поштовати није могуће међусобно разумијевање и помирење између српског и бошњачког народа.

Изјаве Бисере Турковић доказ непријатељског
односа Бошњака према Српској и Србима
редсједник Савеза Срба из лаж да су Србија и Срби извр- унитарне БиХ и оптужбама онисан. Бошњачки злочинци
П
региона Миодраг Линта шили агресију на БиХ, а да су на рачун Срба само понови- се величају и славе као хероистиче да су србомрзачке из- Бошњаци водили одбрамбени ла оно што заступа већи дио ји, а српске жртве се негирају,
јаве министарке спољних послова БиХ Бисере Турковић
очекиване и један у низу доказа да већи дио бошњачке елите има непријатељски однос
према Србији, Српској и српском народу. Бошњачка елита
никада није искрено прихватила Дејтонски споразум и од
завршетка рата се залаже да
се Србија осуди за непостојећи геноцид, за укидање Републике Српске јер је тобоже настала на геноциду и етничком
чишћењу и стварање унитарне
БиХ у којој би Срби били дискриминисани и грађани трећег реда. Политичко Сарајево заступа безочну и потпуну

рат и били жртве тзв. великосрпске агресије.
Због свега наведеног нису
могући искрени комшијски
односи, а камоли помирење
између српског и бошњачког
народа. Бисера Турковић је
својим изјавама о укидању
Републике Српске, стварању

бошњачке елите.
Србија треба да покрене
активну политичку, правну и
дипломатску борбу у међународној заједници за истину о
карактеру рата у БиХ и страдању нашег народа. Главни
кривац за рат у Босни и Херцеговини је Алија Изетбеговић
који је два пута одбио споразум са Србима и чији је циљ
био стварање етнички чисте
муслиманске територије. Муслиманске паравојне формације и тзв. Војска БиХ су починили масовне злочине над
српским народом. Ниједан од
великих злочина над Србима
у БиХ није кривично санкци-

прешућују или умањују. Крајње је вријеме да Тужилаштво
за ратне злочине у Београду
почне да подиже оптужнице
против налогодаваца, организатора и извршилаца злочина над српским цивилима
и ратним заробљеницима на
подручју Босне и Херцеговине. Трагична је чињеница да у
бошњачком народу и даље нема политичке опције која би
одбацила ратну политику СДА
и Алије Изетбеговића, безочне лажи о српској агресији и
геноциду и градила односе са
Србијом и Српском на принципима међусобног поштовања и уважавања.
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Линта: Влада да ријеши стамбено
питање свих протјераних Срба
из Хрватске и Федерације БиХ

П

редсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта тражи да Влада коначно ријеши стамбено питање више од 12.000 избјегличких породица из Хрватске и Босне и Херцеговине који су више од 25 година подстанари или живе у нељудским условима.
Линта поздравља потписивање уговора за изградњу 250 станова за избјеглице у београдском насељу Овча али
истиче да је то сувише мали број стамбених јединица у односу на стварне потребе. Он подсјећа да се на конкурсима
2018. и 2019. године у Београду пријавило више од 1.800 избјегличких породица, а биће изграђено свега 383 стана
(у насељу Овча 250 станова и на Новом
Београду 133 стана), што значи да ће
око 1.500 избјегличких породица остати испод црте.
У Београду недостаје још барем
2.500 станова, јер се процјењује да се
око 1.000 избјегличких породица није пријавило на конкурс. На подручју
Новог Сада биће изграђено 246 станова (насеља Футог и Ветерник), а остаће
око 500 породица испод црте. У Новом
Саду недостаје још скоро 1.000 станова
јер се процјењује да се близу 500 поро-

дица није пријавило на конкурс. Сличне примјере имамо и у десетинама других градова и општина.
Линта подсјећа да је 2012. године
почео да се реализује тзв. Регионални
стамбени програм чији је циљ био да се
ријеши стамбено питање свих протјераних Срба из Хрватске и Босне и Херцеговине у наредних пет година. Према анкети Комесаријата за избјеглице
и миграције из 2009. године евидентирано је око 17.000 избјегличких породица са подручја Хрватске и Босне и
Херцеговине са неријешеним стамбеним питањем.

Држава је обећала да ће у року од 5
година, односно у периоду од 2012. до
2017. године, бити ријешено стамбено
питање свих 17.000 избјегличких породица. Процјењује се да око 2.000 избјегличких породица није било обухваћено анкетом Комесаријата, а немају ријешено стамбено питање.
У међувремену, рок за реализацију
Регионалног стамбеног програма неоправдано је продужен до краја 2021.
године, а Комесаријат за избјеглице и
миграције је недавно саопштио да ће до
краја 2021. године бити ријешено свега
око 7.500 породица.
То значи да ће више од 12.000 избјегличких породица остати без крова над главом што је апсолутно неприхватљиво и представља кршење обећања који је дао Комесаријат за избјеглице и миграције.
Процјењује се да је потребно да се
изгради најмање 7.000 станова, додјели око 3.000 пакета грађевинског материјала за завршетак или адаптацију
кућа, купи 1.500 сеоских имања и 500
монтажних кућа да би се коначно ријешило стамбено питање протјераних
Срба из Хрватске и БиХ.

Република Српска Крајина настала као израз
тежње нашег народа да се не понови геноцид
оводом 29. годишњице од оснивања
ла по хрватским градовима, протјериП
Републике Српске Крајине, предвање, физички напади, киднаповања,
сједник Савеза Срба из региона Мимучења и убиства Срба.
одраг Линта истиче да је она настала
као израз тежње крајишких Срба да им
се не понови геноцид, масовни злочини и етничко чишћење. Фрањо Туђман
је на Првом конгресу ХДЗ-а фебруара
1990. године изрекао претећу реченицу да геноцидна НДХ није фашистичка
творевина већ историјски израз хрватског народа за својом слободом. Доласком на власт маја 1990. године усташки режим Фрање Туђмана је кренуо
у обрачун са српским народом с циљем
стварања етнички чисте хрватске државе. Туђманов режим је формирао паравојне формације које су током 1990. и
1991. године спроводиле терор над Србима у низу хрватских градова и мјеста
и већем дијелу Западне Славоније. Заби-

љежени су безбројни случајеви говора
мржње, пријетњи, притисака, увреда,
избацивања Срба из станова, минирања преко 10.000 српских кућа и лока-

Линта истиче да је Република Српска Крајина доживјела катастрофу због
политике двоструких стандарда западних центара моћи и погрешне и неодговорне тадашње власти у Србији. У злочиначким акцијама Миљевачки плато, Масленица, Медачки џеп, Бљесак и
Олуја Хрватска је извршила брутално
етничко чишћење српског народа са
свог вјековног подручја, бруталне злочине над српским цивилима и ратним
заробљеницима и планско пљачкање и
уништавање српске имовине и инфраструктуре. Преостали Срби у Хрватској
су грађани другог реда према којима
Туђманова Хрватска спроводи систематску дискриминацију и крши њихова људска права.

