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РАДОВАН МАНОЈЛОВИЋ
Обреновац је постао
важан индустријски
центар Србије

МИЛОШ МАРКОВИЋ

Зашто 22 године нисам
добио прилику да свједочим о
НАТО бомбардовању РТС-а?!

ОДЛУЧНА БОРБА ПРЕЖИВЈЕЛИХ ЖРТАВА УСТАШКОГ ТЕРОРА ПРОТИВ ИСТОРИЈСКОГ РЕВИЗИОНИЗМА

ЛОГОРАШИ: НЕПРИХВАТЉИВО ЈЕ
ДА СРБИЈA НЕ УСВОЈИ РЕЗОЛУЦИЈУ
О УСТАШКОМ ГЕНОЦИДУ НДХ НАД
СРБИМА, ЈЕВРЕЈИМА И РОМИМА!

ИНТЕРВЈУ ГЕНЕРАЛ-МАЈОР ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ И АУТОР КУЛТНЕ КЊИГЕ КНИН ЈЕ ПАО У БЕОГРАДУ

СЕКУЛИЋ:
Међународна
заједница
очекивала
да сами
напустимо
ратиште

ПЕРИШИЋ УОЧИ ОЛУЈЕ:
Пред јавношћу створити
слику да припадници Војске
РСК нису хтјели да се боре,
као кривца приказати
Милана Мартића,
народ третирати
као жртву кога је
Србија прихватила
и спасавала!

25 ГОДИНА ОД ЕГЗОДУСА СРБА ИЗ САРАЈЕВА

2 АКТУЕЛНО

» Пише: Трифко Ћоровић

ТРАВАЊ У МОСТАРУ
Двије седмице након проглашења Независне Државе
Хрватске, 25. априла 1941. године поглавник Анте Павелић потписао је Законску одредбу која гласи: „На подручју Независне Државе Хрватске забрањује се употреба ћирилице”.
То је било вријеме у којој је усташка геноцидна творевина НДХ успоставила своје стандарде, па су заједно
са забраном ћирилице донијете и Законске одредбе о
расној припадности, одредба о заштити народне и аријевске културе хрватског народа, као и она о заштити
аријевске крви и части хрватског народа. Ови закони
представљали су темељ правосудног система Независне
Државе Хрватске у чијем саставу је некад био и Мостар.
Три дана уочи 80. годишњице од успоставе НДХ један
српски повратник упутио је из града на Неретви писмо
у Нови Сад адресирано на Фонд за избјеглa, расељенa
лицa и за сарадњу са Србима у региону.
С обзиром да је у питању било важно пословно писмо,
уредно је Хрватској пошти платио 16,8 КМ пошиљку са
повратницом.
Након неколико дана пошиљка је стигла на његову кућну адресу са печатом поште у Загребу и натписом „забрањено писање ћирилицом.”
Након реакције медија огласиле су се Хрватске поште саопштењем у коме су навели да пошиљка за иностранство
може бити адресирана
писмом државе одредишта „уз услов да су латиницом уписани назив
мјеста и назив одредишне државе.”
Нејасно је због чега се
гази Устав БиХ који гарантује равноправност
писма сва три конститутивна народа.
Још мање је јасно зашто
писмо из Мостара до Новог Сада иде заобилазним путем преко Загреба.
Чак и да је истина, као што се тврди, да постоји одредба у којој се захтјева да назив мјеста и одредишне државе буде исписан латиницом, поставља се питање, како је неки службеник Хрватске поште уопште примио и
наплатио пошиљку, ако она није у складу са прописима? Можда је онда намјера била да се опструише српски повратник?
У Србији су усвојени сви закони који регулишу права националних мањина, али још се не назире кад ће напокон
бити усвојен Закон о српском језику и писму.
Хрвати у БиХ сматрају да су угрожени јер званично немају свој ентитет. Није тешко претпоставити како би се
тек понашали да га имају. У пракси је лако препознати
значење поруке коју је, након зимус одржаних избора у
Мостару, упутио хрватски члан Предсједништва БиХ и
лидер ХДЗ у ФБиХ Драган Човић.
– И да има пет становника Мостар ће бити стони град
Хрвата. Овдје је наша болница, казалиште, свеучилиште. Мостар ће бити стони град не само Хрвата Мостара, већ и других Хрвата.
Од травња 1941. до травња 2021. године - континуитет
једног трајања.
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ВЛАДА СРБИЈЕ ТРЕБА ДА ИМА ЈЕДНАК ОДНОС ПРЕМА СВИМ ПЕНЗИОНЕРИМА

Линта тражи да и пензионери
из Хрватске и БиХ имају право
на новчану помоћ, картице
за куповину и ваучере
АПЕЛ И ЗА ПЕНЗИОНЕРСКЕ
КАРТИЦЕ И ВАУЧЕРЕ

П

редсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта тражи да Влада
додијели пакете витамина и пензионерима који су пензије стекли у Хрватској, БиХ и другим државама региона, а живе у Србији.
Подјела пакета витамина је почела
12. априла и траје до 5. јуна. Према подацима Завода за социјално осигурање
за 2019. и 2020. годину у Србији живи
123.779 пензионера са подручја бивше
Југославије. Од тог броја 58.678 је из Хрватске, 40.634 из Босне и Херцеговине,
12.991 из Словеније, 5.841 из Сјеверне
Македоније и 5.635 из Црне Горе.
Мањи дио њих ће добити пакете витамина јер су дио радног стажа стекли
у Србији, али нажалост, већина неће
добити најављену помоћ јер нису корисници Фонда ПИО Србије. Значајан
број пензионера из бивших југословенских република, који пензије примају у
Србији, изгубили су тзв. заштитни додатак и пензије им износе понижавајућих
3.500 динара или нешто више. Због тога се налазе у јако тешкој материјалној
ситуацији.
Поред тога, наведена категорија пензионера се осјећа дискриминисано јер
немају право на новчану или било ка-

кву другу помоћ ни у државама региона гдје су стекли пензију, нити у Србији.
Линта позива Владу да покаже солидарност и хуманост и додијели пакете
витамина и исплати једнократну помоћ
у висини 9.000 динара пензионерима из
Хрватске, БиХ и других држава региона који живе у Србији. Он подсјећа да је
одлукама Владе Србије од априла и децембра прошле године око 1,7 милиона
пензионера корисника Фонда ПИО два
пута добило једнократну помоћ у износу од 4.000 и 5.000 динара из разлога да
би лакше пребродили ситуацију изазвану пандемијом корона вируса.
Нажалост, наведену помоћ од укупно
9.000 динара, и поред више апела Линте, нису добили пензионери који имају
пребивалиште или боравиште у Србији,
а нису корисници Фонда ПИО. Њима је
доста теже да издрже ово тешко вријеме пандемије корона вируса.
Влада треба да има једнак однос према свим пензионерима, а не да прави
разлику у додјели пакета витамина и
исплати једнократне помоћи. Пензионери из Хрватске, БиХ и других држава региона троше своје пензије у Србији и савјесно испуњавају своје обавезе
као и сви остали пензионери.

Предсједник Савеза Срба из региона
Миодраг Линта тражи да Влада додијели пензионерске картице и ваучере
и за пензионере који су пензије стекли у Хрватској, БиХ и другим државама региона, а живе у Србији.
Линта сматра да су пензионери из
региона, који нису корисници Фонда ПИО, дискриминисани у односу на
остале пензионере јер немају право
на једнократну новчану помоћ, пензионерске картице и ваучере. Ради се о грађанима Србије који савјесно испуњавају обавезе и своје мале
пензије троше у Србији. Због тога би
било фер и поштено да пензионери
из региона буду изједначени у правима са пензионерима који су корисници Фонда ПИО.
Пензионерске картице би много
значиле и пензионерима из региона
јер би имали попуст од 10–15
посто на прехрамбене производе
и кућну хемију у објектима великих
трговинских ланаца, као и другим
установама. Ваучери, које издаје
Министарство трговине, туризма
и телекомуникација у вриједности
5.000 динара, много би такође
значили пензионерима из региона
јер би могли да их користе за одлазак
у бању на лијечење или за одмор
у неком од бројних угоститељских
објеката.
Значајан број пензионера из
региона, који пензије примају у
Србији, изгубили су тзв. заштитни
додатак и пензије им износе
мизерних 3.500–6.000 динара
или нешто више. Из тог разлога
наведена категорија пензионера
се налази у немогућој ситуацији јер
не може да састави крај с крајем.
Због тога су принуђени да раде било
какве послове да би зарадили за
голо преживљавање или чекају да
добију повремену помоћ од својих
најближих.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ДОНИРАЛА ГРАЂЕВИНСКИ
МАТЕРИЈАЛ ЗА 53 ПОРОДИЦЕ У КОСТАЈНИЦИ
редсједник Покрајинске
ником општине о могућности
П
владе Војводине Игор Микуповине производног објекта
ровић и премијер Републиу центру Костајнице како би
ФОТО: СРНА

УВОДНИК
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ке Српске Радован Вишковић
уручили су рјешења о додјели грађевинског материјала
представницима 53 породице чији су објекти оштећени
у земљотресу.
Мировић је поручио грађанима који су примили рјешења о донацији да Војводина на Српску гледа као на
браћу.
– Ми смо сви браћа – рекао је Мировић и додао да је
дио грађевинског материјала већ стигао, а да се преостали дио очекује да буде допремљен ускоро.
Предсједник Покрајинске
владе Војводине Игор Мировић је рекао да је разговарао
са начелником општине Ко-

стајница Николом Јањетовићем о могућностима да Војводина на још неке начине помогне Костајници.
Грађевински материјал је
донација Покрајинске владе
Војводине вриједна 12 милиона динара, односно око
200.000 КМ, а подршку приликом допремања помоћи

пружила је Републичка управа цивилне заштите.
Премијер Републике Српске Вишковић је поручио да
је и предсједник Србије Александар Вучић обећао помоћ и
да не треба бринути јер је Србија Српској као старији брат.
Премијер Српске је нагласио да је разговарао са начел-

се у управну зграду смјестила
општинска управа након што
је зграда општине оштећена у
земљотресу.
Он је навео могућност
да се покрене и производни
процес у производном дијелу тог објекта, што би довело до отварања нових радних
мјеста у овој општини.
У општини Костајница, која
граничи са Хрватском, 29. децембра прошле године земљотрес је причинио велику материјалну штету, која према тренутним процјенама износи више од девет милиона КМ.
Оштећено је 937 објеката
и инфраструктура, а велику
штету су претрпјели и привредни субјекти.
СРНА

АКТУЕЛНО 3

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

ФОТО: A.ВАСИЉЕВИЋ/ПОЛИТИКА

ЧЕТИРИ ПУТА ОДБИЈЕН ЛИНТИН ПРИЈЕДЛОГ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ИЗБЈЕГЛИЦАМА

» УПОРАН У БОРБИ ЗА ПРАВА

ПРОГНАНИХ: Миодраг Линта

П

Без измјене Закона о
избјеглицама нема
стамбеног рјешења за
још 12.000 породица

редсједник Савеза Срба из региона и народни посланик Миодраг Линта је четири пута до закључења овог броја Српског
кола покушао да се Дневни ред сједнице Народне скупштине Републике Србије прошири
са његовим приједлогом закона о измјенама
и допунама Закона о избјеглицама. Нажалост,
сви његови покушаји били су неуспјешни. Након покушаја од 23. марта о коме смо писали у
прошлом броју, Линта је исти приједлог поновио 13. априла, 29. априла и 18. маја.
Образлажући свој приједлог Линта је истакао да би се његовим усвајањем створили
формални предуслови да се на праведан и
свеобухватан начин коначно ријеши стамбено питање свих протјераних Срба из Хрватске и Федерације БиХ.

НАСТАВИТИ СПРОВОЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ
СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА

– Овим приједлогом закона тражим пет
кључних ствари. Прво, тражим да Влада Србије преузме одговорност и настави Регионални стамбени програм чији циљ је да се
коначно на правичан и трајан начин ријеши
стамбено питање свих протјераних Срба из
Хрватске и Федерације БиХ, као кључно питање интеграције – рекао је Линта и подсјетио да у Србији и данас живи више од 12 хиљада прогнаничких породица који још увијек нису ријешили своје стамбено питање.
– Те породице више од 25 година плаћају
кирију као подстанари и у претходном периоду су издвојили десетине хиљада марака и
евра за плаћање станарине – рекао је Линта
и додао да према подацима Секретаријата
за имовинско-правне послове Београду недостаје 2.000 станова за прогнаничке породице који су се пријавили на претходне конкурсе за рјешавање свог стамбеног питања.
– Процјењује се да има још барем око 500
прогнаничких породица који нису конкурисали и који очекују да се распише још један јавни
позив за рјешавање стамбеног питања – рекао
је Линта и додао да и у Новом Саду недостаје
барем 1.000 станова за рјешавање стамбеног
питања прогнаничких породица. Сумирајући
стање Линта је истакао да Србији недостаје око
7.000 станова, око 3.000 пакета грађевинског
материјала, око 2.000 сеоских имања и најмање хиљаду монтажних кућа.

ОМОГУЋИТИ ПРАВО НА КОНКУРС
ИЗБЈЕГЛИЧКИМ ПОРОДИЦАМА КОЈЕ СЕ
НИСУ ЕВИДЕНТИРАЛЕ 1996. ГОДИНЕ

Линта је као други проблем истакао да
својим приједлогом тражи да се стамбено

ЧИЊЕНИЦЕ
zz
Према анкети Комесари-

јата за избјеглице и миграције из 2009. године евидентирано је око
17.000 избјегличких и
прогнаничких породица са подручја Хрватске и
Босне и Херцеговине са
неријешеним стамбеним
питањем.
zz
У Србији је 2012. године
почео да се реализује Регионални стамбени програм. Циљ програма је
био да се у року од 5 година, односно у периоду
од 2012. до 2017. године,
ријеши стамбено питање свих 17.000 избјегличких и прогнаничких породица.
zz
У међувремену, рок за реализацију Регионалног
стамбеног програма неоправдано је продужен до
краја 2021. године, а Комесаријат за избјеглице и миграције је саопштио да ће
до краја 2021. године бити
ријешено свега нешто више од 7.000 породица.
zz
Процјењује се да ће више од 12.000 избјегличких и прогнаничких породица остати без крова над
главом јер нису били сви
обухваћени анкетом.
zz
У Србији је потребно најмање 7.000 станова, 3.000
пакета грађевинског материјала, 1.500 сеоских
имања и 500 монтажних
кућа да се коначно ријеши стамбено питање свих
избјеглих и прогнаних
лица са подручја Хрватске и БиХ.
zz
За рјешавање стамбених потреба избјеглих
и проганих лица највећи дио средстава донирали односно поклонили су
Европска унија, поједине
државе и други међународни донатори.

ријеши питање и више од 1.000 прогнаничких породица које нису имале формално-правни статус избјеглице или прогнаника,
али су суштински протјерани. Појаснио је
да је ријеч о породицама које из разних разлога се нису пријавиле на попис избјеглица 1996. године, али да их због тога не треба сада дискриминисати.
– Комесаријат за избјеглице им није омогућио да конкуришу за рјешавање својих
стамбених питања кроз станове, додјелу грађевинског материјала, монтажне куће и сеоска имања – рекао је Линта.

ОМОГУЋИТИ ОТКУП СТАНОВА

Као трећи проблем који је својим приједлогом обухватио Линта је навео још три
специфичне групе прогнаних породица којима није омогућено да откупе станове у којима живе.
– Тражим да се породицама корисницима
тзв. СИРП програма омогући откуп станова.
То је Програм трајне интеграције у седам локалних самоуправа које је финансирала италијанска Влада, као и да се омогући право откупа за 49 прогнаничких породица које живе
у становима ДИПОС-а у Београду. Такође, тражим да се омогући право откупа свим прогнаничким породицама које су добиле своје станове кроз пројекат Социјалног становања и кроз
тзв. Пројекат социјалног становања у заштићеним условима – рекао је Линта.

СМАЊИТИ ОТКУПНУ ЦИЈЕНУ

У свом приједлогу Линта је тражио и да
се смањи откупна цијена са 50% на 75% наводећи три разлога.
– Први разлог је што се ради о највећим
жртвама ратова, други разлог је што је највећи број тих станова урађен веома лоше и
неквалитетно, а трећи, најважнији разлог је
што је највећи дио средстава за рјешавање
стамбеног питања дала Европска унија и други међународни донатори – рекао је Линта.
Он се заложио и да се оним породицама које су већ потписале уговоре о купопродаји
из истих разлога омогући Анекс уговора и
да се откупна цијена са 50% смањи за 75%.

БЕЗ ПОДРШКЕ ПОСЛАНИКА КОЈИ
СУ И САМИ БИЛИ ИЗБЈЕГЛИЦЕ

Линтин приједлог највећу подршку је
имао у трећем покушају, када га је подржало 11 посланика у Скупштини Србије. Занимљиво је да ниједном међу њима није било
оних посланика који су и сами били међу
прогнаним.