Србија да упути протест због срамне пресуде
генералу Бориславу Ђукићу пред судом у Сплиту
ресуда пензионисаном
ције РСК против којих хрП
генералу ЈНА Бориславатско правосуђе константву Ђукићу срамна и дубоно покреће истраге, подиже
ко неправедна и у функцији
оправдања потпуне лажи да
је Хрватска била жртва тзв.
великосрпске агресије, сматра предсједник Савеза Срба
из региона Миодраг Линта.
Генерал Ђукић је у поновљеном поступку пред Жупанијским судом у Сплиту осуђен
на десет година на основу лажних изјава тројице свједока
за наводни покушај рушења
бране Перућа. Бројне чињенице јасно показују да је у
питању монтирани судски
процес чији је циљ да се пресудом генералу Ђукићу додатно потврди безочна измишљотина да су Србија, ЈНА
и крајишки Срби извршили
агресију на Хрватску. Током
поновљеног судског поступка против генерала Ђукића

направљен je низ незаконитих радњи. Није изведен ниједан доказ да је генерал Ђукић подређенима наредио да
активирају експлозив којим
је урушена и оштећена брана Перућа. Наведена пресуда генералу Ђукићу представља наставак низа политичких пресуда српским борцима и официрима које доноси
етнички мотивисано хрватско правосуђе.

Линта позива Министарство спољних послова
да упути најоштрији протест Хрватској због наведене срамне и неправедне пресуде и затражи да генерал
Ђукић буде изручен нашој
држави. Србија има уставну и националну обавезу да
стручно и финансијски помогне генералу Ђукићу и
бројним другим припадницима ЈНА и војске и поли-

оптужнице и доноси пресуде
на основу лажних доказа. Генерал Ђукић је своју војничку дужност обављао часно и
поштено и није починио било какав ратни злочин.
У оружаним сукобима
учествовао је као официр
ЈНА и помагао у спасавању
нападнутих припадника ЈНА,
њихових породица и заштити српског народа. Јасно је
да монтирани процес генералу Ђукићу није само суђење једном човјеку, него и суђење ЈНА, Војсци РСК, крајишким Србима и Србији да
би се оправдала злочиначка
политика усташког режима
Фрање Туђмана чији је циљ
био стварање етнички чисте
хрватске државе без или са
што мање Срба.

ХРВАТСКА ПУНИХ 18 ГОДИНА
СИСТЕМАТСКИ КРШИ УСТАВНИ ЗАКОН
Хрватска пуних 18 година систематски крши Уставни
закон о правима националних мањина који је један од два
уставна закона у тој држави, истиче предсједник Савеза
Срба из региона Миодраг Линтa. Уставни закон о правима
националних мањина је усвојен двотрећинском већином
у Хрватском сабору и ступио је на снагу 23. децембра
2002. године. Према категоризацији закона, Уставни
закон је изнад осталих закона који морају бити усклађени
с њим јер је по својој снази јачи од било ког обичног
закона. У пракси Уставни закон је мртво слово на папиру
скоро двије деценије јер, између осталог, нема ниједног
Србина који се примјеном члана 22. запослио у некој
државној служби. Такође, Хрватска не поштује принцип
пропорционалне заступљености Срба у државној управи,
полицији, правосуђу, образовању, здравству и другим
јавним службама. Такође, Хрватска систематски крши
Закон о службеној употреби језика и писма у коме се јасно
каже да у мјестима у којима национална мањина чини
најмање трећину становника сви знакови укључујући и
улазне и излазне табле из тих мјеста морају бити исписани
и на језику и на писму националне мањине. Од завршетка
рата у Хрватској до данас нема ниједно мјесто, у којем Срби
чине најмање 33,3 % становника, које има двојезичне
табле на улазима у мјесто и излазима из мјеста.
Линта истиче да Хрватска систематски крши и Закон о
васпитању и образовању на језику и писму националних
мањина јер одбија годинама да изврши пререгистрацију
школа у којима се настава одвија на српском језику и
ћириличном писму и региструје их као мањинске. Наиме,
у члану 3. наведеног Закона јасно стоји да ако се ради
о школи у којој се настава одвија на мањинском језику,
у овом случају српском језику и ћириличном писму,
и ако је статутима те јединице локалне самоуправе
предвиђено, да је у службеној употреби српски језик
и ћирилица, жупанија је дужна пренијети оснивачка
права на те општине у року од 60 дана од пријема таквог
захтјева. Општине Борово, Маркушица и Негославци,
у којима су Срби већинско становништво, упутиле су
Вуковарско-сријемској жупанији овакав захтјев прије
више од шест година. Иако је рок за доношење одлуке
о пререгистрацији био 60 дана, захтјев до дан-данас
није стављен на дневни ред Скупштине Вуковарскосремске жупаније. Потпуно је јасно да Уставни закон и
други закони који се тичу Срба служе само као покриће
пред међународном заједницом како је Хрватска тобоже
постигла висок степен заштите права националних
мањина иако то нема никакве везе са истином. Линта
позива Владу Србије да инсистира да Хрватска коначно
почне да поштује барем она права преосталих Срба која
су гарантована Уставом и постојећим законима.

ПОБЈЕДА СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА:
ЛИНТА УПУТИО ЧЕСТИТКУ МОСТАРСКИМ
СРБИМА РЕЗУЛТАТ НА ИЗБОРИМА
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг
Линта честитао је мостарским Србима окупљеним на јединственој
листи Остајте овдје, коју је
предводио угледни љекар и хуманиста др Велибор Миливојевић, на по- »» Носилац листе др Велибор
стигнутим изборним реМиливојевић и Миодраг Линта
зултатима за локалне изборе који су одржани 20. децембра у граду на Неретви.
Ово је још једна потврда да само јединством Срби могу да
се изборе за своја права у региону и да их предводе легитимни представници. На посљедњим изборима 2008. године и ранијим у Градско вијеће или скупштину бирани су
Срби са изборних листа бошњачких, хрватских и тзв. грађанских странака који нису говорили о стварним проблемима Срба. Да би Мостар повратио, барем донекле, душу
коју је имао у времену Алексе Шантића и Османа Ђикића
и да би постао љепши град, веома је важно да се у Градском вијећу чује аутентичан српски глас.
Линта истиче да су преостали Срби у Мостару дискриминисани у готово свим областима друштвеног и јавног живота и немају никаквих права. Срби нису конститутиван
народ у Херцеговачко-неретванском кантону, немају право на свој језик и образовање, не могу се запослити у државним институцијама и јавним предузећима јер су мјеста унапријед подијељена за Бошњаке и Хрвате, из буџета
за српску заједницу се издвајају занемарљива средства.
Један од важних предуслова побољшања положаја Срба
у Мостару јесте да се коначно примијени одлука Уставног
суда из 2000. године и да Срби постану конститутиван народ у четири жупаније с хрватском већином. Поред тога,
када би се поштовале законске одредбе не би било незапослених Срба јер би 20 одсто радних мјеста у институцијама требало да буде обезбијеђено за Србе.
– Због свега наведеног битно је да Срби у Мостару напокон имају свог истинског представника у Градском вијећу који ће се борити за свој народ – закључио је Линта.
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НОВА ЗБИРКА ПЈЕСАМА ДУШИЦЕ МРЂЕНОВИЋ

КРАЈ ЈЕДНОГ
ДРАМСКОГ ЧИНА

И

з штампе је изашла
друга збирка поезије
пригревачке пјесникиње
Душице Мрђеновић под
називом Крај једног драмског чина. То је њена друга
збирка пјесама, прву Само
у нама је издала 2015. године за коју је рецензију
писао наш чувени пјесник
Перо Зубац.
Збирка Крај једног
драмског чина је по ријечима рецензента, пјесника и секретара Матице
српске Мирослава Алексића књига о несавршеном свијету.
– Седамдесет и пет пјесама говори о нескладу
без патоса и без шкргута
зуба – рекао је Алексић
наводећи да је поезија Душице Мрђеновић зрела и
испуњена великим питањима, али далеко од вјеровања у корисне илузије и далеко од празног оптимизма.
– Мрђеновићева у
књизи доводи у потпуну равнотежу своју филозофију и своју поетику, и једном лакоћом пјевања, у богатим сликама,
звучи суверено као нека
српска Ахматова 21. вијека… Не либећи се да дотакне различите формалне обрасце и крећући се
од класичног катрена до
слободног стиха, од епиграма до разуђених наративних структура, уз добар осјећај за риму и мелодију, Душица Мрђеновић, у овој збирци постаје ипак препознатљив аутор који не бруси форму
већ тежи аутентичности.
Ова млада пјесникиња
је рођена 1990. године у
Сомбору, поријеклом поносна Банијка. На јавној
поетској сцени је присутна од 2013. године када је
ушла у избор 10 најбољих
младих пјесника са простора бивше Југославије у
оквиру Међународног фестивала поезије младих у
Врбасу, гдје бива запажена и 2017. године.
У оквиру Сцене свих
креативних из Новог Сада, добитница је бројних награда: 2014. година – трећа награда Жарко Аћимовић, 2015. година – друга награда Душко
Трифуновић, 2016. година – прва награда Раде Томић, 2017. година – прва
награда на Првом међуна-

родном фестивалу Живко
Стојановски.
Ове године у септембру, добитница је Друге награде на Фестивалу литерарног стваралаштва ФЕЛИС у Лазаревцу,
у категорији поезија, у новембру, добитница је признања које додјељује часопис Сазнање из Крагујевца, за најбољи рад изабран
од стране стручне комисије часописа, који су сачињавали Матија Бећковић, Петар Божовић, Љубивоје Ршумовић и Маријана Рајић.
Заступљена је у свим
познатијим и мање познатим књижевним часописима у Србији, Црној Гори, Хрватској, Босни
и Херцеговини, Русији и
Украјини. Пјесме Душице Мрђеновић су превођене на руски и македонски језик.
Такође, Мрђеновићева је и лектор првог српског издања књиге великог руског мислиоца Ивана Лукјановича Солоњевича под називом Народна
монархија чији је издавач
Центар за истраживање
православног монархизма, гдје је Душица Мрђеновић већ неколико година сарадник у Одбору
за културу.
Читаоци Српског кола
су могли упознати Душицу Мрђеновић и кроз рад
у КУД-у Пригревица гдје
се свесрдно бори за очување традиције, народне
игре и пјесме и преноси
их на млађе генерације.
Нову збирку поезије
Крај једног драмског чина
ове несвакидашње младе
пјесникиње можете купити у Градској библиотеци
Миодраг Борисављевић у
Апатину, као и у Спомен
библиотеци у Пригревици, а можете је поручити
и путем сајта www.nigdine.com, као и путем мејла
marketing@nigdine.com

»» Мира Мандић и Душица Мрђеновић

Одржан 6. Фестивал
фолклора Срба из региона

Ф

естивал фолклора Срба из региона је репрезентативна манифестација која чува и његује
нематеријално културно насљеђе Срба из региона, a коју
већ по традицији организује Завичајно удружење Сава
Мркаљ из Новог Сада.
Услијед нестабилне епидемиолошке ситуације Фестивал је ове године, по први пут, одржан у онлајн формату. Премијерно приказивање Фестивала одржано је
27. децембра у 19 часова на
Јутјуб каналу и Фејсбук страници Завичајног удружења
Сава Мркаљ.
Наступи културно-умјетничких друштава снимани су
на неколико локација, а фестивал је обогаћен и снимцима са претходних фестивала.
Фестивал, по традицији, окупља велики број културно-умјетничких друштава Србије које чине Срби поријеклом из региона и који
уз игру и пјесму евоцирају

» Предсједница Завичајног удружења Сава Мркаљ Зорица Влајинић
успомене и одржавају животну нит са завичајем. Широм Србије, а нарочито Војводине, данас активно ради
велики број културно-умјетничких друштава и пјевачких
група које његују бисере српске изворности.
Поред КУД-ова из Србије на Фестивалу учествују и
КУД-ови из држава региона,
Хрватске, Мађарске, Македоније, Републике Српске и
Федерације БиХ, који раде на
очувању културног насљеђа
Срба у региону.

Публика је ове године
имала прилику да ужива у
игри, пјесми и обичајима Срба са простора Кордуна, Лике, Грмеча, Црне Горе, Косова и Метохије, Дубичког Поткозарја, Куманова и Западне
Славоније.
У име организатора и домаћина Фестивала публику
је на почетку програма поздравила предсједница Завичајног удружења Сава Мркаљ
Зорица Влајинић. Удружење,
између осталог, чува успомену и на Саву Мркаља, језич-

ког реформатора прије Вукове језичке реформе.
Фестивал фолклора Срба
из региона има два основна
циља. Први је да афирмише
рад и културу Срба који су
поријеклом са простора бивше Југославије и да домаћој
јавности покаже да у региону и даље постоји свијест за
очувањем културе и традиције Срба.
Други циљ јесте да покушамо дати скроман допринос јачању и ширењу културног и духовног јединства српског народа.
Реализацију 6. Фестивала фолклора Срба из региона подржали су: Град Нови
Сад – Градска управа за културу, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с вјерским заједницама и Министарство спољних послова
Републике Србије, Управа
за сарадњу с дијаспором и
Србима у региону.
ЗУ САВА МРКАЉ

ОДРЖАНИ 23. ДАНИ КУЛТУРЕ СРБА ИСТОЧНЕ
СЛАВОНИЈЕ, БАРАЊЕ И ЗАПАДНОГ СРЕМА
рпско културно друштво ске заједнице, јер приказује ностима односно епидеми- ције организатор односно
С
Просвјета већ 23 године оно најбоље што је произве- олошкој ситуацији и пропи- Координациони одбор СКД
организује Дане културе Ср- дено у оквиру свих Просвје- саним мјерама.
Просвјета за источну Славоба источне Славоније, Барање и западног Срема, манифестацију која представља
својеврсну годишњу смотру аматерског стваралаштва на подручју ликовног,
драмског, литерарног и фолклорног аматеризма на простору Вуковарско-сремске и
Осјечко-барањске жупаније. Сматра се најзначајнијом
и најмасовнијом културном
манифестацијом унутар срп-

тиних пододбора који дјелују на подручја двије најисточније жупаније.
Иако је циљ ове манифестације окупити што више
учесника који се кроз колаж
разних програма током мјесец дана представљају широј публици, овогодишња манифестација попримила је
потпуно другачији карактер.
Прилагодили су се организатори новонасталим окол-

Тако су овогодишњи 23.
Дани културе Срба реализовани без публике на начин да
се сваки од 20 пододбора из
састава Координације представио у свом мјесту дјеловања гдје је све је забиљежено
камерама. На тај начин манифестација је снимљена и
одржана без масовног окупљања и опасности од ширења заразе опасним вирусом.
У склопу 23. манифеста-

нију, Барању и западни Срем,
расписао је конкурс за годишњу награду Бранимир Куруцић. Ово признање додјељује се појединцу, или институцији за очување и развој
српске културе на подручју
источне Славоније, Барање
и западног Срема. Одлуком
комисије значаја награда ове
је године додијељена Ансамблу народних игара СКД Просвјета из Вуковара.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