Приједлог о измјенама и допунама Закона о избјеглицама
ЧЛАН 1.
У Закону о избјеглицама („Сл. гласник РС”, бр. 18/92, „Сл. лист СРЈ”, бр.
42/2002 – одлука СУС и „Сл. гласник РС”,
бр. 30/2010), у члану 1 послије става 1.
додаје се став 2. који гласи:
Право на збрињавање ради задовољавања основних животних потреба и пружање помоћи у процесу интеграције имају
избјегла и прогнана лица која нису имала формални статус избјеглих и прогнаних лица због протјеривања и доласка у
Србију током 1991. године када није постајао Комесаријат за избјеглице, неинформисаности, страха и др.
ЧЛАН 2.
У члану 19. мијења се став 1. који гласи:
Избјеглици и лицу из члана 18. став 2.
тачка 1) овог Закона и члановима њихо-

вог породичног домаћинства, ради њихове интеграције, Република Србија има
обавезу рјешавати стамбене потребе.
ЧЛАН 3.
У члану 19а послије става 2. додају се
став 3, став 4. и став 5. који гласе:
Право на откуп непокретности имају корисници СИРП програма чије су стамбене јединице изграђене средствима италијанске Владе у седам локалних самоуправа. Право на откуп непокретности
имају корисници стамбених јединица
Друштва за изнајмљивање некретнина
ДИПОС д.о.о. Београд са којима ДИПОС
д.о.о. има закључене Уговоре о закупу.
Право на откуп непокретности имају корисници стамбених јединица, са којима
су закључени уговори о закупу или коришћењу, које су добили кроз пројекте

Социјално становање и Социјално становање у заштићеним условима.
ЧЛАН 4.
У члану 19л мијења се став 1. који гласи:
Купопродајна цијена непокретности
утврђује се када се вриједност непокретности која је предмет уговора о купопродаји умањи за 75%.
ЧЛАН 5.
У члану 19. послије става 1. додаје се
став 2. који гласи:
Са лицима која су закључила уговор о
купопродаји непокретности потписаће
се Анекс Уговора из разлога јер је купопродајна цијена непокретности која
је била предмет уговора о купопродаји била умањена за 50 % а сада је умањена за 75 % .

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

Промјена презимена након
развода брака у Србији и упис
малољетне дјеце у књиге
држављана у Хрватској

zz
Рођена сам 1983. године у Републици Хрватској.

Имам родни лист и домовницу на своје дјевојачко
презиме. У Републици Србији сам закључила брак
2005. године са држављанином Републике Србије
и том приликом сам узела презиме бившег супруга. Из тог брака имам једно малољетно дијете. Након развода тога брака у Републици Србији, закључила сам нови брак у Републици Србији 2010. године са другим супругом, који је такође држављанин
Републике Србије и узела сам његово презиме. Из
тог брака такође имам једно малољетно дијете, и
тај брак сам развела у Републици Србији. Моја питања су како ја, као особа која, поред држављанства Републике Србије, посједујем и држављанство Републике Хрватске, могу уписати своју малољетну дјецу у књиге хрватских држављана и подићи њихове домовнице?
– Да би Ви, као држављанка Републике Хрватске,
могли уписати своју малољетну дјецу у књиге хрватских
држављана и подићи њихове домовнице неопходно је да
претходно пријавите, у матични уред у којем сте уписани у
матичне књиге рођених у Републици Хрватској, закључење
Вашег првог брака. За то је потребно да приложите Ваш
оригинални вјенчани лист од Вашег првог брака. Поред
тога, је неопходно да затражите од надлежног опћинског
суда у Републици Хрватској да донесе рјешење којим
признаје ту пресуду суда из Републике Србије као своју,
како би матични уред у којем сте уписани у књиге рођених
могао извршити забиљежбу чињенице о престанку тог
првог брака. Након тога је потребно да том матичном
уреду доставите Ваш оригинални вјенчани лист од другог
брака, како би извршио забиљежбу и те чињенице у Вашој
матици рођених и матицама вјенчаних. Након тога је
потребно да поновно затражите од надлежног опћинског
суда у Републици Хрватској да донесе рјешење којим
признаје пресуду о разводу Вашег другог брака. Ви
можете затражити признање пресуда о разводу бракова
закључених и разведених у Републици Србији, пред
надлежним хрватским опћинским судовима истовремено,
и након тога затражити од надлежног матичног уреда
у Републици Хрватској да изврши уписе закључења и
престанка тих бракова, те промјене Ваших презимена.
– Пошто претходно извршите напријед наведене
промјене у Вашој матици рођених, матицама вјенчаних
и књигама држављана Републике Хрватске, након
тога можете затражити уписе Ваше малољетне дјеце у
књиге држављана Републике Хрватске. За упис Ваше
малољетне дјеце у књиге држављана, потребно је да
истовремено затражите и њихов упис у матичне књиге
рођених у Републици Хрватској. Уз Ваш захтјев за упис
дјеце у књиге држављана и књиге рођених у Републици
Хрватској, потребно је да приложите њихове изводе из
матичне књиге рођених (не старије од шест мјесеци)
са пријеводом на хрватски језик или изводе из књиге
рођених издане на међународном обрасцу, фотокопију
Ваше домовнице, фотокопију личних карата од Вас и
од очева Ваше малољетне дјеце, те овјерене сагласности
њихових очева (сагласност њихових очева и фотокопије
њихових личних карата нису потребни ако на темељу од
хрватског суда признате судске одлуке надлежног суда
у Србији самостално остварујете родитељску бригу у
цијелости или у том дијелу односно ако очевима мирује
остваривање родитељске бриге на темељу судске одлуке
или ако им је непознато боравиште), како би Ви могли
извршити њихов упис у књиге држављана Републике
Хрватске и потом подићи њихове домовнице и родне
листове.
ПРИПРЕМИО: ШПИРО ЛАЗИНИЦА
ПРАВНИ САВЈЕТНИК ХЦИТ-А НОВИ САД

Хуманитарни центар за интеграцију и толеранцију
(ХЦИТ) пружа бесплатну правну помоћ избјеглицама
у Новом Саду, Војвођанских бригада 17, сваког
радног дана од 9 до 15 сати, а уторком, сриједом
и четвртком и од 16 до 20 сати.
Бесплатну правну помоћ ХЦИТ пружа и у Апатину,
Бачкој Тополи, Кикинди, Сомбору и Суботици.
О времену рада правног савјетника ХЦИТ-а у овим
мјестима информишите се на број 063 78 99 215.
ХЦИТ, поред осталог, прибавља и документе за
избјеглице из БиХ и Хрватске. За социјално угрожене
избјеглице из Хрватске документе прибавља бесплатно.
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МИЛИСАВ СЕКУЛИЋ, ГЕНЕРАЛ–МАЈОР ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ И АУТОР КЊИГЕ КНИН ЈЕ ПАО У БЕОГРАДУ

Међународна заједница очекивала
да сами напустимо ратиште!
сторија Републике
Српске Крајине тешко
би се могла разумјети
без свједочења учесника догађаја. Један од најупечатљивијих људи из тог времена је
дипломирани филозоф, магистар војних наука, пуковник ЈНА и генерал-мајор војске Републике Српске Крајине Милисав Секулић. Мада
је рођен у Србији, судбина и
животни изазов довео га је
крајем 1993. године у Книн.
По његовим ријечима, све
што је у животу урадио није
толико значајно колико његов
публицистички рад и свједочење које је оставио српском
народу. Секулић је, наиме,
имао прилику да као експерт
учествује у раду Хашког трибунала што му је омогућило
да у својим рукама држи велики број докумената из којих је сазнао многе појединости и детаље који никад нису
доспјели до шире јавности.
Крајем прошлог вијека
као бомба одјекнуо је наслов
његове књиге Книн је пао у
Београду. У њој је суштински
објаснио зашто су Срби Крајишници много прије хрватске злочиначке акције Олуја
били осуђени на пропаст. У
разговору за Српско коло Секулић открива детаље о томе зашто Војска Југославије и Војска Републике Српске нису интервенисале упркос плану који је предвиђао
да то ураде у случају напада
на Републику Српску Крајину. Наводи имена моћника и
начин на који су то спријечили. Нажалост, многа његова

„

У тренутку кад је
почела Олуја на
положају је било
26.000 припадника
Војске РСК. Према
документима из
Загреба, Хрвати су
ангажовали 205.000
војника.

дјела чекају прилику да буду
одштампана.
zz
Кад сте Ви и са којим сазнањима дошли у Книн?
– Од 1984. године био сам
у Генералштабу. У том периоду промијенило се неколико начелника генералштаба,
али сам увијек био у оперативној управи и по природи
посла упознат са свим плановима. Тако сам био одлично
упознат о заједничком плану Војске Југославије, српске
војске Крајине и Војске Републике Српске да у случају
радикалне агресије заједнички дејствују. То је било посебно значајно за Српску војску
Крајине која је била бројчано
мала. Са свим тим сазнањима у Крајину сам дошао крајем ‹93, практично почетком
‹94 године.
zz
Са коликим људством се
бранила Српска Крајина?
– Република Српска Крајина је проглашена крајем
1991. године и у најопштијем смислу представљала је
државу српског народа. Имала је Устав, војску, полицију,
просвјету и све институције које има и свака држава.
Величина Републике Српске
Крајине до њеног пада износила је 13.680 квадратних километара, од чега је њен западни дио обухватао 11.186
километара.
zz
Ко је створио Српску војску Крајине?
– На поменутој територији 1991. године, у тренутку
кад је почео рат, постојао је
тзв. Девети корпус (ЈНА) који је припадао војно-поморској области. Суштински то
је била копнена јединица са
командом у Книну. Док je постојao корпус, постојала је и
територијална одбрана. Она
је имала своје штабове, јединице, наоружање, опрему.
Крајем априла 1992. године
ЈНА се повукла са тог простора. Тада се у улози команданта нашао генерал-потпуковник Милан Торбица, поријеклом Личанин. Он је био изузетно способан официр. Њега
је на тој дужности замијенио
генерал потпуковник Миле
Новаковић чије име је везано за оснивање Српске војске
Крајине. У децембру 1992.

zz
Да ли је генерал Ратко Мла-

дић учествовао у стварању
Војске Републике Српске Крајине?
– У тренутку стварања Српске
војске Крајине Ратко Младић
је већ био постављен за
команданта Војске Републике
Српске. Међутим, период у коме
је Младић био командант 9.
корпуса био је значајан јер се
из Задра извукло наоружање.
У то вријеме у Задру је генерал
Момчило Перишић био командант наставног артиљеријског
центра. Тврдим да нико честитије није бринуо о војсци
Крајине од генарала Ратка Младића. Са њим сам се састајао
више пута. Подсјетићу да је Младић заговарао да се Војска
Републике Српске укључи у одбрану Републике Српске
Крајине, међутим то је спријечио Радован Караџић који је
тада себе прогласио врховним командантом.
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МЛАДИЋ ЈЕ ИСТИНСКИ БРИНУО О РСК

„

КО ЈЕ МИЛИСАВ СЕКУЛИЋ?
Секулић је рођен 1935. године у селу Трбушница код Лознице.
Завршио је Војну академију ЈНА 1954–1957, једногодишњу
Политичку школу ЈНА, Вишу војну академију, Школу народне
одбране, Филозофски факултет (група Филозофија) и
постдипломске студије – магистрирао је ратну вјештину.
Ужа специјалност: оперативно-штабни послови. Дакле:
дипломирани филозоф, магистар војних наука, пуковник
ЈНА и генерал-мајор Војске Републике Српске Крајине.
Послије завршетка Војне академије потпоручник Секулић
је био распоређен у Титову гарду. Као одличан командант
и практичар, пуковник Секулић је био премjештен у Управу
ГШ ЈНА, да би са својим искуством допринио научном
уобличавању теоријских и доктринарних докумената. Уједно
је успјешно завршио постдипломске студије и постао магистар
војне вјештине, са темом Методологија рада команде армије.
Међу првима се припремао за титулу доктора војних наука;
пошто је уједно био и кандидат за чин генерал-мајора ЈНА.
Предао је три докторске дисертације, а није постао доктор
наука. Прва дисертација је имала наслов Удруживање бојног
деловања и отпора у дивизијској зони, али је комисија није
прихватила. Написао је и пријавио други докторат са насловом
Обједињавање вођења и командовања на ратишту. И овај пут га
је комисија одбила. Покушао је и трећи пут и предложио тему
Деловање штаба Врховне команде ОС СФРЈ у рату 1991. године.
Рад је био сувише критичан да би га комисија ЈНА уопште
прихватила. Из ове одбачене дисертације је касније настала
његова прва књига.
Избијањем рата и распадом СФРЈ, распоређен је у
Книн и постао је начелник одјељења за оперативнонаставне послове Српске Војске Крајине. На крају су га за
заслуге унаприједили у чин генерал-мајора Војске РСК и
пензионисан је 1995. године. Након протјеривања српског
народа из Хрватске, послије Олује, живи у Београду.

»» Генерал Секулић у просторијама редакције Српског кола
СРБИЈА ЈОШ УВИЈЕК НИЈЕ
ПРИЗНАЛА РАТНИ СТАЖ
ПРИПАДНИЦИМА ВОЈСКЕ
И ПОЛИЦИЈЕ РСК
Посебна је категорија избјегавање војне
обавезе које је било карактеристично како
за Републику Српску Крајину, тако и за Војску Југославије из ЈНА. У априлу 2007. године у Скупштини Србије током мандата
министарке правде Снежане Маловић презентован је податак да у иностранству имамо 140.000 лица која не смију да се врате у
земљу, јер их чекају затворске казне од 5 до
15 година. О томе се од 1992. до краја 2007.
године седам пута расправљало у Скупштини Србије и на крају је све опроштено.
С друге стране, Србија још увијек није признала ратни стаж припадницима Војске и
полиције Републике Српске Крајине.

Дан уочи офанзиве,
преко хрватске
територије на Банију
је стигло 20 цистерни
горива. Мени је тада
било све јасно...
године, формиран је главни
штаб. Кнински корпус је преименован у 7. корпус Српске
војске Крајине, лички корпус у 15. корпус. На Кордуну је основан 21. корпус, на
Банији 39. корпус, у Западној
Славонији 18. корпус, док је
11. корпус основан у Вуковару и њему су били потчињени, док је команда била у
Книну. Бригаде су биле добиле име по мјестима у којима
су се налазиле. Треба имати у виду што се тиче Српске војске Крајине да су њој
на тој територији остали сви
магацини и наоружање који
је претходно имао Кнински
корпус. Из Србије најзначајнија помоћ војсци и народу
стизала је у храни.
zz
Колико је било војника у
саставу Војске РСК?
– У тренутку кад је почела Олуја на положају је било 26.000 војника. Наш Главни штаб у коме сам и ја био,
имао је своју обавјештајну
службу. По њиховим процјенама били смо нападнути са 175.000 хрватских војника. Међутим, кад сам као
експерт боравио у Хагу имао
сам увид у сва документа. Тамо сам наишао на податак из
Загреба у коме је наведено да
је Хрватска у тој акцији ангажовала 205.000 војника.
zz
Да ли сте вјеровали у добре намјере међународних мировних снага ?
– Венсов план донијет почетком 1992. године био је
заснован на претпоставци да
ЈНА постоји, што није одговарало реалној ситуацији. Међутим тај план, а касније и
улога УНПРОФОР-а и свих
међународних снага су се
претворили у ратну страну
против српског народа. Међународна заједница учинила је све што је могла да подржи Словенију и Хрватску,

а да не причамо о муслиманима којима су и Арапи помагали на све могуће начине.
Највећи српски дипломатски
успјех је Дејтонски споразум
у коме је успостављен међународни субјективитет Републике Српске. Не заборавите
да је уочи Олује НАТО уништио све радаре Војске РСК.
zz
Кад је почела Олуја били сте у Книну. Да ли сте
знали шта се спрема?
– Пет–шест дана раније
сви смо знали кад ће Олуја
почети. Лично сам имао прилику да чујем од једног француског пуковника из УНПРОФОР-а детаље кад ће нас и
одакле напасти. Мислим да је
он то рекао очекујући да сами
напустимо ратиште. Мени је
3. августа речено да одем на
Банију у Черкезовац. Тамо
је било војно складиште за
гориво. Претходно смо три
мјесеца чекали да дође гориво из Југославије. Подсјетићу
да је тадашња СР Југославија
од ‹94. прекинула све односе
са Републиком Српском, ништа није могло да иде преко
ње. Нас су обавијестили да
ће доћи цистерне са горивом.
Одређен сам да их сачекам и
да упутим на истовар. И заиста, стигло је 20 цистерни
горива и то преко територије Хрватске.
zz
Али зашто би Хрвати допустили да преко њихове
територије дође гориво
за Војску Републике Српске Крајине?
– Мени је све било јасно.
Наиме, да би се то гориво расподијелило на положаје гдје
је била артиљерија било је
потребно најмање седам дана. Хрвати су имали план да
ускоро освоје ово складиште
и узму гориво. Зато сам истог
тренутка наредио да се гориво пребаци у Приједор и преда генералу Момиру Талићу и
његовом Крајишком корпусу.
Никад ме нико није питао зашто сам ово урадио. Дан касније почело је бомбардовање
Крајине, а пред мојим очима
гледао сам книнске улице на
којима је било много мртвих.
Тог дана је неколико хиљада
граната пало на Книн. Зграда наше команде имала је подрум у коме је био оператив-

КАПЕТАН ДРАГАН ЗАВЕО РЕД И ДИСЦИПЛИНУ
zz
Како бисте оцијенили улогу Капетана

Драгана?
– Нисам имао командну функцију над
Капетаном Драганом, али сам имао неке
друге надлежности које су се односиле на
питања обуке, стања, попуне јединица, итд.
Кад сам дошао у главни штаб Војске РСК
Капетан Драган ми је донио на 42 куцане
стране своје виђење војне организације.
Боравио сам у његовом центру за обуку,
некада и по пет–шест сати. Неописиво је
колико су полазници кампа били поносни
што су под командом Капетана Драгана.
Могу да посвједочим да је успоставио изузетну дисциплину и висок
морал. Имао је групе обучених специјалаца који су знали да се ноћу
убаце на ватрене положаје артиљерије. Увијек је био спреман да
прихвати борбу. На другој страни, често је оптуживан за ствари које
није урадио и никад га нисам чуо да реагује на те неистине које су му
приписиване. Мислим да се држава није добро понијела према њему
током боравка у хрватском затвору.
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РАЗГОВАРАО:
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