У ЗНАК СЈЕЋАЊА НА ПОСТРАДАЛЕ У РАТОВИМА ОД 1991–2004. ГОДИНЕ

Житељи Грмовца желе да
граде меморијални центар
У
дружење грађана Грмовац, које је основано 2017. са циљем да
помогне суграђанима у борби за достојанствен живот,
упутило је градским и државним институцијама иницијативу за Изградњу меморијалног центра у Грмовцу за
све пострадале у ратовима од
1991–2004. године. Он би се
налазио на плацу облика издуженог трапеза (правац пружања сјевер–југ) приближних димензија 22 м са 80 м
кога са сјеверне
стране тангира
Аутопут Е-70,
а са јужне стране локална улица
Нова 4.
Како нам је рекао предсједник Удружења Валентино Поповић жеља да се овај
меморијални центар изгради
постоји већ годинама.
– Дугогодишња је тежња
становника Грмовца да се
обиљежјем подсјећамо и одужимо свим херојима и свим
невино страдалим људима
у ратовима који су задесили
српски народ на просторима
бивше Југославије. Локација
планираног објекта није нимало случајна јер је Грмовац
прво насеље оформљено од
српских избјеглица из Хрватске и Босне и Херцеговине.
Идеја је да ово насеље добије спомен-парк на улазу у
Грмовац недалеко од аутопута који би у свом саставу
имао велелепни крст, спомен

»» Валентино Поповић очекује подршку институција за градњу Меморијалног центра
зграду, плато, ограду, расвјету и представљао јединствено обиљежје
страдања српског народа у
Олуји и Бљеску које би било видљиво за милионе људи који пролазе аутопутем.
Грмовац представља мјесто
које је избјеглицама из Хрватске послужило као прво,
а многима и једино уточиште
по доласку у Београд у колони 1995. године.
– Млади архитекта Оливер Миловић је парк представио симболично као брод
који представља цјелокупан
страдални народ, на челу
са велелепним крстом који
као јарбол плови ка спасењу. Спомен-соба представља
мјесто страдања и ужаса која
је симболички представљена у кружном облику са тематским цјелинама страда-

ња српског народа у акцијама Олуја, Бљесак, Милосрдни
анђео, Мартовски погром…
приказаним у фотографијама и филмовима и цртежима школараца. План је да
спомен-соба буде музејског
мултимедијалног карактера
отворена за многобројне посјетиоце – рекао је Поповић.
Валентино Поповић наглашава да иницијативу шаљу уочи тешких 30 година
од страдања српског народа
и његовог напуштања вјековних огњишта.
– Надамо се и искрено
очекујемо да ће сви невино пострадали добити мјесто сјећања, а ми живи утјеху да њихове жртве нису биле узалудне бранећи све нас
од сваког облика зла.
Чланови Удружења су се
прије извјесног времена оку-

пили како би се договорили
о даљим корацима везаним
за иницијативу.
За овај подухват им је сада потребна подршка институција за најважнији почетни корак, а то је добијање дозвола за локацију и изградњу
меморијалног центра као и
велелепног крста. Те су стога своју иницијативу послали кабинету градоначелника
Београда проф. др Зорану Радојичићу, Гаврилу Ковачевићу предсједнику општине Земун и Кабинету Александра
Вучића предсједника Републике Србије, а план је да се
иницијатива достави предсједнику Скупштине Републике Србије, Министарству
културе, и другим институцијама који би, надају се, подржали њихову иницијативу.
ДРАГАНА БОКУН

ДВОГОДИШЊИЦА УДРУЖЕЊА МАТИЦЕ, ДИЈАСПОРЕ, СРБА У РЕГИОНУ И ПРИЈАТЕЉА СРБИЈЕ КОРЕНИ

Јединство и слога доносе велике резултате
оводом двогодишњице од
из Америке, дописник РТСП
оснивања Удружење ма-а, проф. Страин Посављак са
тице, дијаспоре Срба у региМашинског факултета из Баону и пријатеља Србије Корени организовали су 26. 12.
2020. онлајн конференцију
коју је благословио свештеник Славко Бојовић.
Предсједник Удружења
Корени Стојан Стевановић,
говорио је о важности улагања капитала у завичај.
– Нас 3.000 из општине
Лопаре живи у Швајцарској,
а 5.000 у дијаспори. Уложио
сам свој капитал у завичај, а
за мном је то урадило још 11
привредника. У сарадњи са
начелником општине Радом
Савићем дијаспора је васкрсла Лопаре.
Предсједник Управног одбора Милан Гутић је нагласио да људи који се окупљају
око Удружења Корени имају
изражен патриотски осјећај.
– Циљ је да дамо свој допринос у изградњи модерне
и уређене државе, на принципима и вриједностима из
прошлости. Не смијемо да
допустимо да се у Србији љуљају празне колијевке.
Николина Милаковић
Поповић из Министарства
спољних послова Србије –
Управе за дијаспору је истакла да се ова институција

»» Саша Степанов, Душко Ћутило, Ђорђе Антић, Марко Лопушина, Милан

Гутић (горњи ред), Миша Ћирић, Владо Кокановић и Стојан Стојановић

бори за очување идентитета,
језика и културе, и економско повезивање са матичном
државом.
Владимир Кокановић из
Савеза Срба Словеније каже да се као приоритетни задатак наметнуло рјешавање
статусног питања Срба у Словенији. Наиме, сљедеће године се очекује попис становништва у Словенији. Тренутна регулатива не дозвољава
свим становницима Словеније да се изјасне по националној и вјерској опредијељености.
– Срби немају могућност
да се изјасне по националној
припадности, па смо поднијели иницијативу Влади да се
измијени та регулатива и да
се формира регистар националне и вјерске припадности.
На конференцији су говорили Душко Ћутило ди-

ректор Фондa за избјегла и
расељена лица, предсједник
Одбора за дијаспору и Србе
у региону Скупштине Србије
Милимир Вујадиновић, као
и Борислав Максимовић из
Представништва Републике
Српске у Србији.
Сви учесници ове онлајн
конференције су се сложили
да само удружени и окупљени око заједничке идеје могу
да остваре велике резултате.
Да свој капитал, своје знање
и искуство уложе у свој завичај и матицу Србију.
Међу учесницима конференције били су још Саша Степанов предсједник Одбора Корени Београд, предсједник општине Лопаре Радо Савић, директор Дома здравља Лопаре
др Желимир Нешковић, Ђорђе Антонић из Привредне коморе Србије, Андреј Снегов
из Русије, Александар Жигић

њалуке, Дамир Пејић из Међународног центра миграционих политика из Беча, дипломата Зоран Јеремић, стоматолог Чедомир Чеда Паповић,
Славиша Винковић киропрактичар из Швајцарске, поријеклом из Босне и Херцеговине, Велибор Чекаревић инжењер из Њемачке, Мирослав
Крсмановић из Гроцке, Александар Кораћ, привредник из
Њемачке, оперска пјевачица
из Рима Драгана Молес, умјетница Гордана Ненадовић из
Чикага, Павло Јакоја Брајовић из Албаније, проф. Петар
Гојковић из Париза, др Марко Лопушина, Стефан Ђукић
из Прага са Института за биохемију, Стефан Јовановић из
Граца, Дејан Зрилић из Привредне коморе Србије, Зоран
Колунџија и Дејан Вукчевић
– Корени Нови Сад, Пеко Коњевић из Малог Иђоша, посланик у Скупштини АП Војводине Дејан Панић и књижевник Перо Солар.
Конференцију је водио
Миша Ћирић оснивач Међународног пословног клуба и агенције за консалтинг
Diaspora Group.
ДРАГАНА БОКУН

У БЕОГРАДУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА
КОНЦЕНТРАЦИОНИ ЛОГОР ЈАСЕНОВАЦ

Мултимедијална изложба Концентрациони логор Јасеновац 1941–1945. године отворена је у Дому Војске Србије у Београду, а грађани ће моћи да је виде до половине фебруара. Директор Спомен-подручја Доња Градина Тања Тулековић рекла је да је по броју жртава то
био трећи логор у Другом свјетском рату, али да је по
звјерствима био без премца. Према њеним ријечима,
поставка изложбе састоји се из неколико дијелова у којима је дат преглед историјских дешавања, од оснивања
НДХ са нагласком на расним законима и усташкој пропаганди. Министар одбране Србије Небојша Стефановић је рекао да злочин који се догодио у Јасеновцу над
Србима, Јеврејима и Ромима никада не смије бити заборављен, а историја прекрајана.
Министарка културе и информисања Србије Маја Гојковић је нагласила значај организовања изложбе са
аспекта његовања културе сјећања као дијела очувања
националног идентитета, те указала да је зато од огромног значаја изградња Меморијалног центра Доња Градина, што су договорили Република Српска и Србија.
Отварању изложбе присуствовао је и шеф Представништва Републике Српске Млађен Цицовић.
СРНА

29 ГОДИНА ОД ЗЛОЧИНА У ПАУЛИН ДВОРУ
Навршило се 29 година од злочина хрватске војске над
18 српских и једним мађарским цивилом у Паулин Двору код Осијека за који хрватско правосуђе још никога
није процесуирало по командној одговорности, као ни
оне који су прикривали, односно наредили, организовали и реализовали премјештање посмртних остатака
жртава, а чија су имена позната, саопштио је Информационо-документациони центар Веритас.
У ноћи између 11. и 12. децембра 1991. године више
припадника 130. бригаде Хрватске војске упало је у кућу
Андрије Буквића у селу Паулин Двор код Осијека у којој
су били у некој врсти кућног притвора мјештани углавном српске националности. Из одмазде за смрт саборца хрватски војници су из аутоматског оружја и ручним
гранатама ликвидирали 18 цивила, 17 Срба и једног
Мађара, просјечне старости 64 године.
Убијени су Јован Гаврић (1936), Боја Грубишић (1917),
Анђа Јелић (1950), Бошко Јелић (1944), Босиљка Катић
(1944), Дмитар Катић (1909), Драгиња Катић (1922), Милан Катић (1933), Петар Катић (1937), Драгутин Кечкеш
(1939), Милан Лабус (1941), Милка Лапчевић (1910), Вукашин Медић (1923), Милица Миловић (1934), Спасоја
Миловић (1933), Милена Родић (1928), Божидар Суџуковић (1913), Марија Суџуковић (1949), Даринка Вујновић (1934).
СРНА

СЈЕЋАЊЕ НА ПРОГОН СРБА
ИЗ ЗАПАДНЕ СЛАВОНИЈЕ
Међународни Дан људских права обиљежава се десетог
децембра, а Срби из Западне Славоније тај дан обиљежавају и као Дан сјећања на страдање становништва
пожешких села 1991. године. Хрватске власти донијеле су још крајем октобра наредбу о евакуацији 26 српских села Пожешке котлине, а домове је тада напустило више од 2.000 људи. Након евакуације, почиње палеж и пљачка, а у рано јутро 10. децембра Хрватска војска креће у акцију на три села која су одбила наредбу о
евакуацији. Том приликом је, према подацима српске
заједнице, убијено више од 40 цивила који су остали у
својим селима. Након те акције још је 600 кућа покрадено и запаљено заједно са помоћним пољопривредним зградама које је свако домаћинство имало. За ове
злочине нико није одговарао. Поводом сјећања на егзодус и страдање, српска заједница из Западне Славоније подигла је спомен-обиљежје у селу Јеминовац поред кога је и ове године одржан помен и комеморација,
уз придржавање епидемиолошких мјера. Помен је служио парох пожешки протојереј Александар Бијелић, а
окупљене је поздравио и подсјетио на околности страдавања цивила предсједник Вијећа српске националне
мањине Пакрачко-славонске жупаније и замјеник пакрачке градоначелнице Никола Ивановић.
У недјељу 13. децембра у православној цркви у Окучанима одржан је помен страдалом становништву Западне Славоније. У порти Храма Светог Димитрија подигнут
је 2019. године крст са спомеником жртвама рата, а четири мањинска вијећа западнославонских жупанија договорила су се да сваке године 13. децембра, заједно са
православном црквом одржавају молитвена сјећања на
страдање и егзодус становништва Западне Славоније.

30 ЗАВИЧАЈ

СРПСКО КОЛО ДЕЦЕМБАР 2020.

УМЈЕТНИЦА ЧИЈЕ ИМЕ ПОДСЈЕЋА НА ЗАВИЧАЈ ЊЕНИХ ПРЕДАКА

Корана Чича Поткоњак сања наступ по
метрополама и мајчином Вргинмосту

Д

вадесетогодишња харфисткиња Корана Чича-Поткоњак, рођена је у Београду, али како каже на мајку Кордунашицу је умјетничка душа, а по оцу Личанину
стамена и истрајна.
Основну музичку школу
је завршила у класи проф.
Марије Ђурђевић Павловић.
Упоредо је похађала и ОШ
Јосиф Панчић, гдје је била
носилац Вукове дипломе.
– Као седмогодишњу дјевојчицу, мама ме је пријавила за пријемни испит у
музичкој школи, у нади да
ћу свирати клавир који бих
користила од тетке Милене
Цревар, а за харфу сам се
одлучила када ми је професорка из комисије представила овај инструмент и на крају и убиједила да треба да је
свирам - присјећа се Корана.
Послије завршене основне школе наставља своје школовање и паралелно завршава Средњу музичку школу Ватрослав Лисински – вокално-инструментални смјер
и XIII београдску гимназију – природно-математички смјер.

На Факултету музичке
умјетности у Београду, 2019.
уписује харфу у класи редовног професора др Милене
Станишић и завршава прву
годину основних студија са
просјеком 10.
Примјетан успјех је постигла на Војвођанском фестивалу – ЛАУРЕАТ за Основну музичку школу 2015, I награду 2016. и I награду 2019.
године, Републичком такмичењу – III награда 2009. и III
награда 2018. и Међународном такмичењу Петар Коњовић – III награда 2011. и III
награда 2017. године.

ПРАДЈЕД ПИСАО ПЈЕСМЕ
– У мојој породици је неколико генерација надарених за
писање. Тако су се стихови мог прадједе Пане Чича нашле
у књизи – Народне пјесме Кордуна које је сакупио и уредио
Станко Опачић-Ћаница - са поносом прича Корана.

РЈЕШЕЊЕ: Дејв, орао, симс, инат, Тица, ''Хуавеј'', Н, О, ријечи, Поаро, ас, ОКК, баке, во,
арбор, олива, ВБ, икад, ОИ, аналој, Е, Маравић.

ОБРАДОВАЛИ ДЈЕЦУ ИЗБЈЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА ЗВЕЗДАРЕ И ГРОЦКЕ

Удружење Завичај подијелило
150 пакетића за најмлађе

Поред јавних наступа, Корана је била члан парламента у ОШ Јосиф Панчић и XIII београдској гимназији, а
данас је активни члан парламента Факултета музичке
умјетности као и члан парламента Универзитета умјетности у Београду. Такође је добитница Доситејеве награде за 2018. и 2019. годину и
учествовала је у хуманитарној акцији „Средњошколци
средњошколцима“.
Као солиста, нека од значајнијих мјеста гдје је свирала јесу Коларчева задужбина,
Музеј позоришне умјетности, Театар на брду, Установа Културе Палилула, Културни центар Чукарице, Галерија 73 и Библиотека ОШ
Јосиф Панчић. Ипак, Корана наглашава да јој је од мјеста на којем наступа, много
важнија публика која цијени
ову врсту умјетности.
– Радо бих свирала у иностранству у градовима гдје
живе моји најближи чланови породице Виндсору, Лондону, Женеви, Кливледу… и
наравно у мамином родном
Вргинмосту. Изузетно сам
срећна и када ме слушају
пријатељи из основне школе и гимназије који нису из
свијета музике - каже Корана која жели да се усаврши
као слободан умјетник и да
заврши започето образовање у Србији.
– Радо бих радила на томе
како унаприједити и проширити значај музике у Србији. Била бих најсрећнија када би ми се указала прилика
за даље усавршавање у Централној Европи или Русији.
Нажалост, наша држава не
располаже значајним средствима за умјетност, али се
надам да ће се појавити неке
нове могућности за унапријеђење области класичне музике и да ће нове генерације
схватити значај и љепоту ове
врсте музике – рекла је Корана за крај нашег разговора.
ДРАГАНА БОКУН

НАЈБОЉИ КАДЕТ ДО 65 КИЛОГРАМА НА ЕВРОПСКОМ КЛУПСКОМ ПРВЕНСТВУ У ЗАГРЕБУ

Ђорђе Бунчић, шампион из Крњака
орђе Бунчић, ученик
ловац. Они су освојили двиЂ
Основне школе Катарије златне медаље и титуле
на Зрински из Крњака, поевропских првака у својим

» Деда Мраз обрадовао породицу Јовановић

Ч

ланови Удружења Завичај су измамили
осмијехе на 150 дјечјих лица малишана који су примили новогодишње пакетиће.
– Деда Мраз је закуцао на врата избјеглих
и прогнаних лица, које су у стању социјалних потреба, у општинама Звездара и Гроцка. Удружење се захваљује свим донаторима

који су нам помогли да вратимо осмијехе на
дјечја лица – рекао је за Српско коло предсједник Удружења Завичај Ненад Абрамовић.
Из Завичаја поручују да ће и сљедеће године обрадовати малишане, и да је ова хумана акција прерасла у традицију.
ДРАГАНА БОКУН

знати и као талентован сликар те један од најперспективнијих теквондо бораца у
Хрватској био је први на недавном европском клупском
првенству у Загребу и освојио
је златну медаљу у категорији кадета до 65 килограма.
Осмо Европско клупско
првенство одржано је у хотелу Вестин. Судјеловало је
више од 500 такмичара из 31
земље из цијеле Европе. Организатори тога првенства
били су загребачки Теквондо клуб Јастреб и Теквондо
клуб Карловац, под водством
тренера и предсједника Мирослава Брежана. На првенству су наступили и борци из
других карловачких клубова.
Највише успјеха имали
су чланови ТКД клуба Кар-

категоријама. Леа Опарница, ученица основне школе
из Карловца освојила је прво
мјесто у конкуренцији кадеткиња до 44 килограма. Кадет
Луцио Матузић из Теквандо
клуба Банија-Пандас, освојио је треће мјесто у категорији до 45 килограма. Јуниорка Луција Хребац изгубила је меч у борби за медаљу
од представнице Француске.
Далија Бунчић, сестра Ђорђа Бунчића, у категорији кадеткиња до 51 килограма, у
осмини финала изгубила је
од Катарине Станковић из
српског клуба Арес. Мирослав Брежан, тренер и предсједник ТКД клуба Карловац
каже да је задовољан оствареним резултатима.
MИЛАН ЦИМЕША / НОВОСТИ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

НИНКО КРЕСОЈЕВИЋ ЈЕ АУТОР ЈЕДНЕ ОД НАЈОМИЉЕНИЈИХ ЗВЕЗДАШКИХ ПЈЕСАМА

ПОНОСАН БУДИ: Кордунаш написао
хит који пјева Бора Ђорђевић
јесма Поносан буди коју
мичарски и одражавала је
П
изводи Бора Чорба ( ...
то вријеме и емоцију која је
„јер остаће тек комшија мапостојала међу црвено-бије-

Херцеговци обрадовали кориснике
Свратишта за дјецу у Новом Саду
лади из Удружења Срба Херцеговаца
Задовољство реализацијом није крио ни
М
и пријатеља у Србији, препознатљиви предсједник Комисије за рад са младима
управо по свом хуманитарном раду на самом Милош Томић.
крају године упустили су се у организацију
прикупљања помоћи за кориснике Свратишта за дјецу и одрасле. Акцији су се одазвали многи пријатељи Удружења међу којима
су били и ученици и запослени у Основној
школи Људовит Штур из Кисача и чланови
Карате клуба Соко из Новог Сада.
– Осмијеси дјеце нас охрабрују да и у будућности организујемо овакве и сличне акције – рекао је Марко Никчевић.

– Акценат је био на скупљању дјечјих новогодишњих пакетића, али и на прикупљању
играчака, школског прибора, обуће и одјеће
– рекао је Томић.
Млади из Удружења готово читаву деценију у континуитету учествују у организацији разних хуманих акција од скупљања новогодишњих пакетића, организовања хуманитарних журки за лијечење обољелих, акција
добровољног давања крви… 
РСК

»» Жељко Тинтор, Чедомир Пађен, Синиша Лазаревић и Драган Ћеран

Банијци у Суботици одушевили дјецу

З

авичајно удружење Банија из Суботице
обрадовало је 75 малишана и уручило им
пакетиће. Претходних година организовали
су и програм, а дошао би чак и Божић Бата,
међутим то ове године није било могуће због
неповољне епидемиолошке ситуације изазване Ковидом 19. Према ријечима предсједника Управног одбора Удружења Жељка
Тинтора дјеца рођена 2010. и млађа имала
су право на пакетић.

Иако није било Божић Бате дјеца су спремила пригодне божићне пјесмице. Предсједник Удружења Чедомир Пађен изразио је жал
што је корона омела бројне планиране активности, па је привремено прекинуто традиционално Банијско прело и Фестивал изворног пјевања. Ипак, Удружење је било један од организатора манифестације Завичајни дани који су
се ипак одржали у октобру, а и ове године није
изостао обилазак манастира на Фрушкој гори.