ИНТЕРВЈУ 5

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

МИЛОШЕВИЋ ЈЕ ИСПАО ВЕЛИКА НАИВЧИНА
Извадио сам кључне податке из оптужнице генерала Готовине у
Хашком трибуналу. Тамо пише: „Између 17. јула и 15. новембра 1995.
године, Анте Готовина је дјелујући сам или у договору са другима
укључујући предсједника Фрању Туђмана планирао, напао, починио
или на друге начине помагао и подржавао планирање, припрему или
извршење кривичних дјела која се терете у наставку за вријеме и након
офанзиве Олуја. Анте Готовина је по чл.7 Статута међународног суда
индивидуално одговоран за кривична дјела за која га терети оптужница.
Они који су остали у својим кућама или се онамо вратили, у данима
након офанзиве били су на крају приморани напустити то подручје
због континуираног убијања, паљења, пљачке, шиканирања, терора и
физичке тортуре пријетњама особама и имовином од стране хрватских
снага. Кумулативни учинак тих противправних радњи био је депортација
и расељавање крајишких Срба широких размјера у БиХ и Србију.
Процjењује се да је ријеч о 150.000 до 200.000. Хрватске снаге су у овом
периоду противзаконито лишиле живота најмање 150 крајишких Срба
стријељањем, спаљивањем и пробадањем (клањем). Такође, палили су
и безразложно разарали читава села и куће. Општина Бенковац, у њој
је уништено око 1.300 стамбених објеката у 14 села и засеока. Општина
Доњи Лапац око 600 стамбених објеката у 37 села и засеока. Општина
Дрниш око 750 стамбених јединица и 29 села и засеока. Општина
Грачац око 700 стамбених јединица у 40 села и засеока. Општина Книн
3.000 стамбених објеката у 83 села и засеока. Општина Кореница око
4.700 стамбених објеката у 52 села и засеока. Општина Обровац око 200
објеката у 7 села. Општина Шибеник око 250 стамбених објеката у 8 села.
Општина Сињ око 600 стамбених објеката у 14 села. Општина Задар око
130 стамбених објеката. Укупно у 10 општина попаљено и безочно бачено
12.230 стамбених јединица (кућа) у 279 села и засеока.”
Ово су подаци из оптужнице коју је састављала мађународна заједница
и који су ублажени. По Туђману страдало је 420 војника, око 5–6.000
напустило територију. Све је одлучено на Брионском декрету. Милошевић
је до краја био наиван. Само је он могао да повјерује у Туђманов приједлог
– предложио да Хрвати протјерају становништво 10–15 км у Републику
Српску, да оборе Мартића, па да их онда врате кућама.

ни центар. Ја сам имао канцеларију на другом спрату и
како није било струје и свјетла закачио сам се преко неких лешева и пао. Нисам могао да видим да ли су погођени метком или од експлозије. У дворишту зграде било је
двадесетак путничких возила међу које је пала граната
и све разнијела. Спустио сам
се у оперативни центар и пратио ситуацију. Увече смо одржали састанак са командантима бригада из 7. корпуса. У
том тренутку нисам ни знао
да је тог дана у 17 часова Милан Мартић дао наредбу да
се народ повлачи. Иначе, током дана су пристизали извјештаји по којима се војска добро држала и према Петрињи
гдје је дејствовао Кордунашки
корпус и у Лици.
zz
Да ли је било комуникације са Београдом?
– У 10 часова попео сам се
на спрат гдје је био Мркшић,
који је требало да потпише
неке наредбе. Поред њега
је сједио тада наш врховни
командант Милан Мартић.
Мркшић ми је дао знак да будем тих, јер је Мартић био на
телефонској вези са Милошевићем. Хтио-не хтио, тај разговор сам чуо.
zz
Шта сте чули?

„

»» Милисав Секулић је у Републику Српску Крајину дошао крајем 1993. године

»» ТРОЈИЦА СРПСКИХ ЛИДЕРА: Радован Караџић, Слободан Милошевић и Милан Мартић
Био сам присутан
и добро сам чуо
кад је Милошевић
у телефонском
разговору на
Мартићев вапај да
се нешто предузме
рекао; „Убиј се
Милане!”
– Милошевић је од Мартића тражио да издржи десетак дана, а да ће он за то вријеме да обезбиједи прекид ватре. Мартић је рекао да је то
немогуће. Иначе, по ранијим
плановима било је предвиђе-

но уколико дође до офанзиве
на Крајину да Војска Југославије авијацијом туче по хрватским градовима. Мартић
је молио Милошевића да бар
само подигне авијацију да би
уплашио Хрвате. Милошевић му је одговорио: „Не, не
Милане.” Мартић га је потом упитао: „Па шта да радим, господине предсједниче?”Добио је одговор: „Убиј
се Милане.” Да нисам лично
чуо, можда ни ја не бих повјеровао у то.
zz
Шта се дешавало након
тога?
– Сав народ је покренут.
Након вечерњег реферисања
упутио сам се у Дрниш са намјером да се један батаљон из
75. бригаде пребаци на поло-

жај око Книна. Када сам кренуо срео сам колоне народа у
тракторима. Међу њима сам
опазио и једну групу војника. Стао сам испред њих са
аутоматском пушком и рекао: „Срам вас било, бјежите
...”Док сам ја причао нису ме
прекидали, а када сам завршио један од њих ме је упитао: „Господине генерале, хоће ли Војска Југославије ступити у рат да нас спасава?” Ја
кажем: „Морамо јој створити вријеме, неколико дана.”
Знао сам да од тога нема ништа, али сам хтио да их некако умирим. Међутим, њима
је све било јасно. Други војник ми је добацио: „Генерале, ко ће ноћас да вози трактор са мојом мајком, моја три

ГИШКУ СУ УБИЛИ ХРВАТИ, СВЕ ОСТАЛО ЈЕ ПУКО НАГАЂАЊЕ
zz
Каква је била улога Ђорђа Божовића Гишке?

– Гишка заслужује велико поштовање. Њега је послао МУП Србије. Он је
направио одред у коме је било 200 затвореника са обећањем да ће им казна
бити скраћена или опроштена. Њега је Вук Драшковић (зло)употребио,
јер је преко Гишке хтио да створи српску војску у којој би он имао главну
улогу. Бавио сам се пуно добровољцима. Написао сам књигу која носи назив
Добровољци су гинули за спас српскога народа. У њој сам навео поименично
1.500 погинулих добровољаца са описом мјеста и начина страдања. ЈНА је била
веома резервисана према добровољцима. Она је примала добровољце у свој
састав и према тим добровољцима се односила како треба. Међутим, ови други
добровољци који су се појављивали одговарали су свом команданту који није
био под контролом ЈНА. То је доста наглашавано и у извјештајима.
zz
Било је много спекулација у вези са Гишкином погибијом. Каква су Ваша
сазнања?
– Гишка је стварно страдао од хрватске руке. Све друго су нагађања. Гишка је
учествовао у нападу и он је са бока, са неког чардака погођен. Часно је погинуо.
Нећу да се позивам на мајку, јер она није била тамо, али вјерујем Сими Дубајићу
који је био тамо. Њега иначе сматрам најчеститијим човјеком кога сам срео.
Захваљујући њему и мајци покојног Гишке написао сам књигу у којој је све
објашњено. Нажалост, то је једна од мојих неодштампаних монографија.

»» Надгробни споменик Ђорђа Божовића Гишке
на Централном гробљу у Београду

дјетета и супругом, ако сам ја
овдје?” Док сам ја смишљао
шта да одговорим трећи ми
је рекао: „Генерале, имате пушку у руци. Ми ћемо да кренемо куд смо пошли. Ако будете пуцали у нас, нећемо се
бранити.” Кренуше и одоше.
Тај народ је страховито страдао од усташа 1941. године и
то искуство је ушло у генетски код. Обичан човјек имао
је страх да ће доживјети судбину својих предака. Реално, више се ништа није могло спасити.
zz
Водили сте дневник. Шта
сте записали тада?
– Могу да вам прочитам
запис од 6. августа. „Извршене су припреме и треба
да кренемо према Републици Српској у рејон Оштреља.
Организујем шта могу и ослањам се на пуковника Илију Машића. Генерал Душан
Лончар се још није вратио,
а отишао је јуче око 11 часова. Пуна ми је глава размишљања како ће официри бити окривљени за све ово што
се дешава, а главни кривци
дjелују из позадине. Они ће
нас официре проглашавати
за главне кривце. То је најбоља одбрана правих криваца.”
Касније сам забиљежио:
„Овдjе из града Срба немамо везе са јединицама, од
свијета смо одвојени ко зна
од када. Кренули смо из Срба између 8 и 9 часова, у колима сам са генералом Лончаром. Улазимо у непрегледну колону избјеглица. Послије пар километара све стоји
у недоглед. Генерал Лончар
изађе из возила да утврди узрок застоја. Одлучих се да и
ја кренем. Пјешачим кроз избјегличке колоне све до Мартин Брода. Страшно је вруће.
У колони се сусрећем са свим
и свачим. Ниједан режисер
свијета овакво нешто не би
могао да замисли. У колонама трактори, коњске запреге, аутомобили свих врста.
Народа свакојаког, старица
и стараца, беба, људи у најбољим годинама, дјечака и
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Војници су
напуштали фронт да
би возили тракторе
у којима су њихови
родитељи, супруга,
дјеца...
дјевојчица. Обучени овако и
онако, има и полуголих, али
и обучених као да је касна
јесен. Неки једу пршуте, неко гризе јабуку, а нису ријетки они који једу само хљеб.
Пролазим поред путничког
возила са отвореним гепеком,
унутра два јагњета и коза везана за ногу. Нешто даље видим живу кокошку везану за
врата возила. Крај једне кривине пута пасу напуштене овце. У кукурузишту једва се
назиру двије краве. Застајем
пред трактором на коме је на
картону написано „мртвац”.
Човјек је умро и породица га
вуче у непознато да га сахрани. Притрча ми једна дјевојчица од десетак година и каже: „Чико, ено тамо у оним
колима приколица од трактора, породила се жена.” У
колони међу војницима су
оруђа са вучним возилима,
оклопни транспортери, тенкови, а воде нема. Прођох цијелу колону, не сретох ниједног љекара, ни хуманисту... У
свом ратном дневнику Све је
било како не треба забиљежено је све и волио бих да га за
живота објавим.
zz
Каква је била ситуација у
вријеме хрватске злочиначке акције Бљесак?
– У плану за одбрану Западне Славоније било је предвиђено да у случају напада
Војска Републике Српске
ангажује двије–три бригаде.
Тим планом је било предвиђено да се ангажују наше јединице из 39. корпуса. Неколико недјеља уочи Бљеска
у Бањалуци сам се састао
са генерал- потпуковником
Момиром Талићем, који је
тада био командант Првог
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»» Комплет опреме за припаднике Војске РСК
ВОЈСКА И ПОЛИЦИЈА СУ СЕ БОРИЛИ
ПРОТИВ ИСТОГ НЕПРИЈАТЕЉА
И припадници полиције и војске Републике Српске Крајине
су били у истом положају, на истом простору и борили су
се против истог непријатеља. Међутим, неко је прописао
да дневница тадашњег војника, зависно од чина, буде
између 17 и 30 динара, док је на другој страни дневница
припадника МУП-а – 400 динара. Људе ништа не боли тако
као неправда.

крајишког корпуса. Затражио сам да обиђем бригаде
које су предвиђене за испомоћ. Он ми је рекао да ће се
те бригаде мобилисати тек
кад се изврши напад и да јединице не постоје. Знао сам
да је за формирање батаљона
потребно бар 5 дана и то сам
му и рекао, али је он одговорио да не може ту ништа да
уради, јер има такво наређење. Након разговора са Талићем било ми је јасно да је ситуација лоша. Хрвати су план
и одлуку да нападну Западну
Славонију донијели у децембру 1994. године. Кад је дошло до напада ни Војска Југославије ни Војска Републике
Српске нису прстом мрднуле и епилог је познат – српски народ је протјеран. Очекивало се, а и ја сам вјеровао,
јер сам био на сталној вези
са Генералштабом да ће Војска Југославије пружити помоћ. Надао сам се да постоји
неки план и замисао који се
не могу открити. Међутим,
тек касније сам, боравећи у
Хашком суду имао прилику
да чујем снимак разговора
између начелника Генералштаба Перишића и Слобода-

на Милошевића који је вођен
у 10 часова 1. маја 1992. године. Тог јутра нападнута је
западна Крајина.
zz
Шта је речено у том разговору?
– Милошевић пита: „Генерале, шта има ново? ” Перишић му одговара: „Господине
предсједниче, оне наше будале тамо...” Укратко из тог разговора схватио сам да смо сви
ми, официри Војске Републике Српске Крајине – будале.
zz
Ко се тада супротставио
Хрватима?
– Бројно стање 18. корпуса у том тренутку чинило је
2.773 лица. Међу њима је било 291 официр (5,7%), 506
подофицира (9,9%) и 1.976
војних обвезника (84%). На
лицу мјеста у тренутку напада било је свега 59 офици-
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У току злочиначке
акције Бљесак,
генерал Перишић је
нас, официре Војске
Републике Српске
назвао будалама

ра. Током акције погинуло је
49, рањено 85, а нестало 526
војника. Не треба занемарити податак да је дезертирало 1.169 лица. УНПРОФОР
је био обавијештен о нападу
хрватске војске 24 часа прије него што је почела агресија. УНПРОФОР се склонио
и тиме постао директни саучесник у масакру српског
народа. Звјерски је поубијано више стотина Срба. Највише је међу убијеним било жена и дјеце. По ријеци
Сави плутало је на десетине тијела, српских лешева,
као и 1941. године. У околини Пакраца опкољено је око
6.000 Срба. Хрватска војска
је ушла у Јасеновац и завијорила се шаховница као и у
вријеме НДХ. У знак захвалности католичка црква направила је вјерски обред која је у еуфоричном весељу
трајала два дана. Приликом
Бљеска протјерано је српско
становништво. Истјерани су
из 280 села тзв. Мале Рашке.
Свештенство и монаштво са
епископом Лукијаном нашло
се у избјеглиштву.
zz
Да ли сте имали нека сазнања зашто тада није

Вијест да је
нападнута
Западна Славонија
јавили су пред крај
дневника на РТС
помогла Војска Републике Српске?
– То није дозволио Радован Караџић. Када је пала Западна Славонија у Бањалуку
је ушло 80 цистерни горива.
То гориво није слао Милошевић. То је била награда што
се није интервенисало. Вијест да је нападнута Западна
Славонија јавили су пред крај
дневника на РТС. Причала ми
је Смиља Аврамов да је изашла испред Дома војске и Народног позоришта и да се ту
самоиницијативно окупило
педесетак људи. Пришао јој
је милиционер и одвео је у
станицу милиције гдје јој је
неки шеф запријетио да не
смије ту да буде. У Београду
није било дозвољено ни да се
протестује.
zz
Послије Олује одржан је
протест на тргу у Београ-

СЕКУЛИЋ ОТКРИО САДРЖАЈ ДОКУМЕНТА ИЗ КОГА СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ДА ЈЕ НАЧЕЛНИК ГЕНЕРАЛШТАБА ВЈ УНАПРИЈЕД ЗНАО КАКВА ЈЕ СУДБИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ

zz
У јавности сте помињали писмо

генерала Момчила Перишића,
наводећи га као доказ за тврдњу да је Книн пао у Београду?
– Морам да Вас исправим, јер
није ријеч о писму – то је документ
који сам нашао кад сам био ангажован као експерт Хашког суда. И
прије ишчитавања обимне докумeнтаристичке грађе за мене није
било дилеме да је Војска Југославије по нечијем наређењу препустила
Српску војску Крајине да пропадне
без икакве помоћи.
zz
Шта је тад био Момчило Перишић?
– Све вријеме док сам ја био у
Републици Српској Крајини Момчило Перишић је био начелник Генералштаба Војске Југославије. Он
је на ту функцију дошао на љето
1993. године и наслиједио је генерала Животу Панића. Jедно вријеме ми је био претпостављени кад
сам заступао начелника управе. Био
сам изненађен да он долази за начелника Генералштаба, јер смо тада имали одличан официрски ка-

дар. Упркос томе, Перишић је постављен уз подршку Милошевића
и тадашњег предсједника СР Југославије Зорана Лилића. Неколико
дана уочи Олује Перишић је рекао:
„Српска војска Крајине ће се успјешно бранити од 8 до 15 дана, а то
ће донијети велике губитке војсци
Хрватске што ће штетити њиховом
имиџу. Побједа хрватске војске са
неприхватљивим губицима у народу ће се изједначавати са поразом.
Бомбардовање Загреба, Задра, Шибеника, Сплита и Карловца је неприхватљиво за Војску Југославије.”
Касније је промијенио причу
и рекао: „Треба избјегавати отпор
Српске војске Крајине дуже од 2
до 3 дана. ”
zz
Шта је садржао документ који
сте нашли у Хашком трибуналу?
– У њему су наведене и остале
Перишићеве изјаве. Наиме, тамо
стоји да је договорено „између Србије, Републике Српске, Хрватске,
међународног фактора и одређених
снага у Републици Српској Крајини
да се без отпора и одбране напусти

ТРАЖИО САМ ДА НАС ИЗВЕДУ ПРЕД ВОЈНИ СУД
zz
Како сте дочекани по повратку из Крајине у Србију?

– Кад сам се вратио у Србију отишао сам у Четврту управу да се
поздравим са људима које познајем. Поподне у 17 часова, код мене кући,
дошла су два пуковника која су ме обавијестила да су одмах након мог
одласка дошла двојица безбједњака који су се интересовали шта сам
причао. Након неколико дана начелник Генералштаба Момчило Перишић
је уприличио састанак у Дому војске на Топчидеру. Тамо је својевремено
одржан 5. Конгрес Комунистичке партије и сала може да прими око 1.000
људи. Он је сјео за радни сто, а сала је била пуна избјеглих их Крајине.
Сједио сам у првом реду, а поред мене је био пуковник Милан Шупут,
бивши командант Личког корпуса и министар одбране РСК који је на то
мјесто именован три дана уочи Олује. Перишић нас је јавно нагрдио са
тешким оптужбама да се нисмо хтјели борити, описујући нас као кукавице
и издајнике. Устаје пуковник поред мене са питањем: „Шта сам могао да
урадим за три дана од преузимања дужности? ” Перишић му је рекао:
„Могао си да убијеш Милана Мартића.” Устао сам не тражећи ријеч и
рекао Перишићу: „Господине генерале, најбоље би било да Ви све нас
ставите под суд. Суд мора да нас слуша, а Ви нећете да чујете ништа шта
ми кажемо.” А он каже: „Вама нисам рекао ништа.”
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МОМЧИЛО ПЕРИШИЋ: Пред српском јавношћу створити слику
да припадници Војске Републике Српске Крајине нису хтјели да
се боре, као главног кривца приказати Милана Мартића, народ
третирати као жртву кога је Србија прихватила и спасавала!

Република Српска Крајина уз претходну евакуацију становништва.
Хрватска војска неће спречавати
евакуацију становништва и повлачење Српске војске Крајине.
Наложено је апсолутно мировање 11. корпусу у источном дијелу
Републике Српске Крајине.
Гарантовано је апсолутно мировање Војске Југославије. Улогу посредника у реализацији договореног имају САД (Галбрајт, УНПРОФОР...).
Српска војска Крајине има право
да понесе са собом што може и да
то преда Војсци Републике Српске.
Пред јавношћу Србије, Републике Српске и свијета створити слику
о кривици Српске војске Крајине
која као није хтјела и била је слаба
да се бори. За кривца и то јединог
и најважнијег приказати Милана
Мартића и Српску војску Крајине.
Народ третирати као недужан и
жртву кога је Србија прихватила и
спашавала.”
Требало је створити слику да
Србија није могла да уради оно

КОНТРАДИКТОРНА НАРЕЂЕЊА
– Новосадски корпус је био најангажованија јединица
у борбеним дејствима до ослобођења Вуковара.
Касније се на том простору формирао 11. корпус,
који је, по мом мишљењу, био најелитнија јединица
Српске војске Крајине. Пошто је то раније била моја
јединица, упадало ми је у очи да кад је био Бљесак и
кад је била Олуја, њој је из Београда наређивано да
не ступа у борбу. Ја сам имао прилике да напишем
наређење које је потписао командант у коме се тражи
да ступе у борбу, међутим, реакције није било. Кад
је пала Република Српска Крајина у Београду сам
срео команданта кога сам питао зашто се није прстом
мрднуло. А он мени каже: „Ви наређујете напријед, а
одавде ми наређују не мрдај”, и пита мене шта бих ја
урадио. Нажалост, нема спаса ако врховна команда
нареди другачије. Официру као једини избор остаје
или да ћути и извршава наређење или да потпише
оставку и сам се склони.

што су од ње очекивали Срби у Републици Српској Крајини. Милошевић је тражио од Мартића оно
што је немогуће, тј. да издржи седам дана, а да ће он за то вријеме
обезбиједити да свијет осуди Хрватску и заустави њену агресију. Милошевић је на тај начин очекивао
да повећа свој имиџ миротворца.

„

Постоји документ у
коме је наведено да је
постигнут договор између
Србије, Републике Српске,
Хрватске, међународног
фактора и одређених
снага у Републици Српској
Крајини да се без отпора
и одбране напусти
Република Српска Крајина
уз претходну евакуацију
становништва

Милошевић је тражио да се забрани покретање Вуковарског корпуса
у источном дијелу РСК и не дозволи
бомбардовање хрватских градова.
zz
Како коментаришете ове потезе?
– Ово је класична издаја. Мени је
тешко пало када смо се вратили из
Крајине да су ме у Генералштабу називали издајником јер наводно нисам
хтио да се борим. Прије неколико година дао сам интервју на једној телевизији и рекао све оно што причам и
сада. Реакције на друштвеним мрежама биле су бурне, али посебно је
била упечатљива она у којој је написано „да сам ја неки частан официр
у Книну бих извршио самоубиство”.
Сазнао сам ко је аутор коментара и
направио сам запис о њему који ће
бити објављен послије моје смрти.
Покољења ће знати да је аутор тог
коментара обично ђубре – и као Србин и као човјек. Многи су прижељкивали смрт крајишких официра, јер
би то послужило као амнестирање од
било какве одговорности Милошевића и свих других око њега.

ИНТЕРВЈУ 7

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

zz
Како бисте описали Аркано-

ду на коме су говорили
лидери опозиције.
– Молим Вас да ми не помињете Коштуницу и Тадића.
Њих двојица су прихватила
све што се од њих тражило
да би на крају Србија добила – ништа.
zz
Хрвати су били у офанзиви.
– Хрватска војска није само дејствовала у оквиру граница Хрватске, већ је офанзивно дејствовала на простору Босне и Херцеговине. Јуна
1992. године под командом
Јанка Бобетка у Долини Неретве је побијено, разорено
и протјерано све што је српско. Минирана је православна црква и спомен-костурница у Пребиловцима чије је темеље уочи грађанског рата
освештао патријарх Павле.
Из овог дијела Херцеговине
протјерано је скоро 50.000
Срба и поубијано више хиљада људи. Хрватске оружане јединице су 30. марта 1992. године прешле преко ријеке Саве и са муслиманима починиле масовне злочине геноцидног карактера над српским
цивилима у Сијековцу код Босанског Брода. Жив је спаљен
Новак Душана Секулић. У њега су испалили 7 метака. Дан
касније Хрвати и муслимани
су у Сијековцу убили још 51
Србина. Десет Срба се води
као нестало. Босански Брод
је од Хрвата био окупиран 8

мјесеци, за то вријеме убијено је 500 Срба. Из масовне
гробнице ексхумирано је 286
тијела Срба, приближно толико је на списковима за којима
се трага. На простору Босанског Брода подигнуто је више
од 10 логора у којима је било
највише жена, дјеце и стараца. У логорима је држано више од 2.000 људи. Са Србима
у логорима били су и Роми.
У мају ‹92. године у Босанском Броду заустављена су
четири аутобуса са Ромима
из Сребренице, Жепе и Скелана. Међу 215 Рома било је
115 дјеце. Сви су изведени
из аутобуса и поубијани. Из
једног аутобуса поубијани су
сахрањени у једну гробницу
у Сијековцу која је откривена у августу 2004. године. У
гробници је било 59 скелета,
од тога 19 дјечијих.
zz
Бавили сте се погинулим
припадницима ЈНА. До
каквих закључака сте дошли?
– Узео сам узорак од 2.000
погинулих припадника ЈНА.
Међу њима је било 500 војника на одслужењу војног
рока. Међу тих 500 војника
било је 28 војника – регрута
који нису напунили мјесец
дана у ЈНА, а неко их је одвео на фронт и они су погинули. Зар то није злочин?! И
данас се може утврдити ко их
је послао на фронт. Кад сам
то јавно изнио, почели су да

„

Тешко ми је
пало када су нас,
официре Војске
РСК, у Генералштабу
назвали издајницима
ми пребацују да развијам мржњу. Кад ти то јавно каже министар, онда немамо о чему
да разговарамо.
zz
Колико сте написали дјела?
– Имам 32 објављене и одштампане књиге. Међу њима
је Југославију није нико бранио, а врховна команда је издала, Книн је пао у Београду,
Истина се не може сакривати
довека. Писао сам и историјске прилоге Дринска дивизија, Церска битка, драгуљ ратне вештине. Међутим, имам
40 монографија написаних
у рукопису које немам никакве шансе да објавим. На
првом мјесту бих желио да
се објави мој ратни дневник
из 1994. и 1995. који сам писао на ратишту. На другом
мјесту је монографија Војска Југославије, од настанка
до нестанка 1992–2000. година. У њој су описане судбине генерала који су завршили на суду без икакве кривице. Тамо их је отјерала политика. Трећи важан наслов је
Улога страног фактора у ра-

ЛЕГИЈА ЈЕ БИО ЧОВЈЕК МУП-А
zz
Какав је био однос са Фикретом Абдићем?

ФОТО: CEOPOM-ISTINA.RS

– Фикрет Абдић је основао област западна Босна у којој је представљао власт.
Имао је своју војску и ми смо му помагали. Операција Паук је била заједничка
операција Републике Српске и Републике Српске Крајине да успоставе
Аутономну покрајину Западну Босну, која је била савезник Срба. У прољеће и
љето 1994. године Влада у Сарајеву је напала Западну Босну. Абдић се обратио
за помоћ Слободану Милошевићу да му помогне да поврати Велику Кладушу.
На основу њиховог договора формирана је оперативна група Паук. Припаднике
Абдићеве војске у Слуњу су обучавали инструктори Државне безбједности
Србије. У командном кадру операције Паук били су генерал СВК Миле
Новаковић којег је касније требало да замијени начелник ГШ ВРС Манојло
Миловановић. Цијелом операцијом су руководили шеф СДБ Јовица Станишић и
његов замјеник Франко Симатовић. Њима подређени заповједници тактичких
група били су Абдић, Милорад Улемек Легија и Радојица Божовић, пуковник
Државне безбједности Србије.
zz
Да ли сте имали контакте са Легијом?
– Легија је био дио оперативне групе Паук. Ја сам имао прилике да га ту
упознам и да се састанем са њим. Када говоримо о том времену на мене је
оставио повољан утисак. У сваком разговору који је вођен веома се природно
понашао и неспорно је био човјек МУП-а.

ФОТО: FACEBOOK/PG/M.LEGIJA

»» Географске регије Републике Српске Крајине 

ФОТО: АРХИВА САГОВОРНИКА

ву улогу?
– Аркан није уважавао команду
генерала Миле Новаковића.
Он је био у служби државне
безбједности Србије. Имао
је изванредне војнике према
којима је био веома строг.
Имао сам прилике да чујем
свједочења у којима се описује
да их је Аркан за баналне ствари
сурово кажњавао. Међутим,
морам да истакнем да сам
након завршетка рата обилазио
чланове 480 породица војника из Србије погинулих у
Републици Српској Крајини. Међу њима је било и 12
породица војника страдалих под Аркановом командом. Он
се искрено бринуо и значајно помагао те породице. Такву
бригу нигдје нисам видио. Обилазећи породице погинулих
дешавало се да се жена преуда, дјеца, у међувремену,
постали своји људи, а погинули војник остао је само у
свијести мајке која је остала жива иза њега. Обилазећи
породице погинулих увјерио сам се да о њима нико ништа
не брине, као да су били у лоповлуку, а не у рату. Иста
је ситуација и са војним инвалидима. Неки од њих су
оптуживани за саморањавања и лажирања.

товима на просторима друге Југославије 1991–1999. година. Захваљујући страном
фактору. Србија је и у миру окупирана земља. Веома
је значајан рукопис Из дана
у дан са путева 2006. године, поднаслов је Монографија као писмо генералу Ратку
Младићу у Хаг. Ту сам сакупио све чињенице како је у
Србији јурен Ратко Младић
и шта се све од њега тражило
да се добровољно преда. Он
је то одбијао. Знали су гдје је,
али нису смјели да га ухапсе
због народа. Сад сви чекају
да умре у затвору, јер немају
зашто да га осуде. Да нисам
све записивао сматрам да би
ми живот био скроз празан и
промашен.
zz
Мислите ли да народ не
зна истину ?
– Страшно је опасно злоупотребљавати ријеч народ.
Кад год неко покушава да лаже и краде позива се на народ. Од времена хришћанског раскола никад није било
лако бити Србин. На нама је
да будемо то што јесмо. Онај
ко се одрекао предака тај Србин никад није ни био. Историја нас је научила да некад
није довољно супротставити
се онима који су непријатељи.
Неопходно је борити се са самим собом и окружењем којим је завладао неморал. То
је далеко тежа борба. Србина
нема без православља.

ФОТО: СНИМАК ЕКРАНА / YOUTUBE

АРКАН НИЈЕ УВАЖАВАО КОМАНДУ
ГЕНЕРАЛА МИЛЕ НОВАКОВИЋА

ДРЖАВА МОРА ДА ПОМОГНЕ ПРОГРАМ
ИСТРАЖИВАЊА СТРАДАЊА СРПСКОГ НАРОДА
Да би читаоци боље разумјели овај интервју, осјећам као
људску обавезу да поставим питање „како се говори и пише
о страдањима у рату припадника војске које су браниле
Југославију и српски народ?”
Велики број појединаца који се бави страдањима у рату
упорно ћути о ономе што сазнају. Један број повремено
говори понешто из рата, а не пише и не биљежи ништа.
Један број говори и пише, али умјесто историјских
извора наводе своје субјективно мишљење и оцјене
што не доприноси откривању истине и расвјетљавању
трагедија. Такви обично изоставе оне сегменте за које су
процијенили да могу да нашкоде српском народу. Присутан
је организовани отпор да се проучавају узроци који су
доводили до трагедије. Рад институција које су дужне да
се баве трагедијама под строгом су контролом. Јавности
се не може предочити права истина. Ако се и појави нека
објективна књига појаве се кадрови који раде све да је
дискредитују. Међу њима су најактивнији они који наслућују
да би се о њима могла појавити истина.
Људима који ће изучавати Олују поручујем да се ништа није
десило од 1991. до краја 1995. године, а да основ тога не
чине дешавања из 12. и 13. вијека кад је дошло до подјеле
хришћанске цркве на католичку и православну. Ништа се
у овом вијеку неће десити, а да није наставак стања из
завршених ратова на простору друге Југославије.
Онима који се баве проучавањем ратних дешавања до краја
двадесетог вијека не треба да буде циљ да исправљају
„криву Дрину” за вријеме свога живота. То је немогуће.
Циљ треба да буде истраживање и запише за будуће
генерације.
Имао сам прилику да запазим да је праћење и изучавање
страдања српског народа, посебно у Хрватској,
неорганизовано. Методолошки је кратког вијека, јер се
изоловано проучава један догађај без довођења у везу са
оним што је претходило и без процјена шта ће произвести у
будућности.
Недостаје програм рада на изучавању проблема страдања
српског народа, верификован на дугогодишње трајање.
Потребно је уз озбиљну подршку државе окупити стручњаке
и формирати квалификован орган који би руководио
реализацијом истраживања програма страдања српског
народа.
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zz
Овим слоганом чланови Удружења логораша Јасеновца, бо-

zz
Народној скупштини Србије 16. марта уручен је Прије-

рачких организација (СУБНОР) и Заједнице удружења жртава Другог свјетског рата, у име 200.000 својих чланова, с неколицином преостале преживјеле дјеце логораша озлоглашеног усташког логора смрти Јасеновац на челу, започели су
симболично „посљедњи пробој логораша Јасеновца” захтијевајући подршку српског народа за усвајање Приједлога Резолуције о усташком геноциду Независне Државе Хрватске
над Србима, Јеврејима и Ромима (1941–1945) и проглашавање Дана геноцида над Србима у 20. вијеку.

длог да се усвоји Резолуција о усташком геноциду Независне Државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима и прогласи Дан геноцида над Србима у 20. вијеку.
Приједлог Резолуције сачинио је међународни тим експерата у нади да ће посланици актуелног сазива Резолуцију, као документ од историјског значаја, послије
осам деценија закашњењa усвојити по хитном поступку 22. априла на Дан пробоја Јасеновца, а у знак сјећања на жртве геноцидне творевине НДХ.

ОДЛУЧНА БОРБА ПРЕЖИВЈЕЛИХ ЖРТАВА УСТАШКОГ ТЕРОРА ПРОТИВ ИСТОРИЈСКОГ РЕВИЗИОНИЗМА

НЕПРИХВАТЉИВО ЈЕ ДА СРБИЈA НЕ УСВОЈИ
РЕЗОЛУЦИЈУ О УСТАШКОМ ГЕНОЦИДУ
НДХ НАД СРБИМА, ЈЕВРЕЈИМА И РОМИМА!