ли”) први пут се чула прије
осам година на сјеверу стадиона Рајко Митић када је
ФК Црвена звезда побједом
над Јавором преузела прво
мјесто на табели и најавила
освајање титуле након неколико година паузе и доминације Партизана.
Тада је цио црвено-бијели тим на атлетској стази
испред сјеверне стране, заједно са навијачима, отпјевао ову, сада већ антологијску пјесму која је пробудила емоције сваког Звездиног
навијача, а тада је измамила
и сузе Звездиног првотимца
Михаила Ристића.
Касније, пјесма је редовно
на репертоару ФК и КК Црвена звезда, а пјевала се хорски
и на Малом Калемегдану након освојене титуле АБА лиге 2015/2016. године.
Такође, њени стихови били су кореографија на прослави 72. рођендана СД Црвена звезда на стадиону Рајко Митић, када није било
навијача на стадиону Рајко
Митић који није узео учешћа у хорском пјевању стихова „ал' не знају кад се Звезда воли, сви су дани поносни и славни”.
Оно што је мало познато јесте чињеница да пјесму
није написао Бора Чорба који је изводи, већ навијач Звезде Нинко Кресојевић који је
аутор ове и још шест пјесама
са албума Успаванке за мале Звездаше (Звездине звезде,
Токио – Бари...). Курир га је
пронашао захваљујући јед-

»» Нинко Кресојевић
ном коментару испод спота
за пјесму Поносан буди на популарном навијачком порталу и овом приликом разговарамо са њим на ту тему.
zz
Како је настала пјесма
Поносан буди ?
– Прије свега бих желио
да се наизмјерно захвалим
Бори Чорби који је извео
ову пјесму као дио пројекта Успаванке за мале Звездаше, без његове помоћи, ова
пјесма сигурно не би постала једна од омиљених звездашких пјесама. Пјесма је,
као и остале које пјевају Бане
Видаковић, Никола Демоња,
Инспектор Блажа, Милица
Бабић, Вук Росандић... почела да се пише једног љета
на Кордуну, у Крајини, а завршена је, као и цијели албум, у Шумадији. Поносан
сам што је Поносан буди толико добро примљена међу звездашима. Настала је
у тренутку кад Звезда није
баш била у завидној позицији, ни финансијски ни так-

лим дијелом Србије. Велика
ми је част што се изводи на
свакој утакмици КК Црвена
звезда, за коју смо касније
Никола Демоња и ја направили и пјесму Играј Звездо,
која тек треба да уђе у срца
свих наших навијача – прича Нинко Кресојевић.
zz
Јесте ли имали проблема
због стихова пјесме Поносан буди пошто се у једном дијелу „пецкају” комшије које описујете као
„комшија мали”?
– Не, никада. Живим у малој средини гдје се сви познајемо, и заједнички гледамо дербије и дружимо се, но,
никада не реци никад – смије
се аутор Нинко Кресојевић и
додаје – Ипак је ту Бора Чорба преузео терет славе, али и
опасност да се не замјери навијачима противничког табора и зато му скидам капу.
zz
Имате ли још неки албум
са истом навијачком тематиком у плану?
– Моји пријатељи Звездаши, из свијета музике и позоришта и ја, планирамо да направимо дјечју представу по
мотивима Успаванки за мале
Звездаше гдје би учешћа узели најпознатији глумци који навијају за тим из Љутице Богдана. План је такође,
да са том представом кренемо на гостовања и промовисања нашег клуба широм
Србије, Реп. Српске и Црне
Горе. Надам се да ћемо у томе и успјети у ова луда времена – закључио је Нинко
Кресојевић. 
А. Р.

»» Вељко Жигић, Марија Обрадовић, Милан Обрадовић и Стојан Кепчија

Удружење 6. Личке пролетерске
дивизије одржало Сједницу УО
а самом крају године вала масивнија окупљања. Она и израду веб странице. ПриН
Удружење бораца, пото- се захвалила активисти Дра- сутнима се обратио и Жељко
мака и поштовалаца НОР-а, жену Растовцу који је умјесто Бурсаћ који је са својом пје6. Личке пролетерске дивизије Никола Тесла и 35. Личке ударне дивизије организовало је Радну Сједницу УО и
других органа руковођења и
управљања Удружењем.
Марија Обрадовић, предсједница Удружења рекла је
да је у години која је обиљежена пандемијом корона вируса велики успјех што је реализовано 76 активности, док
се због епидемиолошких мјера морало одустати од 19 активности која су подразумије-

осталих чланова обављао све
послове везане за Удружење
посљедњих мјесеци јер остали
чланови имају преко 65 година, и у вријеме епидемије су у
ризичним групама. Међу најактивнијим члановима је био
и Мирко Бошњак.
Вељко Жигић је напоменуо да су планирали да на
свечаној сједници којом би
обиљежили 7 година рада
Удружења направе малу ретроспективу свих реализованих активности. Он је најавио

вачком групом ЗУ Ћиро Личка Калдрма— Дрвар редован
на свим окупљањима.
Овом приликом одата је
почаст Милану Рашети члану Статутарне комисије који је преминуо. Осим њега
преминуло је још шест чланова Удружења међу којима
су борци Милан Маљковић
и Милорад Црнобрња, и чланови Милена Дравић, Јован
Радаковић, Илија Марунић
и др. Радмила Павлица.

ДРАГАНА БОКУН

БЕСПЛАТНО РЕЗЕРВИШИТЕ

СРПСКО КОЛО
Уколико желите редовно да добијате свој примјерак
Српског кола на кућну адресу (у Србији) довољно је да
позовете број дописништва у Новом Саду 021/ 66 13 600
Радно вријеме: понедјељак, сриједа и петак од 9 до 16,
уторак и четвртак од 12 до 19 часова.
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ДА СЕ НЕ ЗАБОРАБИ ПРИЧА О МЛАДОМ РУСКОМ ДОБРОВОЉЦУ ИЗ МОСКВЕ КОЈИ ЈЕ ДАО ЖИВОТ ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
»» Константин

Богословски
сахрањен је
на војничком
гробљу Мегдан
у Вишеграду,
заједно са још
шесторицом
руских бораца,
Василијем
Ганијевским,
Сергејем
Баталином,
Генадијем
Котовом,
Андрејем
Нименком,
Димитријем
Поповом и
Владимиром
Сафоновом.

АНЂЕО СА
ЗАГЛАВКА

»»Име Константина Михајловича Богословског,

ратника и хероја дјечачког лица, са великим
поштовањем се и данас изговара у Вишеграду,
граду који памти његову херојску погибију
12. априла 1993. на брду Заглавак, али и чува
славу и успомену на Обједињени руски
добровољачки одред

Р

епублика Српска живи захваљујући огромним жртвама у отаџбинском рату. На почетку сукоба велику улогу одиграли су руски добровољци који су се борили у
редовима војске Републике Српске.
Посебно на ратишту око Вишеграда
и Сарајева.
Рус којег Срби посебно памте у
Вишеграду и његовој околини јесте
Константин Михајлович Богословски, којем су дали надимак Анђео са
горе Заглавак. Момак и јунак дјечачког лица, за кога су сви мислили да
има 17 година, јер је дјеловао младолико. У пресудној бици за Вишеград млади Костја положио је живот
за српство. Имао је само 21 годину.
Херојски је пао 12. априла 1993. године на брдима Заглавак изнад Вишеграда бранећи Србе од најезде муслиманских војника и муџахедина.