СТРАДАЛНИШТВО ЈЕДАН
ОД СТУБОВА ИДЕНТИТЕТА
СРПСКОГ НАРОДА

Гојко Рончевић Мраовић
(87), је као седмогодишњи
дјечак био заточен у логору
Јастребарско, одакле је избављен захваљујући српским
партизанима с Кордуна 26.
августа 1942. године. Његова
трагична судбина започела је
када су усташки злочинци у

ФОТО: MC.RS

У

дружењe логораша Јасеновац организовалo је
23. априла 2021. године конференцију за штампу
симболичног назива 5 до 12 за
доношење резолуције о усташком геноциду, која је уприличена у склопу кампање коју је покренуо Гојко Ромчевић Мраовић, преживјело дијете логораш Јастребарског
у име посљедњег ешалона
преживјелих логораша усташких логора смрти у НДХ,
а све ради доношења Резолуције о усташком геноциду
НДХ над Србима, Јеврејима
и Ромима.
Усвајање Резолуције очекивало се 22. априла на дан
херојског пробоја голоруких
логораша Јасеновца. Како до
тога није дошло, конференција је представљала вид протеста јер резолуција о усташком геноциду НДХ над Србима, Јеврејима и Ромима
није стављена ни на дневни
ред засjедања Народне скупштине Републике Србије.
Како је речено на конференцији, јасеновачки завјет је
да, све док се резолуција не
усвоји, Удружење логораша
Јасеновац неће одустајати од
активности како би извршила притисак на јавност.

»» УЧЕСНИЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: Гојко Рончевић Мраовић, Јелена Радојчић Бухач, Гидеон Грајф са преводиоцем, Смиља Тишма и Славко Милановић
српском збјегу на најсвирепији начин убили 30 његових
блиских рођака, међу којима
и најближе – мајку, оца, два
брата и сестру.
Мраовић је покренуо кампању са циљем да свијет схвати квалификацију Јасеновца и
усташког геноцида у НДХ. Навео је да је приједлог текста Резолуције о усташком геноциду
НДХ над Србима, Јеврејима и
Ромима од 1941–1945. и проглашењу дана геноцида над Србима у ХХ вијеку, предат на писарници Народне скупштине
16. марта 2021. године.
– Наш биолошки сат откуцава. Не смијемо да склопимо очи да прије тога не одужимо дуг према стотинама
хиљада брутално убијених и
сами не дочекамо усвајање
резолуције. Ни Србија, ни ми,
не можемо више да чекамо.
Данас је више него икад раније у интересу српског народа да се усвоји овакав акт
ради одупирања ревизионизму, оптужбама да су Срби
злочиначки геноцидан народ,
што је у потпуној супротности са историјским чињеницама. Само у ХХ вијеку над
Србима је најмање три пута извршен геноцид. Поред

војничког стоицизма и хероизма, страдалништво је један
од кључних стубова идентитета српског народа. Први масакр у Гудовцу код Бјеловара којим је 28. априла 1941.
започело усташко коначно
рјешење, што подразумијева уништење народа или нације, десио се 6 мjесеци прије
нацистичког покоља у Бабином јару у Украјини. Усвајањем резолуције и проглашењем Дана геноцида над Србима, усташки геноцид остао
би заувијек запамћен у колективној меморији, не само српског народа већ и читавог човјечанства – рекао је
Ромчевић Мраовић и додао
да ће чињеница да резолуција није стигла ни до дневног
реда парламента разочарати
бројну родољубиву дијаспору.
– Само из Аустралије стигло је 540.000 гласова подршке, а из Чикага, из Канаде,
Аустрије, Шведске, Републике Српске, Срба их Републике Хрватске више од 760.000
захтјева за доношење ове резолуције. Несхватљиво је да
послије 80 година ћутања ништа не урадимо. За то вријеме
скупштина доноси Декларацију о злочину у Сребреници,

а не може да донесе резолуцију за стотине хиљада убијених људи – закључио је Гојко
Рончевић Мраовић.

У СЛАВОНИЈИ ЗАТВАРАНИ
ПОД ОПТУЖБОМ
ДА СУ ЧЕТНИЦИ

Смиља Тишма (93), најстарији посланик садашњег сазива Народне скупштине Србије кроз сузе је испричала своје свједочанство о ужасима
НДХ у којој је остала и без оца
и без мајке. Смиља је рођена
и одрасла у Западној Славонији у Зринској, једном од 35
села испод Папука у коме су
живјели Срби. По њеним ријечима седам дана након успостављања НДХ, усташе су
почеле да затварају Србе под
оптужбом да су „ћетници”, па
је међу 18 ухапшених Срба
био и њен отац Илија.
– Четника никад није било у Западној Славонији која
је касније била позната по првим партизанским одредима
и чувеним херојем Гедеоном
Богдановићем Гецом. Кад је
чуо да му је брат ухапшен, међу партизанима се нашао и мој
стриц, а касније и његов син.
Почетком јуна усташе су нас
похапсиле и довеле на сточну

ГРАЈФОВО ИСТРАЖИВАЊЕ НА 2.700 СТРАНА
Проф. др Гидеон Грајф, специјално је за ову
прилику дошао из Израела да подржи логораше. У свом излагању је истакао да је прије шест година започео своје опсежно истраживање усташког злочиначког режима против Срба и других жртава, а резултат тог рада је приказан у три тома књига базираних
на историјским документима.
— Ових 2.700 страна које су сложене у три тома није посљедње што треба треба објавити.
У првој књизи Јасеновац – Aушвиц Bалкана –
усташка империја окрутности обрађено је 57
начина мучења и убијања у којима су усташе
уживале. У другом дијелу Усташко решење пре
нацистичког коначног решења приказано је ка-

ко су злочини усташког режима започели пола године прије него што је нацистичка Њемачка примијенила своју окрутну и нељудску
политику према Јеврејима и другим жртвама.
Треба напоменути да је усташка НДХ наставила са својом окрутном политиком мржње,
дискриминације и убијања, чак и послије пада Њемачке. У трећем тому Алојзије Степинац,
усташки викар - покрсти се или умри писао сам
о загребачком надбискупу који је као духовник
давао религиозну подршку усташкој влади.
У овим књигама су документовани страшни
усташки злочини који су довели до ужасних
патњи милиона недужних жртви, а до данас
су остали некажњени — закључио је Грајф.

пијацу у Велики Грђевац гдје
су нас држали отприлике три
седмице да би нас потом пребацили у сличан логор у Бјеловару. Са мном је била мајка, двије сестре и брат. Ту су
нас држали до краја 1941. године. Пред Нову годину пустили су нас кући, са тим што је
један дио људи из логора упућен у Недићеву Србију. Сљедеће године у јуну мјесецу поново нас усташе тјерају у логор.
Сад су нас смјестили у Бјеловар, потом Стару Градишку, Јасеновац, и на крају Сисак. Кажу да је једног дана у Сиску било преко 15.000 Срба и то дјеце
и стараца. Мушких глава није
било. У Сиску су нас одвојили
од мајки и баки. То је био општи врисак и плач приликом
одвајања – присјећала се Смиља описујући потресне слике
које су остале дубоко утиснуте у меморији њене најраније
младости.
– Отац је, према свједочењу
Марка Карановића, који је са
њим био заробљен, пронађен
мртав поред једне бараке у Јасеновцу 1943. године. Никад
нисмо сазнали како је мајка
страдала. Заједно са сестрама
и братом провела сам 18 мјесеци по логорима. Августа 1943.
године дошли смо кући. Преживјели смо захваљујући Мату Божековићу, нађем комшији Хрвату – завршила је своју
исповијест Смиља Тишма увјерена да ће дочекати тренутак
да као посланик учествује у изгласавању Резолуције.

ИСПОВИЈЕСТ
ДАРЕ ИЗ ЈАСЕНОВЦА

Јелена Радојчић Бухач
(88) једно је од дјеце које је
из логора спасила Дијана Будисављевић.
Према њеним ријечима
лик главне јунакиње филма Дара из Јасеновца, снимљен је на бази њене животне приче.

– Запамтила сам како су
брутално убили жену која је
сакрила злато у пунђу. Мајка није могла да ми склони
поглед иако је окренула моју главу и братову ка њеној
кецељи. Та траума остала је
трајно забиљежена као и тренутак када су нас раздвојили
од наше мајке и када су ми
однијели брата који је имао
само годину и по дана, звао
се Илија. Некада ме све те
трауме буде ноћу. Имала сам
среће, спасила ме Дијана Будисављевић. Међутим, ни данас не знам судбину мог брата јер смо били раздвојени.
Имао је биљег на десној страни. Чувена глумица Божидарка Фрајт била је такође
усвојена као сироче са Козаре, одрасла је у увјерењу да
је Хрватица до 1974. године,
када је сазнала да је заправо
Српкиња чији је идентитет
отела НДХ. Можда је и мој
брат жив негдје и не зна да
је Србин, јер је био само беба од годину и по дана. Изгубила сам 89 чланова ближе и даље породице. Брат ми
је од 4 године са баком и деком заклан. Имала сам само
7,5 година, а већ сам била
у логору Јасеновац. У књизи
професора Грајфа Јасеновац
Аушвиц Балкана налази се и
логорашки картони моје пoродице. Јасеновац се заиста
десио, Аушвиц се заиста догодио, зато зауставимо ревизију, још смо живи – поручила је Јелена Радојчић Бухач.

ТРЕЋИ ПОКУШАЈ ЗА
ОВЈЕРАВАЊЕ ИСТИНЕ

Славко Милановић (85) је
као дијете Козаре завршио у
усташким логорима НДХ, а
тренутно је предсједник Удружења логораша Јасеновац овдје у Београду.
– Обавјештавамо јавност да
смо се удружили са кровном
организацијом бораца и са Заједницом жртава Другог свјетског рата и нас преосталих око
300 и нешто преживјелих логораша – Удружење логораша
Јасеновца. Покрећемо трећи и
могуће посљедњи пробој логораша Јасеновца. Пробали смо
2016, 2017, па ево сада поводом 80 година од усташког геноцида. Намјера је да се овога
пута укључе сви они којима је
стало до тога да се осуди усташки геноцид – закључио је Милановић. 
Т. ЋОРОВИЋ
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28. АПРИЛ - ДАН ГЕНОЦИДА НАД СРБИМА

УСТАШКИ ПОКОЉ У ГУДОВЦУ

РЕЗОЛУЦИЈУ ЧЕКАЈУ 80 ГОДИНА

zz
Поред захтјева о доношењу резолуције о геноциду

zz
У Гудовцу је 27. априла 1941. године Сељачка заштита

zz
Мада су предлагачи имали више састанака у Народној скуп-

од Народне скупштине тражено је да 28. април буде
проглашен за Дан геноцида над Србима. Овај датум је предложен у знак сјећања на усташки покољ у
Гудовцу код Бјеловара 1941. Тада је убијено 196 Срба,
из села Гудовац и околних села. Масакр је спроведен
као одмазда за убиство два хрватска војника које су
учиниле непознате особе. Ово је био први масован
злочин послије доласка усташа на власт, а починила га
је група под директном командом Вјекослава Лубурића.

ухапсила и стријељала 10 људи. Док је тај дан на подручју
Бјеловара и Грубишног Поља ухапшено преко 500 Срба, који
су одведени у логоре НДХ: Даница (Копривница), затвор у
Госпићу, Јадовно на Велебиту, и острво Паг. Наредног дана
ухапшени српски цивили изведени су на улицу гдје су били
постројени испред Еугена Кватерника и других усташких
функционера. Затим су спроведени на сајмиште на крају
села, гдје су и побијени. Прије убиства, жртве су натеране да
ископају себи раку, величине 42х2 метра.

штини и вјеру да ће се усвојити на дан пробоја Јасеновца – 22.
априла, Резолуција се није ни нашла на дневном реду. Као
један од кључних разлога наведено је да Удружење не може
формално да буде подносилац приједлога. То је изазвало
велико незадовољство самих логораша који гаје наду да
ће се ипак нешто промијенити, јер је међу иницијаторима
предложеног текста и најстарија народна посланица у овом
сазиву Смиља Тишма, а подршку су јавно добили од стране
народних посланика Миодрага Линте и Владана Глишића.

ОДРЖАНА АКАДЕМИЈА У САНУ: ЈАСЕНОВАЦ - ПАРАДИГМА СТРАДАЛНИШТВА

У

Српској академији наука и умјетности
одржана je Свечана академија посљедњег ешалона логораша Јасеновца под називом Јасеновац – парадигма страдалништва
(80 година од усташког геноцида и успостављања усташких логора смрти) у оквиру које су говорили Гојко Рончевић Мраовић, Јелена Радојчић Бухач, Гидеон Грајф, Смиља

Тишма, Славко Милановић, као и Лазар Косановић, потомак Николе Тесле.
Након извођења српске ромске и јеврејске химне, скуп су поздравили предсједник
САНУ Владимир Костић, академик Матија Бећковић и академик Василије Крестић,
потпредсједник Народне скупштине Радован
Тврдишић, отац Стефан викар Његове свето-

Бећковић: Ћутати о геноциду
у рату је геноцид у миру
– Клањајући се мученичком путу
преживјелих јасеновачких логораша у
подршци предложене резолуције написао сам да се ниједан геноцид не
може разумјети, а још мање се смије прећутати и заборавити. Ћутати о
геноциду у рату је геноцид у миру –
рекао је академик Матија Бећковић.
Он је подсјетио на ријечи Владана Деснице: „Народ који је пао
некажњено, препоручио се за вечито клање.”
– Логорологија и логорографија
је света географија српског народа.
Само док су јаме бетониране, а у логорима затирани трагови, битку са
невиним жртвама пострадалим због
имена и гријеха рођења још нико није
добио. Најмање је што се може учинити то је да се усвоји ова резолуција.
Јевреји су одмах побројали 6 милиона својих жртава, а Срби за 75 година
нису исписали ту читуљу нити је злочин на њима који је вршен по расним
законима назван геноцидом. Видео
сам у Јад Вашему крупним словима
исписано име Јасеновац, али нисам
га нигдје другдје видио у Србији. И да

није било Јевреја да то кажем овдје
пред њима, ко зна да ли би се уопште
о геноциду над нама и чуло онолико
колико се чуло. Кад је патријарх Павле био владика рашко-призренски
за књигу задужбине Косова направио је мапу на којој су уписане српске светиње, храмови, цркве, црквишта, гробишта, светилишта, и то је
права духовна мапа Косова. Још није
касно да се направи иста таква мапа
у коју би биле уписане јаме безданице, незнане гробнице, логори и многа мјеста страдања српскога народа.
Те двије мапе би биле незаобилазне
странице српске историје.

ЛИНТА ПОДРЖАО ЛОГОРАШЕ
Предсједник Савеза Срба из региона и народни посланик Миодраг Линта дао је пуну подршку Удружењу логораша Јасеновца да Скупштина Србије коначно донесе
Резолуцију о геноциду Независне Државе
Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима
и одреди Дан геноцида над Србима у НДХ.
Поред тога Линта се залаже да Србија оснује Меморијални центар српских жртава геноцида НДХ. Циљ предложених мјера јесте
да се на систематски начин његује култура сјећања и коначно праведна борба за
признање геноцида над нашим народом у
међународној заједници.

»» Јелена Радојчић Бухач
и Миодраг Линта

сти патријарха српског Порфирија, амбасадор Израела Јахел Вилан и специјални гост
из Израела проф. др Гидеон Грајф, експерт
за Холокауст. Свечаној академији су присуствовали и изасланик амбасадора Руске Федерације Вледлен Зелењин, амбасадори Србије
др Владимир Божовић, др Љиљана Никшић,
народни посланици Скупштине Републике

Србије и други гости. На свечаној академији била је и Маја Ковачевић са своје једанаесторо дјеце која су уручила јасеновачки завјет Јелени Радојчић Бухач и упутили поруку подршке логорашима.
У програму који је водила Јасмина Стоиљковић, учествовала је и глумица Маја Колунџија Зорое. 
Т. ЋОРОВИЋ

Крестић: Дочекали смо да се и у Београду
умањује број српских жртава Јасеновца
кадемик Василије Крестић је
лификоване појединце на прибаА
подсјетио да је на измаку свог
вљању, систематизовању и публиживота уважени српски писац и
ковању домаћих и иностраних
дипломата Јован Дучић, згрожен
стравичним злочинима који се дешавају у НДХ над Србима, Јеврејима и Ромима, поручио Србима да
су дужни на све стране вијести о
геноциду који су починили Хрвати.
– Дучић није без разлога тврдио да се о злочинима тих размјера који су се десили у усташкој Хрватској држави не може и не смије
ћутати. Међутим, Срби нису испунили Дучићев аманет, не зато што
га нису поштовали, већ зато што им
историјске околности то нису дозволиле – рекао је Крестић.
Он је подсјетио да је комунистичка власт са Јосипом Брозом
одлучила да државу гради на темељу братства и јединства и колико год може прећуткује геноцид почињен над Србима, Јеврејима и Ромима.
– Званичан став био је да је шака усташа заиста починила злочин над Србима и да они заслужују
осуду, али да су и Срби због своје
наводно великосрпске и шовинистичке политике, диктатуре краља
Александра, убиства Стјепана Радића и његових другова заслужили
да буду кажњени. Кривица је тако
подијељена – рекао је Крестић и
додао да уколико би се неко и упустио у изучавање геноцида, морао
се држати званичних партијско-политичих ставова и званичних оцјена, у супротном био би оптуживан
да ремети братство и јединство.
– Да не би реметила већ заоштрене односе са Хрватима и хрватском и подсјећала на геноцид
Србија није била спремна да посвети не само политичку него ни

научну пажњу страдању у годинама из времена Павелићеве НДХ.
У таквој ситуацији, чак је и САНУ
која је више година имала одбор за
изучавање геноцида који је основао академик Владимир Дедијер,
недуго послије његове смрти тај
одбор угасила – рекао је Крестић
уз оцјену да су ови разлози довели
до тога да Србија до данашњег дана није успјела да подигне ниједан
српски меморијални центар посвећен жртвама геноцида.
– Због наше политичке неодговорности, незрелости и наивности тај пропуст данас нам се вишеструко свети. Они који су починили геноцид подигли су своје
меморијале и у њима безобзирно
кривотворе историју према својим потребама не обазирући се
на научно провјерене историјске
изворе и чињенице. Дочекали смо
чак и то да се број јасеновачких
и других жртава у НДХ смањује
и усред Београда у Музеју жртава геноцида, у установи коју финансира влада Србије. Све ово о
чему говорим могуће је зато што
Србија није водила на својој територији меморијално здање посвећено српским жртвама геноцида
чији задатак би био да организује
неопходне стручне службе и ква-

вјеродостојних података о српским жртвама – рекао је Крестић
и додао да је неопходно напокон
подићи меморијално здање које
ће са својим карактеристикама
и обиљежјима достојно изразити успомену на српска страдања.
– Оно би требало да буде култни облик, незаобилазан за сваког
посјетиоца Београда, од шефова
држава и државних делегација до
домаћих и страних туриста и школских и студијских екскурзија. Ако
смо још увијек далеко од намјере
да подигнемо српски меморијални центар, онда од данашњих власти наше државе очекујем да се поново за 80 година од успостављања
усташког логора смрти у Народној
скупштини Србије изгласа резолуција којом ће у државни календар
бити уписан Дан геноцида над Србима. Тиме би Србија исказала своје поштовање пострадалим Србима
у НДХ – рекао је Крестић.
Он је подсјетио да је хрватска
државна политика која је довела до
геноцида дуговјечна и да траје дуже од 170 година. Та политика добила је подршку западних сила и
зато нема разлога ни да се мијења.
– Срби морају да буду свјесни
да ће се појавити и нови Павелићи и нови Туђмани. Због тога Срби не би смјели да запоставе изучавање геноцида и хрватско-српских
односа. Морали би да се угледамо
на Јевреје и чинимо оно што чине
они када је ријеч о холокаусту. Сигурно је да ћемо, без посебног српског меморијалног центра, и даље
остати слијепи крај здравих очију
– закључио је Крестић.
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НАЈМЛАЂИ СТРАДАЛНИЦИ НАТО АГРЕСИЈЕ

омбе су им прекинуле загрљај са родитељима. Јединим уточиштем, посљедњу топлину. Пресјекле први додир младалачке љубави и први пољубац. Прву сjетву
дjевојчице на очевој њиви. Игру на мосту. На
путу до школе. У купатилу, погодиле малену
Милицу Ракић.
Зауставиле смијех и радост дјетињства у подруму Милића, једне обичне сурдуличке куће. Отргле цурицу од мајке која ју је на свијет
донијела послије осам мјесеци борбе да у колијевци заљуља једино потомство.
Пројектили су их зауставили и у повратку кућама. То су албанска дјеца, заувијек заустављена у селу Кориша, код Призрена. У
Приштини, под рушевинама, у првим данима НАТО агресије, убијено је троје малишана турске породице Гаши: Дениза (5), Реа (7),
Деа (9). Три дјевојчице, нађене су под рушевинама, у наручју родитеља.
Ова, дjеца турске породице Гаши била су и
прве жртве НАТО агресије која је почела 24.
марта 1999. године. Репортери Новости били
су тада у Приштини. Рушевине још нису биле
рашчишћене. Рођаци и родбина убијене дjеце
сами су, рукама, подизали греде и трагали за
дjецом. Ужасне су то успомене. Ожиљци с којима живимо. И, с којим ћемо живjети.
Било је то 7. априла 1999. године. А четири
дана касније, у Мердару, убијена је дjевојчица
Бојана Тошовић. Имала је само једанаест мjесеци. Нашли су је у загрљају оца Божине. Тата
је покушавао да тијелом спасе своју цурицу.
Дан послије, у бомбардовању међународног воза на мосту у Грделичкој клисури, заустављено је дјетињство шестогодишњег Бранимира Станијановића из Алексинца. Слике
ужаса уписане су у меморију спасилаца који
су прикупљали спржено тијело дјечака.
Породица Станијановић, послије ове трагедије, није се оглашавала. У рањену душу закопала је, вјечно, и приче и слике.
Несрећи, којој се нико није надао, није било
краја. Редни број смрти није стао у Грделичкој клисури. НАТО пројектили су, 14. априла,

СТРАДАЊЕ БРАЋЕ И СЕСТАРА
Под рушевинама од НАТО пројектила
у Сурдулици 27. априла заувијек је
заустављено дјетињство Миљане Милић
(15), њеног брата Владимира (12) и рођака
Миомира Младеновића (14). Истог дана
убијена је Драгана Димић (3), дјевојчица
из Липљана. А, у Мурину, гдје су уточиште
потражила дјеца из Приштине, убијени су
Јулијана Брудар (10), Оливера Максимовић
(12) и њихов рођак Мирослав Кнежевић (13).

ФОТО: ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ

79 дjечјих жртава за 78 крвавих дана
Б

»» Споменик Незаборавник у Ташмајданском парку
погодили избјегличко Мајино насеље, код Ђаковице, у коме су уточиште нашле избјеглице
из Хрватске. Оне избјеглице које су, од Шида у
возу који није стајао до Косова Поља, транспортоване да се збрину у Метохији. У баракама,
вјечном уточишту, убијени су Иван Иванчић
(7) и Марко Ивановић (3). У истом дану, под
истим бомбама, смрт је стигла дјечицу Адема
Мунчаја и Арту Лугић из Ђаковице.
Бомбе нису бирале ни по националности,
ни по вјери. Бол родитеља за изгубљеном дјецом је – бол који нема мјеру. Бол – непребол.
Тако нам је говорио Александар Митић из
Рибинца код Врања, отац убијене Ирене (15).
– Немам снаге ни ријеч, више, да изустим.
Коме је сметало моје дијете које је изашло на
њиву да засије кукуруз. Коме?
Анка и Боро Стојановић из Врања, сав ужас
који су доживјели послије смрти своје Милице,
којој су у дванаестој години живота прекинути сви младалачки снови и планови, описали
су у неколико реченица:
– Дуго смо чекали ово дијете, осам мјесеци
је Анка одржавала трудноћу како бисмо имали потомство… Кога да тужимо, с ким да се
судимо? – говорили су нам.
Иренина посљедња сетва није била и посљедња дјечја жртва у налетима НАТО бомбардера. Који дан, послије, у селу Солдерце
код Врања убијен је Далибор Тасић (14). Једино дијете Србољуба Тасића.

Враћамо сјећање, 19. април 1999, кућа породице Ракић у Батајници. Врисак и јаук Душице и Жарка. Када је њихов дом погодио
пројектил, своју цурицу, трогодишњу Милицу, подизали су у наручје, а она им је у наручју издахнула.
– Ни да опростимо, ни да преболимо,
ко још разумије наш бол, живимо у живим ранама – говорили су Ракићи. Тако
говоре и сад, двије деценије послије НАТО бомбардовања.
Ко да заборави онај мај и једанаести дан
по реду, деведесет девете. Тада су на мосту у
Владичином Хану, у првом пољупцу, убијени
матуранти гимназије Милан Игњатовић (17)
и његова дјевојка Гордана Николић. Милан је
желио да студира право у Крагујевцу. Гордана
је жељела да га слиједи. Њихови родитељи, у
потресном писму Новостима, испричали су
да су ово двоје младих људи били дио – двије породице. И, те породице су зауставиле будућност на том мосту, на којем су они његовали своју љубав.
– Нема ријечи, нема снаге за оптужбе, ми
смо свој бол закопали и он нас разједа. Изнутра разједа, а ми смо остали да свједочимо –
преузимамо дио тог потресног писма.
Бранислава Павловић, мајка Дајане (5) и
Стевана (8), супруга Владимира Павловића,
која је ове своје најдраже 26. маја изгубила
у једном трену, неколико минута иза поноћи

ЗБОРНО МJЕСТО ТУГЕ

Споменик Незаборавник који су Новости са
својим читаоцима подигле у Ташмајданском
парку, биљег је за сву настрадалу дјецу
током 78 дана НАТО бомбардовања.
Споменик је, свих протеклих година, постао
зборно мјесто туге. Неки родитељи, који
су у прољеће деведесет девете изгубили
дјецу, и данас долазе да нађу утјеху испред
овог споменика у коме су, у лику Милице
Ракић, имена свих наших Милица. А,
стихови уписани, на српском и енглеском,
као порука и опомена, реквијем су свим
нашим Милицама.

– никада није имала потребу да било шта каже о страдању своје дјеце и супруга. Не, јавно. Остало је њено свједочење: „Дјецу смо из
Београда повели у Раљу код Сопота, мислили
смо да ће тамо бити сигурнији. Нисмо добро
процијенили. Ужасно је то кад из рушевина
израњају њихове играчке, Стефанов бицикл,
а дјеце нема...”
НАТО бомбе, четири дана послије, убиле су
на мосту у Варварину Сању Миленковић, ђака
Математичке гимназије, а њој су сви предвиђали олимпијске висине у науци којој је, од првих
ђачких дана, била посвећена. Сутрадан, у бомбардовању Новог Пазара, под бомбама је заустављено дјетињство двогодишњег Марка Симића, а на путу према школи убијен је Марко
Роглић (14). Марков отац Вукомир Роглић, новопазарски учитељ, написао је сину посвету: „Он
је имао свој свијет, у том свијету није било мјеста
за ракету. Живот мог дјетета је био такав, да је
живио живот у брезовим шумама, са патуљцима играо жмурке, брао капи кише, кад повjетарац брезу зањише, а мислио је да бреза плаче…
Умио је фудбалском лоптом да додирне облаке,
кад нема птица – на чуђење дjечака и дjевоjчица. И прво писмо је написао. Оно, које шапуће
љубав… Одговор је стигао касно”.
Да ли је имао ко, а мало их је преживjело,
у избjегличкој повратничкој колони Албанаца који су се враћали кућама, у село Коришу
код Призрена, да посвjедочи, а породицама
Бахрије Ахметаја и Рамадана Хасанија убијено је шеснаесторо дjеце од двijе до седамнаест година.
Споменик, Незаборавник, који су Новости
подигле овој дjеци, именованој и неименованој, спојио је све невине, дечје жртве. Најболније жртве. А било их је 79, колико је уписано на споменику. Толико, за 78 крвавих дана
бомбардовања.

МИЛЕНА МАРКОВИЋ / ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ

УДРУЖЕЊЕ НОВО ОГЊИШТЕ НЕ ЗАБОРАВЉА ЖРТВЕ МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА

У БАРАЈЕВСКОМ ХРАМУ СЛУЖЕН ПОМЕН ЖРТВАМА НАТО АГРЕСИЈЕ
рви пут у организацији Удруји нас лик посматра са фресака и заборав нико не може, нити смије
П
жења избјеглих, прогнаних, раподсјећа да на небу имамо нашу отети! – закључио је Добријевић.
сељених и досељених Ново огњизаштитницу – дијете Свету МилиОн је позвао окупљене да се приште 24. марта 2021. године у Храму Светог Саве у Барајеву одржан
је помен жртвама НАТО агресије
на српски народ.
Предсједник Удружења Јово Добријевић захвалио се на разумијевању свештеницима локалне СПЦО наглашавајући да се и Барајево уписало у оне средине у којима
се молитвено сјећамо свих српских
жртава, а симболичан повод је 22.
годишњица од дана када је започео
један од највећих злочина западне
цивилизације оличен у акцији цинично названој Милосрдни анђео.
Том приликом убијено је више
од 2.500 Срба, док је 12.500 људи
рањено. Срушено је око 200 цркава, уништено 50.000 кућа. Из својих домова са Космета прогнано је
више од 250.000 Срба. Уништено
је 190 школа, срушено 60 мостова.
Непријатељ је на наш народ бацио
25.000 тона експлозива, међу којима је било и 15 тона осиромашеног уранијума. Коначан број жрта-

»» Свештеник Видо Милић и предсједник Удружења Јово Добријевић
ва никад није утврђен, јер је након
силних бомбардовања број канцерогених обољења сваке године вишеструко повећан.
– НATO агресија над Србијом
и Црном Гором била је наставак
здруженог злочиначког подухвата
над српских народом који је започео 1995. године бомбардовањем
Републике Српске, а као повод је
послужио режиран злочин на сарајевској пијаци Маркале – под-

сјетио је Добријевић и додао да се
српске трагедије памте понајвише
кроз судбину дјеце.
– У нашој колективној свијести
однедавно је, кроз екранизацију,
симболично остала запамћена судбина дјевојчице Даре из Јасеновца
у којој је оличено страдање српског
народа у усташкој, геноцидној и
злочиначкој творевини НДХ. На
другој страни веома је живо сјећање на дјевојчицу из Батајнице, чи-

цу – рекао је Добријевић и додао
да је овај скуп уједно и подсјећање
на погром над браћом и сестрама
са Косова.
– Мартовских дана 2004. године слуге НАТО злочинаца су са
Космета протјерале више од 4.000
Срба, а њихова огњишта уништили. О Жутој кући се данас прича
као о фикцији, а за злочине над
нашим народом не само да нико
није одговарао, већ нас тјерају да
затварамо очи и ћутке посматрамо срамотну поруку предсједника
Српске академије наука и умјетности проф. др Владимира Костића који шири западњачку мантру
тезом да „Косово није наше и да
то што прије требамо схватити”.
Поново нас уче да треба гледати у
будућност и затрти прошлост, као
да све ово није виђено у вуненим
временима, како је то лијепо описао велики српски пјесник Гојко
Ђого. Србин је сваку слободу крвљу платио, зато нам право на не-

друже раду Удружења Ново огњиште у Барајеву, које уз разумијевање и подршку свештеника настоји
да његује културу сјећања.
Протојереј ставрофор Видо Милић је истакао да се у ове дане тиховања присјећамо оних који су прерано отишли са овога свијета само
зато што су били синови ове земље
и чврсто стајали на бранику своје
отаџбине супротстављајући се непријатељу који је намјеравао да затре један народ у мисији названој
Милостиви анђео.
– Не смијемо да дозволимо да
они који су умрли на тјелесан начин, поново умру у нашим сјећањима – поручио је протојереј ставрофор Видо Милић.
Он је служио помен уз саслужење јереја Дарка Павловића, протојереја Игора Обрадовића и ђакона
Зорана Станковића, док су овом
сабрању присуствовали и протојереј Владимир Димић и јереј Огњен
Козлина.
Т. ЋОРОВИЋ
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МИЛОШ МАРКОВИЋ, ДЕЖУРНИ УРЕДНИК РТС У КОБНОЈ НОЋИ НАТО ЗЛОЧИНА, ПОСЛИЈЕ СКОРО ЧЕТВРТ ВИЈЕКА ДОБИО ПРИЛИКУ ДА ЈАВНО ПРОГОВОРИ

Зашто 22 године нисам добио прилику да
свједочим о НАТО бомбардовању РТС-а?!
П
ослије 22 године од злочина које је НАТО агресор извео бомбардујући зграду РТС, по први пут, јавност у Србији
је имала прилику да, у Јутарњем програму
Хепи телевизије, чује свједочење новинара
Милоша Марковића, који је, кобне вечери
када је страдало 16 радника РТС, био дежурни уредник.
– Ни послије 22 године није било темељног, аналитичког, стручног испитивања свих
околности, па је и данас једино објашњење да
је за све крив једино Драгољуб Милановић –
рекао је Милош Марковић чије је дежурство
у РТС започело 22. априла 1999. године у 20
часова и требало је да траје наредних 12 сати, односно до јутра 23. априла у 8 часова.
– Било је сумњи, страхова, али смо имали
писмене извјештаје, доказе из Брисела и од
Европске асоцијације новинара који гарантују сигурност да до бомбардовања неће доћи. У то вријеме био сам уредник културне
рубрике у којој је радило још десетак новинара. Био сам у својој канцеларији када ме је
десет минута прије један сат ујутро позвала
секретарица са питањем да ли знам руски и
да ме тражи Милановић – присјетио се Марковић и рекао да је у том тренутку стигло важно саопштење из Москве.

КОНФУЗАН ПРЕВОД
САОПШТЕЊА ИЗ МОСКВЕ

– Тог дана у Београду су се на преговорима сусрели Марти Ахтисари и Виктор Черномирдин (Јељцинов изасланик). Из Москве је
стигло, по свој прилици, охрабрујуће саопштење, али је превод био веома рогобатан.
Милановићу сам сугерисао да га стилски не
побољшава, јер су све нијансе дипломатског
језика изузетно важне. Спикеру сам дао текст
да га прочита за Вести у 2 часа. Сугерисао
сам му да саопштење прочита више пута и
да изабере најлогичнију и најјаснију верзију
како би се неутралисала конфузија у преводу – рекао је Марковић који се присјетио да
је око 1.40 часова ујутро изашао са шефом
дописничке мреже стојећи тачно на мјесту
гдје је касније подигнут споменик Зашто?
– У ћаскању колега Драган Срдановић каже: „Замисли да сада рокне.” Ја кажем: „Језик пресјекао.” И одједном је рокнуло – рекао је Марковић присјећајући се експлозије и праска.