РОДИТЕЉИ ПОКУШАЛИ ДА ГА
ОДГОВОРЕ ОД ОДЛАСКА У РАТ

Константин Богословски рођен
је 17. јула 1972. године у граду Гарму у Таџикистанској републици, тадашњем СССР, али се са породицом
још као дјечак преселио у Москву.
Распад велике државе затекао га је
на одслужењу војног рока 1991. године. Када се вратио у родитељски дом
није могао да гледа огромне редове
испред продавница, гашење некада
моћних фабрика и сталну крађу од
дојучерашњих високих комунистичких функционера, који су се под плаштом „перестројке” Михаила Горбачова и Бориса Јељцина несметано богатили пљачкајући властити народ.
– Не желим да живим овдје мама,
ово није моја земља – рекао је једног
дана мајци Људмили и казао јој да је
успоставио контакт са козацима и да
ће ускоро отићи да ратује у Југославију, која се распадала као и СССР,
само у великој крви.
– Отићи ћу да се борим за Србе,

јер су они наша православна браћа – говорио је Константин, јасно се
противећи тада званичној политици
властите земље и предсједника Русије Бориса Јељцина који су тадашњој
Југославији увели санкције, заједно
са САД и западним земљама.
Мајка, отац и брат Иван покушали
су Костју да одговоре од те идеје, али
се он није поколебао, јер је у козачкој оранизацији већ дао ријеч. Иако
је имао лош предосјећај и снове, а о
томе се повјерио мајци, није желио
да одлаже пут. Како је говорио мајци, а касније и својим ратним друговима у Вишеграду, предосјећао је да
се жив са ратишта неће вратити. Заједно са двојицом другова из војске
упутио се у Републику Српску. Њих
двојица имали су ратног искуства,
јер су се борили у Придњестровљу.

ВИСОК МОРАЛ РУСКИХ
ДОБРОВОЉАЦА ОСОКОЛИО СРБЕ

По доласку у Републику Српску,
Костјини другови су отишли у Херцеговину, а он је остао у Вишеграду гдје
је одмах задужио униформу и ратну опрему. Постао је члан козачког
одреда, тачније другог Обједињеног
руског добровољачког одреда, а својим дјечачким невиним лицем одударао је од остатка екипе, искусних
и ратом превејаних добровољаца са
подручја широм СССР и Афганистана. Ниједан задатак није му тешко
пао, чак штавише, све их је радо и са
осмијехом извршавао. Његова униформа увијек је била чиста и уредна, а Срби су га обожавали.
Једном младом српском борцу
се повјерио да му је прадједа био у
царској војсци Русије у Првом свјетском рату, дједа на финском ратишту
у Другом свјетском рату, а потом и
ослободио Берлин. Волио је музику,
па је заједно са још једним руским
добровољцем иначе вршњаком Владимиром Волођом Сидоровом често

знао да узме гитару, развесели и размрда српску војску.
Када је војни врх Републике Српске у марту 1993. схватио да мора
овладати планинским узвишењима
изнад Вишеграда, како би омогућио
офанзиву и ослобађање Горажда пред
руске и српске борце поставио је нимало лак задатак. Освајање кота брдо
Заглавак и брдо Столац. Без обзира
на тешкоћу планинског терена, обилан снијег и хладноћу командант руских козака Александар Кравченко
одмах и без поговора је прихватио
задатак, без обзира што је бројчано
јачи непријатељ био високо, на добро утврђеним положајима. Висок
морал код Руса соколио је и Србе, па
су надљудским напорима и уз жртве
за мјесец дана овладали котама којима су практично Вишеград извадили из окружења и омогућили војсци
Републике Српске несметан пробој
ка Горажду.

БОЖЈА ОПОМЕНА

Према казивањима свједока уочи одлучујуће битке 12. априла, када су муслимани напали српске положаје желећи да их врате под своју
контролу, руски добровољци су добили знак да ће многи од њих смртно страдати. У ноћи када су почеле
борбе кандило које је увијек горјело
у просторији испод иконе Богородице, гдје су били руски добровољци, избацило је жар и кренуло да гори. Руси су одмах Србима рекли да
су добили знак и да ће бити жестока
битка и да је питање ко ће се од њих
вратити жив.
Муслимани су у великој офанзиви
освојили брдо Столац и навалили са
још већим снагама на Заглавак. Константин Богословски дужио је тешки
митраљез и заједно са Русима држао
је најтеже положаје према муслиманима. Погинуо је у 9.00 часова ујутро,
два сата од почетка офанзиве, шти-

тећи српску заставу која се поносно
вијорила изнад ровова које су држали српски борци и руски добровољци. Заједно са њим у рову је био његов
најбољи друг Волођа Сидоров који је
пружао жесток отпор, све до доласка
команданта Кравченка са групом војника. Тог дана на положајима на брду Столац тог 12. априла 1993. погинули су и Владимир Сафонов и Димитриј Попов. Командант Александар Кравченко је рањен у главу као
и Владимир Јегер. Битка је трајала
још четири сата, а непријатељ је одбијен и бачен на првобитне положаје.

ВЈЕЧНА КУЋА НА ВОЈНОМ
ГРОБЉУ У ВИШЕГРАДУ

Руси су својом крвљу заувијек
оставили траг у Републици Српској
и уткали себе у њену државност. Тог
дана на Заглавку муслиманске снаге, према властитом признању, биле
су приморане на панично повлачење
и бијег, имале су 80 убијених и више
од 100 рањених бораца.
– Битка за Заглавак је једна од херојских страница модерне руске војне историје. Најсјајнија епизода руског добровољачког покрета и вриједан примјер млађој генерацији –
рекао је командант руских козака
Александар Кравченко.
Константин Богословски сахрањен
је на војничком гробљу у Вишеграду,
заједно са још шесторицом руских бораца, Василијем Викторовичем Ганијевским, Сергејем Јурјевичем Баталином, Генадијем Петровичем Котовом,
Андрејем Николајевичем Нименком,
Димитријем Поповом, Владимиром
Васиљевичем Сафоновом.
На брду Заглавак од прије шест година стоји крст од двије „зоље”, баш
на мјесту погибије Константина Богословског. Њега су 2013. направили његови саборци како би сваке године долазили на то мјесто и палили му свијећу. ПЕТАР КАРАНОВИЋ

РУСКИ КРСТ БРАНИ
ВИШЕГРАД
Народ Републике Српске
и Вишеграда знао је како
да се одужи Русима палим
за њихову слободу. Прије
двије године, 12. априла
2017. подигнут је велики
Руски крст. Он данас
краси некадашњи Стари
град и утврђење племића
Павловића и сија изнад
Вишеграда, као симбол
заједничке борбе и братства
руског и српског народа.
Руски крст шаље поруке
мира, он није ратно
обиљежје и његова мисија
је да рата никад више не
буде на овим просторима.

ЧАК 37 РУСА ПОГИНУЛО
ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

ДОКУМЕНТАРАЦ ИГНОРИСАН У СРБИЈИ,
РЕДИТЕЉ ПЕТАР НЕДЕЉКОВИЋ ПРЕМИНУО

Од 1992. до 1995. године,
према подацима општинске
Борачке организације, у
одбрамбено-отаџбинском
рату у Републици Српској
учествовало је 700 руских
добровољаца, од којих је 37
погинуло. Ратовали су широм
Српске, на сарајевском,
вишеградском, прњаворском
и херцеговачком ратишту.

О Константину Богословском 2015. године снимљен је
документарни филм у којем о свом сину прича мајка
Људмила, али и његови саборци са ратишта у Вишеграду.
Режију је потписао Петар Недељковић који је преминуо
на промоцији тог филма у Београду прије три године.
Сценариста је Љиљана Булатовић Медић, а продуцент
Миодраг Меденица. Документарац је игнорисан од стране
телевизија са националном фреквенцијом у Србији и
никада није приказан на РТС или некој другој ТВ. У Русији је
доживио велики успјех, добио је престижну награду Златни
витез, а приказан је и на телевизији Републике Српске.