НИЈЕ ДОВОЉНО РЕЋИ ДА ЈЕ БИЛО
СТРАШНО, УЖАСНО, ЈЕЗИВО…

Марковић је имао велико искуство са терена радећи на Косову, а у вријеме бурних
дешавања и у Букурешту и касније током ратних дејстава у Републици Српској и Федерацији БиХ. Као врхунски професионалац имао
је изграђену свијест да је у кризним ситуацијама најважније остати сталожен и миран.
– Утисак је да се организам у тако стресној ситуацији самоанестезира, да се чула и
нагони за опстанком појачају, а инстинкти
надвладавају рацио. Рекао сам: „Пузите уза
зид, јер ту је најстабилније у случају рушења, постоје два излаза, на Таковску и Абердареву”. Излаз ка Таковској има више степеница и због сумње да су порушене кренули
смо на излаз ка Абердаревој улици. Нестало
је свјетла. Чули су се јауци, крици, дим, мириси… Нисам ни знао да постоје излази низ
степенице, подруми у коме су биле арматуре и грађевински материјал. Осјећао сам да
падамо. Изашли смо негдје код гимназије,
преко пута Палилулске пијаце – испричао
је Марковић и додао да је због неподношљивих тонова од војних, полицијских и ватрогасних сирена настала атмосфера непреводива на језик логике.
– Чули су се крици и јауци. Видио сам човјека притиснутих ногу како млатара рукама док хирурзи покушавају да му ампутирају ноге. Издало га је срце, није преживио.
Требало је имати смјеле очи и храбро срце,
па гледати такав призор. Знало се да постоје
жртве и нерадо причам о тој ситуацији, јер
кад у човјеку оживе те епизоде, оне су, саме
по себи, стресне и мучне. Имам проблем са

»» Милош Марковић
језиком, јер не могу да дефинишем осјећања. Има код Матије мисао: „Чега није било
у животу, не може бити ни у језику.” Ми можемо рећи: „Било је страшно, ужасно, језиво”. Све је то тачно, али није довољно – рекао је видно узбуђени Марковић.
Он је подсјетио да су о овом догађају писали многи са доста грешака, па и са одређеним тенденциозностима.
– О томе су говорили они који нису ни били у Београду, а камоли у близини догађаја.
Бити свједок је веома опасна и ризична улога. Онај ко почини злочин настоји да уклони све трагове и свједоке. Чест је случај да
свједок треба да буде дискредитован. У РТС
сам провео 30 година и скромности за инат,
а истини за вољу, морам да кажем да од свих
новинара имам највећи број професионалних
награда (три годишње награде које се додјељују за професионални допринос и унапређење програма). Имам и највећу републичку награду Светозар Марковић. Један сам од
ријетких, ако не и једини, новинар који има
грамату Српске православне цркве – рекао
је Марковић, кога је буран професионални
пут водио од Косова 1981. године, па до револуције у Букурешту, а у распаду заједничке државе горак новинарски хљеб је поштено зарађивао извјештавајући са кризних ратних подручја од Словеније, па до Горажда.

СЈЕТИО САМ СЕ ПИЛИПЕНДЕ И ЗАПЛАКАО…

– Када сва та искуства оживе јавља се Вијетнамски синдром и посттрауматске тегобе. Живо је сјећање на драматичан прелаз
и покушај да се из Сава центра и тадашњег
Трећег програма покрене емитовање. Све је
то било узалудно, јер су релејни пријеносни
уређаји у Таковској били порушени. Након
безуспјешног покушаја ушао сам у трамвај
да идем кући и примијетио да се људи одмичу од мене. Тада схватим да је јакна на мени пуна гасова, испарења и да смрди. Одједном, захвати ме осјећање стида и изађем на
првој станици. И одједном човјеку попусте
самоконтроле, грунуле су ми сузе и расплакао сам се. Сјетио сам се призора из своје
гимназијске читанке и приповијетке Пилипенда Симе Матавуља када огорчени Пилип
у очају сједе на перваз од цесте и заплака се.
Ваљда сам и ја био испуњен тугом, бијесом
и огорчењем и кренуле су ми сузе. Када сам
стигао кући и ушао под туш видио сам да су
ми ноге помодриле од ударања оних штангли, арматуре, али никакав бол нисам осјећао. Организам се самоанестезирао и болови су се јавили касније.
Марковић се осврнуо и на тадашњег свог
директора Драгољуба Милановића, јединог
осуђеног за НАТО злочин.
– Негдје око 1.30 био сам у ходнику, а Милановић је кренуо кући. Није могао да стигне до куће, а зграда је била бомбардована. У
сваку антологију апсурда може ући чињеница да је он једини који је осуђен и процесуиран. Нико из НАТО авијације и 10.000 ангажованих људи није крив, него он – рекао
је Марковић и осврнуо се на свој положај.

СУДСКИ ПРОЦЕС ТРАЈАО СЕДАМ ГОДИНА

– Када сам остао без посла судски процес
трајао је седам година. Подсјетио сам суткињу, која је водила случај, да је Нирнбершки процес трајао 11 мјесеци, а мој случај

је ушао у седму годину. Иначе, на Нирнбершком процесу међу оптуженима се налазио
и новинар Ханс Фриче. Он је био директор и
главни и одговорни уредник Радио Берлина
и десна рука чувеног Јозефа Гебелса. У образложењу Фричеове ослобађајуће пресуде
пише: „Својим дјеловањем није могао утицати на токове и садржаје рата.” Дакле, Ханц
Фриче, главни пропагандиста нацизма и фашизма је ослобођен, а Драгољуб Милановић
је осуђен на 10 година, баш онолико, колико
је добио и адмирал Карл Дениц, командант
Хитлерове ратне морнарице. С тим што Дениц није издржао казну , већ је помилован,
а Милановић је одслужио сваки сат – рекао
је Марковић наводећи да ни најмање није
случајно што га 20 и више година нико није
звао да говори о овом догађају.

УДРУЖЕЊЕ ЖРТАВА НЕНАДА РИСТИЋА

– На прву годишњицу бомбардовања телевизије вјечити директор и шампион разних
облика подобности Ненад Ристић је рекао у директном преносу да су погинули прави професионалци, а нису погинули „уредници, коментатори и пропагатори”. То јутро зове ме Стево
Раичковић са питањем „Да ли је нормалан овај
човјек?!” Ја му кажем: „Драги Стево, Ви то не
разумијете. То је до сада најоштрија критика
упућена НАТО пакту. Каква је то НАТО ракета? Оставила је живе новинаре који су свједоци његове подобности.” Многи интелектуалци
запослени на телевизији би могли мирне душе са убједљивом аргументацијом основати
удружење жртава политичко-партијске подобности Ненада Ристића. Највеће зло и највећу
казну доживјели смо од својих. Невјероватно
је какве сам дисквалификације доживио и чега сам се све начитао и наслушао о себи – рекао је Марковић. Он је подсјетио на петооктобарска дешавања.
– Формирала се нова српска влада. Од
једног колеге добијем информацију да смо
Гордана Суша, Драган Коларевић и ја изабрани за неко тројно уређивање телевизијског програма. Нисам томе придавао озбиљну пажњу. Увече почиње дневник, и већ у првом минуту министар, заиста, помену и мене. Пред временску прогнозу улази Небојша
Човић директно у програм и каже да то није тачно. Сутрадан у Политици на насловној
страни читам изјаву Небојше Човића у којој каже: „А Милош Марковић би све да заустави и врати на старо.” Зовнем књижевника Радослава Братића и кажем: „Ево колико
се дуго знамо и колико смо пријатељи, ниси знао колика је моја моћ. Ако ми се ћефне
могу да зауставим сва кретања возила према
југу, јесењу сјетву…” Невјероватно је колико
се ради на дисквалификацији свједока. Право
је чудо да телевизија у којој сам провео свој
радни вијек, није питала ниједном шта је и
како било, него ме је оптуживала – рекао је
Марковић и подсјетио да је РТС увијек био
мета политичких превирања.

ЖРТВЕ НАТО АГРЕСИЈЕ
У ноћи НАТО злочина страдало је 16 радника
РТС: Јелица Мунитлак (27), шминкер,
Ксенија Банковић (27), видео-миксер, Дарко
Стојменовски (25), техничар у размјени,
Небојша Стојановић (26), техничар мастера,
Драгорад Драгојевић (27), обезбјеђење,
Драган Тасић (29), електричар, Александар
Делетић (30), камерман, Славиша
Стевановић (32), техничар у размјени,
Синиша Медић (32), дизајнер програма,
Иван Стукало (33), техничар у размјени,
Дејан Марковић (39), обезбјеђење, Милан
Јоксимовић (47), обезбјеђење, Бранислав
Јовановић (50), техничар мастера, Слободан
Јонтић (54), монтер, Милован Јанковић (59),
прецизни механичар, Томислав Митровић
(61), режисер програма. За погибију радника
до сада је одговарао Драгољуб Милановић,
који је 2002. осуђен на десет година затвора,
јер није поштовао наређење Савезне владе,
по којем је запослене и технику требало да
измјести из зграде у Абердаревој улици.

ДОК САМ БИО У БОЛНИЦИ НИКО ИЗ РТС-а
СЕ НИЈЕ УДОСТОЈИО ДА МЕ ПОЗОВЕ

– Добио сам многа признања, па и она за
која вјероватно нисам ни заслужан. Људи су
говорили да сам, наравно, захваљујући моћи телевизије, приказао пред српском јавношћу каква је ситуација и патологија на Косову. Када сам се разболио и имао двије операције, проводећи мјесеце у болници, нико са
ТВ Београд није ни телефонирао да се распита да ли сам жив. Вратио сам се у хладну
подстанарску собу, а једини мој услов је био
кад се вратим са Косова да наставим да радим у културној рубрици. И то су ми узели
– рекао је Марковић.
Осврнуо се на 1981. годину и одлазак у
Приштину.
– Када сам отишао у Приштину за дописника телевизије, срео сам се са Драгољубом
Милановићем који је тада био дописник Политике. Наравно да смо се као колеге дружили. Када је дошао на мјесто директора РТС
и главног уредника, никада нисам ушао код
њега ни попио кафу да неко не би приговорио да „полтронишем, подилазим или злоупотребљавам познанство…” Вјероватно сам
једини новинар који послије толико година
стажа и професионалних награда од те телевизије није добио ниједан квадрат стана.
Остао сам лице без покретне и непокретне
имовине, без плате, а опстајао сам захваљујући солидарности родбине и пријатеља –
рекао је Марковић.

РЕДИТЕЉ МИЈАЧ ПОТПИСАО РЈЕШЕЊЕ
СУМЊИВЕ ПИСМЕНОСТИ И СМИСЛА

Навео је да је 2002. године рјешење „сумњиве писмености” које је потписао предсједник Управног одбора позоришни редитељ Дејан Мијач.
– По том рјешењу одобрава ми се кредит,
по свим законским основама, да адаптирам
поткровље у коме сам подстанар. Дакле, то
је дужничка релација која ми је и данас финансијска омча око врата. У том рјешењу сумњивог смисла, а не само писмености, стоји
подвучена реченица: „Нема потребе да компликујете ствари, да се обраћате судовима и
да трошимо вријеме на то.” Порука је била
јасна, ја сам власт имам моћ – а такав је и
суд. У том рјешењу као да је жива она чувена Брозова мисао: „Наше судије се држе закона као пијан плота.” Наравно, нисам хтио
да реагујем, данас кажем можда ће му то помоћи, пошто је кандидат за члана Академије. Човјек те функције и искуства потписао
је рјешење у коме се каже да је суд излишан
– рекао је Марковић и истакао да је веће уважавање доживио од колега из иностранства.
– Удружење њемачких документариста ме
је позвало и одржао сам више предавања у
Хамбургу, Берлину, Хановеру. Они су показали невјероватну солидарност, чак и материјалну и преузели су неке моје документарне
филмове. Један се зове Више од злочина, који говори о неким чудесима у Босни. Невјероватно је да женске гласове њемачког превода чита унука бившег предсједника владе
Милана Стојадиновића, која је спикерка у
Радио Хамбургу, а мушке гласове читао је
првак њемачке драме, који је често долазио
у Београд. Од њих сам имао сва могућа уважавања и солидарност. Што се тиче Србије
и поред стотине ауторски исписаних приказа књига, које сам наравно претходно прочитао, домаћи издавачи ме више нису познавали – рекао је Марковић, који је за крај навео
шта га највише боли.
– Послије паљења телевизије и бомбардовања, остао сам без икаквог доказа да сам
био новинар. Ниједна једина моја емисија
није сачувана. Моја је канцеларија 5. октобра порушена и запаљена. Из ње је све однијето. То је за мене било шокантно сазнање.
Нека се нађе један човјек који каже да сам
некоме нешто лоше учинио, да нисам помогао, да нисам био коректан или солидаран.
Једноставно, такав однос ничим нисам залужио – завршио је своју потресну исповијест
новинар Милош Марковић.

12 МОЗАИК
ГУЈОН: СРБИ У РЕГИОНУ НЕ УЖИВАЈУ
ЗАСЛУЖЕНО ПОШТОВАЊЕ
У региону има 1,6 милиона Срба
и „исто толико разлога да регион
каже „хвала” – за толеранцију,
рад, на доприносу културном и
економском”, изјавио је директор
Управе за сарадњу са дијаспором
и Србима у региону Арно Гујон.
– Нажалост, свjедоци смо да
бити Србин у региону није увијек
једноставно и да не уживамо
увијек поштовање које заслужујемо. Често умјесто ријечи
хвала добијемо и ријечи мржње, умјесто поштовања
– омаловажавање – рекао је Гујон на сједници
скупштинског Одбора за дијаспору и Србе у региону.
Он је истакао да оно што је Црној Гори, БиХ, Хрватској,
Албанији, Румунији, Мађарској и Словенији заједничко,
то је српски народ који је доприносио развоју, изградњи
тамошњих друштава и земаља.
– У свим тим земљама бити Србин треба да буде понос, а
не повод за дискриминацију и за стид – поручио је Гујон.
Он је подсјетио да су Управа за сарадњу са дијапсором
и Србима у региону и скупштински Одбор за дијаспору
и Србе у региону ту због побољшања положаја Срба.
Гујон је најавио да ће акценат Управе бити на учењу
српског језика и рекао да је покренута кампања за
очување српског језика, који заслужује да се њиме
бавимо.
– Читам да је француски језик у опасности због
свеприсутног енглеског језика. Око 512 милиона људи
га говори, а ипак се прича да је угрожен, а ми са 15 или
20 милиона оних који говоре српски, морамо да будемо
свјесни, ако се ми не бавимо српским језиком, нико
умјесто нас неће – рекао је Гујон.
Гујон је казао да на годишњем нивоу Управа располаже
са 50 милиона динара /425.000 евра/ за удружења Срба
из региона и 50 милиона динара за удружења Срба из
дијаспоре, за финансирање око 250 пројеката.  РТРС

ВЛАДИКА ЈОВАН: УНАПРИЈЕДИТИ
ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ ЈАСЕНОВЦЕМ
Његово преосвештенство епископ пакрачко-славонски
Јован Ћулибрк апеловао је да надлежни посебну пажњу
посвете унапређењу положаја и развоју институција
које се баве питањем страдања у Јасеновцу јер су оне
једино што гарантује системски успјех да овај усташки
логор смрти не нестане из јавности.
Епископ пакрачко-славонски истакао је да је сјећање
на жртве Јасеновца обиљежено тек шездесетих
година прошлог вијека, али се никада није озбиљније
позабавило оним што се данас популарно назива –
култура сјећања.
– Крајем осамдесетих и почетком деведесетих је, такође,
било много приче о Јасеновцу, а онда је за један дан све
нестало из јавног дискурса. Тога се бојим и сада. Зато су
институције које се баве овом темом једино оно што гарантује системски успјех и њих треба да развијамо. Зато
нам је потребан меморијални комплекс на Сајмишту и због
тога нам је неопходно да се Музеј жртава геноцида рашири, ојача и да заиста врши функцију због које је основан.
У питању је једна изванредна институција, са великим
међународним кредибилитетом, значајем и ауторитетом.
Међутим, у Србији је ова институција недовољно позната и подржана – рекао је владика Јован за портал Нова .
Он је истакао да је, када је ријеч о филму Дара из
Јасеновца, најважније и најпрече то што је снимљен
и што је то филм који у себи чува ужас који је представљао Јасеновац.
– Свакако, ми можемо пронаћи много замjерки сваком
умjетничком дjелу, али тек ће се из квантитета родити
истински квалитет, односно кад се буду снимали филмови
о тој теми – рекао је он.
Када је ријеч о односу према жртвама, владика Јован
је рекао да је честа флоскула да се треба угледати на
Јевреје.
– Међутим, ми пажљиво избјегавамо сваку могућност
да то учинимо. Кад је у питању Холокауст, постоји само једна једина носећа институција на планети земљи,
а то је Јад Вашем – средишња институција за питање
проучавања, сјећања на жртве и хероје Другог свjетског рата, односно Холокауста. Она је основана 1953.
године и започела је свој рад са двије канцеларије, а
данас покрива читаво једно брдо у Јерусалиму, које се
назива Гора сjећања. Јад Вашем данас има око хиљаду
запослених и обухвата централни архив и централну библиотеку за питање Холокауста – навео је владика Јован.
Он је истакао да је Јад Вашем промишљен и финансиран
плански и стратешки.
– Безброј пута сам водио наше званичнике кроз Јад Вашем и свако ми је на крају рекао да и ми морамо имати тако нешто. Кад бих им одговорио да је то започело са радом
1953. године, онда би они заћутали. Након тога, никада више не би проговорили неку јавну ријеч у Србији на ту тему,
а да не говорим о томе да ли помогну рад и развој Музеја
жртава геноцида – рекао је епископ пакрачко-славонски.
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РАДОВАН МАНОЈЛОВИЋ ПОМОЋНИК ПРЕДСЈЕДНИКА ГО ОБРЕНОВАЦ

Обреновац је постао важан
индустријски центар Србије

З

ахваљујући напорима локалне самоуправе у посљедњих неколико година Обреновац је од приградске општине постао значајан
индустријски и саобраћајни
центар Србије – каже Радован
Манојловић, помоћник предсједника ГО Обреновац у разговору за Српско коло.
Манојловић не крије понос
због чињенице да је управо у
овој локалној заједници изграђена прва велика фабрика у Београду послије више
од 20 година.
– Компанија Меи Та је инвестиција која је промијенила изглед наше општине. У
двије фазе уложено је укупно 150 милиона евра и данас
3.330 људи ради у фабрици.
Привлачење тако великог инвеститора није био лак посао,
али изузетна сарадња општине, Града Београда и Владе Републике Србије на челу са тадашњим премијером Александром Вучићем, довела је
до тога да кинеска компанија
поред неколико земаља из ЕУ
и окружења одабере нашу земљу за изградњу производних
погона. Обреновац уз свој добар географски положај, имао
је и одличан тим људи који је
даноноћно радио и припремао терен, документацију и
све оно што је потребно како би увјерили велику свјетску компанију да инвестирају код вас. Обреновчани су се
показали као одговорни и вриједни људи и зато је ова компанија уз ТЕНТ, данас понос
нашег града.
zz
Који су најважнији инфраструктурни пројекти који су урађени у протеклом
периоду?
– Протеклих неколико година Обреновац је био заиста
највеће градилиште у Србији.
Уз горе споменут долазак великог свјетског инвеститора
паралелно смо радили велике
пројекте од значаја за све мјештане општине. Изградили
смо нови објекат Дома здравља у Обреновцу, без којег би
веома тешко изнијели епидемију која нас је задесила. Проширили смо водоводну мрежу до посљедњег села у Обреновцу, сваке године ширимо
канализациони систем, а поносни смо и на то да у Обре-

zz
Да ли је Обреновац у пу-

новцу сваке године градимо
нове километре топловодне
мреже. На тај начин гасимо
индивидуална ложишта, чувамо нашу животну средину,
а грађанима обезбјеђујемо топле домове.
zz
Да ли је и у којој мјери ауто-пут Милош Велики промијенио живот Обреновчана?
– Ауто-пут Милош Велики
ставио је Обреновац на мапу
правих европских градова. Данас смо умрежени са свим великим саобраћајницама и то
је веома значајно за развој наше привреде, пољопривредници брже и лакше пласирају
своје производе, а такође грађанима смо олакшали путовања до омиљених туристичких дестинација. Нама је сваки пут у општини подједнако
важан као и аутопут и због тога сваке године реализујемо
пројекат Пут до сваке куће
гдје годишње урадимо више
од 100 улица у свим мјесним
заједницама.
zz
Обреновац је претходних
година имао проблеме са
поплавама.
– Мајске поплаве из 2014.
године нанијеле су велике губитке за нашу општину. Сјећање не блиједи на 17 изгубљених људских живота. Данас
можемо да кажемо да су сва
домаћинства, школе, вртићи
и други јавни објекти обновљени и да се трагови тих катастрофалних догађаја не виде у нашем граду. Држава је
озбиљно приступила рјешавању овог проблема, а све оп-

ВЕЗЕ СА СРПСКОМ, КОСМЕТОМ И КРАЈИНОМ
– Колико смо посвећени инфраструктурним пројектима исто
толико пажње посвећујемо и културним манифестацијама
у Обреновцу. Наше Обреновачко лето током два мјесеца
прошарано је разним културним манифестацијама,
концертима, позоришним представама, ликовним изложбама,
плесним наступима и тако даље. Поносни смо домаћини
традиционалне манифестације Међународни сусрети фолклора
гдје сваког љета угостимо велики број културних друштава из
цијелог свијета. У гостима су нам биле делегације из Аргентине,
Чилеа, Словачке, Шпаније, Мексика, Грчке... Такође, сваког
првог јануара на најљепши могући начин започнемо годину
организовањем манифестације Град отвореног срца. Посебно
сам поносан на организацију догађаја под називом Завичајно
вече, гдје смо имали прилику да прикажемо културу и традицију
нашег поријекла. Радујемо се што његујемо братске, привредне
и културне односе са градом Вишеградом, неколико општина
на Косову и Метохији. Током претходне године успоставили смо
и братске односе приликом наше посјете Книну као и околини
манастира Крка након чега смо обишли и три српске општине
Кистање, Ервеник и Бискупију.

штине које се налазе у подручјима које су биле под водом
узеле су активно учешће како
у будућности не би имали ситуације из маја 2014. године.
zz
Обреновац је постао нови
дом за велики број протјераних и интерно расељених Срба.
– Након економских миграција 60-их година које су се
десиле након изградње Прве
искре у Баричу, потом ТЕНТ-а
А и Б, велики број наших људи поријеклом из Хрватске и
Босне и Херцеговине доселио
се у Обреновац. Такође, након
ратова 90-их путем родбинских веза и познанстава још
један број Крајишника и Срба из Федерације БиХ дошао
је у Обреновац. У Обреновцу
постоји и насеље колективног
смјештаја Сава насеље и можемо поносно да кажемо да су
наше комшије, наша браћа
знатно утицала на развој општине. То су вриједни, марљиви људи, имамо велики број
инжењера, љекара, данас су
то и успјешни привредници
у Обреновцу. Комесаријат за
избјегла и расељена лица заједно са локалном влашћу помаже велики број грађана са
Косова, помоћ се огледа у виду донације грађевинског материјала, откупом сеоских домаћинстава и додјелом монтажних кућа. Политика која
се спроводи доказ је да српски
народ никад неће и не смије
бити заборављен.
zz
Како се Обреновац изборио са пандемијом?
– Изградња нове зграде Дома здравља завршена је у фебруару, а већ у марту 2020.
године имали смо епидемију
корона вируса. На тај начин
доказали смо да се улагање у
здравствени систем исплати,
пошто смо могли да одвојимо ковид пацијенте од других
пацијената. Доктори и медицинске сестре и сви људи који
данас раде у здравственом систему су хероји нације. Захваљујући озбиљној и одговорној
политици предсједника Републике Србије Александра Вучића имамо велики број обезбијеђених вакцина. Док друге
земље воде битке за набавку
истих, наши грађани су се показали да су одговорни, вакцинација протиче добро и вјерујемо да се ускоро назире
крај пандемије.

ном капацитету искористио потенцијале ТЕНТ?
– Уз ауто индустрију и пољопривреду највећи стуб развоја у Обреновцу је ТЕНТ и
поносни смо што смо енергетска престоница Србије. Човјек који је вратио ТЕНТ своме граду је генерални директор ЕПС-а Милорад Грчић.
Тренутно је у фази изградња
постројења за одсумпоравање које ће продужити знатно
рок трајања нашој електрани.
У будућности нас очекује пројекат Трећа магистрала захвљајујући којој ће топловодна мрежа у Обреновцу бити
проширена на већи број конзумената, а само гријање биће знатно побољшано на територији цијелог Обреновца.
zz
Како бисте оцијенили стање у образовању?
– Млади људи јесу наша
будућност и зато велику пажњу посвећујемо образовању. У посљедњих седам година
изградили смо пет нових фискултурних сала и комплетно
реновирали школу у Звечкој.
Данас не постоји школа у Обреновцу у којој малишани не
могу да се баве спортом. Оно
по чему смо јединствени у Србији то је програм Еко кампови гдје све ученике од првог
до четвртог разреда основне
школе бесплатно водимо током љетњег и зимског распуста на најљепше српске планине, Тара, Гоч, Букуља, Рудник и Дивчибаре. Што се тиче
инфраструктуре ускоро завршавамо изградњу вртића у Белом Пољу за 200 малишана, а
потом прелазимо на изградњу
обданишта у Баричу.
zz
Колико општина одваја
новца за функционисање
спорта?
– Обреновац заиста може да буде поносан што данас има спортске амбасадоре свуда широм свијета. Велики број репрезентативаца
у многим спортовима долази из Обреновца. Нажалост,
некада био је град наркоманије, а данас је град спорта.
Ми смо покренули још један
пројекат по којем смо једиствени у Србији – Еко динар
гдје пружамо прилику сваком
дјетету између 10 и 18 година
да се потпуно бесплатно бави
спортом по жељи.
zz
У којој мјери су искоришћени туристички потенцијали?
– Сваке године се трудимо да Обреновац подигнемо
на мапи туристичких потенцијала. Урадили смо и реконструисали објекат Старе бање,
изградили потпуно нову Цевку. То је омиљено мјесто Обреновчана, првенствено због
своје љековитости, а потом и
због амбијенталне цјелине. У
излетничкој шуми Забран изградили смо први Авантура
парк, а на обреновачким базенима урадили смо аква парк
за све малишане. Свакако позивам све људе добре воље да
дођу у наш Обреновац и виде
све оно што имамо да пружимо.
Т. ЋОРОВИЋ
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80 ГОДИНА ОД ЗЛОЧИНА НАД СРБИМА ИЗ СЕЛА КРШ У ДОЊЕМ КОСИЊУ

НЕЗДРАВКА КРИЈЕ СУРОВУ
СУДБИНУ ЛИЧКИХ ЖЕТЕЛАЦА

Ј

СПИСАК ЖРТАВА

ПИШЕ: ЂОРЂЕ ПРАЖИЋ

ама Нездравка налази се
уз сами пут који води из
Вукелић Села (Доњи Косињ), преко Мајдана, Милетић врха, Вршчића, покрај
Пишталине према Брујином
врху. Испод саме Пишталине са лијеве стране пута идући из Вукелића, на око десет
метара удаљености од пута,
тачна је позиција јаме Нездравка.
У њу је 10. 8. 1941. године заклано и бачено 11 особа српске националности
из Крша, који су ухапшени
од стране усташа на косињском каменом мосту у Косињ Мосту, када су ишли са
жетве. Наиме, међу преосталим српским народом прочула се вијест да су талијанске
окупационе снаге прекинуле
покољ хрватских оружаних
снага над српским народом
и да се може слободно живјети и радити.
У недјељу 10. августа
1941. године група српског
народа из Крша је кренула
да жање жито код Моста у
Косињу. У повратку са жетве
на самом мосту су ухапшени
и затворени у конобу Варићак Ђуре – Ћалана. Пред вече су завезани одведени у Вукелиће и затворени у шталу
познатог злочинца Вукелић
Миле. Из штале су их повели према јами. Одмах су их
почели тући колцем, посебно мушкарце, да не би давали отпор. На ту тужну колону
налетила је једна дјевојчица
(Хрватица) из села Вукелићи.
Видјевши крваве људе, доживјела је шок и на мјесту умрла (према сјећању свједока).
Када су дошли до јаме
злочинци су одвезали Мари-

У МРКОЊИЋ ГРАДУ 25 ГОДИНА ОД
ОТВАРАЊА МАСОВНЕ ГРОБНИЦЕ

цу Радовић од Смиље. Одвели су Марицу недалеко од јаме и силовали. Смиља је чула посљедње ријечи сестре:
„Убијте ме, а немојте то од
мене радити”. Радовић Смиља, рођена 6. 4. 1928. године
у Кршу је искористила тренутак непажње злочинаца и
успјела је побјећи. Она је послије завршетка рата била
свједок на суђењу групи злочинаца у Госпићу.
На суђењу у Госпићу усташа Иван Бабић је изјавио:
„Послије тога ишли смо једном у акцију на људе који су
се налазили на пољу и радили. Тада смо код Моста нашли око 12 младића и дјевојака. Николу Момчиловића нашли смо код Моста и
одмах га убили. Наиме убио
га је Милан Вукелић, а навече смо отпремили и остале и они су убијени у шуми...
” (Спис Окружног суда Госпић број: ступ 6/46, од 14.
2. 1946.)
Усташа Вукелић Марко
Жутија на суђењу је изјавио
да он није терорисао жетеоце. Он је изјавио да је злочин
наредио Вукелић Миле (Адамов), а извршили су га уста-

ше: Никола Бошкунов, Ивица Дудић, Јосо Цима, Марко Вукелић (Адамов), Марко Бабић, Милан Лујинов,
Милан Вукелић, Милан Бабић, Јосо Клобучар и Никола Главаш (Данин). На суђењу је Вукелић Марко Жутија изјавио да су Марицу силовали Милан Вукелић (Лујин) и Иван Бабић, а да је на
јами убијао Јосо Клобучар
(Мркоња). Жутија је рекао
да му је Никола Главаш након пет дана рекао да је од јаме побјегла једна дјевојчица.
(Спис Окружног суда Госпић
број: К-48/48, Ознака списа
П-1207/48 о суђењу Вукелић
Марку Жутији).
Познати злочинац Вукелић Мила је нестао током рата и његова судбина је барем
за српски народ Косиња непозната. Можда је под другим идентитетом доживио
старост негдје у свијету, а можда и тадашњој Југославији.
Сличних случајева је било.
Јама Нездравка није обиљежена као стратиште. Никада код ње није даван помен или организован било
какав облик почасти невиним жртвама.

1. КОРДИЋ Дане СРЂАН,
р. 9.8.1918, Крш.
Под Обљај. Србин,
земљораднк.
2. ПАРИПОВИЋ Ваје
НИКОЛА, р. 1874, Крш.
Србин, земљораднк.
3. РАДОВИЋ Стеве
АЛЕКСА,
р. 12.8.1913, Крш.
Србин, земљораднк.
4. РАДОВИЋ Илије ДАНЕ,
р. 30.3.1991, Крш.
Србин, земљораднк.
5. РАДОВИЋ Николе
ЂУРО-РОНАЦ,
р. 21.7.1928, Крш.
Србин, дијете.
6. РАДОВИЋ Ваје ИЛИЈА,
р. 1901, Крш.
Србин, земљораднк.
7. РАДОВИЋ ПетраПепића МАРИЈАМАРИЦА,
р. 5.12.1920,
Крш. Српкиња,
земљорадница.
8. РАДОВИЋ
Николе МИЛЕ,
р. 9.12.1921, Крш.
Србин, земљораднк.
9. РАДОВИЋ
Петра-Пепе МИЛЕ,
р. 20.2.1919, Крш.
Србин, земљораднк.
10. РАДОВИЋ Стевана
МИЛЕ,
р. 17.9.1920, Крш.
Србин, земљораднк.
11. РАДОВИЋ Ваје МИЛЕ,
р. 16.1.1914, Крш.
Србин, земљораднк.
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Вишеград: Обиљежен Дан руских добровољаца
а Војничком гробљу на Мегдану у
Н
Вишеграду обиљежен је Дан руских
добровољаца. Њих 38 страдало је бранећи Републику Српску. Због обиљежавања, Тужилаштво БиХ је, након 28 година под притиском бошњачких удружења, формирало предмет.
Kод Вишеграда су 1993. године погинула три руска добровољца, а више
их је рањено. Тада, двадесетогодишњем
Александру Кравченку страдање Срба
на овим просторима било је мотив да
се придружи Војсци Републике Српске.
– Велика трагедија наше браће српског народа. Никако нисам себи могао
да нађем мир да не дођем и да помогнем – рекао је Кравченко.
Захваљујући руским добровољцима и
њиховој храбрости, борбени морал српских бораца био је велик, присјетио се
ратни командант Друге подрињске бригаде ВРС Лука Драгичевић.
– Никада више нисмо доживјели ниједан пораз, мале губитке смо имали. Невјероватно је како је тај морал допринио
успјеху борбе – додао је Драгичевић.
Осврћући се на предмет формиран
у Тужилаштву БиХ, због обиљежавања
Дана руских добровољаца, министар рада и борачко-инвалидске заштите каже:
„Јасно је да је Тужилаштво БиХ исполитизовани инструмент у рукама бошњачких невладиних организација.”

– Вјероватно Тужилаштво БиХ има
времена на претек иако ме брине због
чега предмете нису отворили и процесуириали злочинце који су починили злочин у Добровољачкој, Тузланској колони који су сјекли српске главе на Озрену заробљених војника и тиме чинили
ратни злочин. Вјероватно им српске главе са Озрена нису биле довољне – сматра Душко Милуновић министар рада
и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
– Овдје су имена часних и поште-

них људи међу којима је било официра, студената, радника чак и један
монах који је дошао овдје као добровољац – истакао је Саво Цвјетиновић
предсједник Удружења српско-руске
заједнице Завет.
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да се сваке године
окупљају да се сјете браће Руса који су
уз свој српски народ, као и увијек. Дан
руских добровољаца уврштен је у календар значајних историјских догађаја Републике Српске.
РТРС

Парастосом и полагањем вијенаца у Мркоњић Граду
обиљежено је 25 година од отварања масовне гробнице
из које су ексхумирани посмртни остаци 181 српског
борца и цивила, који су убијени у нападу хрватске војске,
такозване Армије БиХ и ХВО 1995. године.
Предсједник општинске организације породица
заробљених и погинулих бораца и несталих цивила
Здравко Караћ, који је у масовној гробници пронашао
брата и мајку од супруге, истакао је да тог 1. априла
ништа није ишло на руку.
– Вријеме је било лоше, а ситуација стравична, гробница
препуна воде и блата. Неки су погинули ратујући, па су
их ту закопали, а сматрам да су све оне које су живе
ухватили звјерски мучили и убили – рекао је Караћ.
Без обзира што и након оволико времена нико није
одговарао за те злочине, он ипак вјерује у правду.
Љубинка Крека пак не вјерује да ће доћи до тога да неко
од одговорних одговара за недјела која су се догодила
у тој малој општини.
– Брат ми је пронађен мртав на Бунаревима, а супруга сам пронашла 1. априла 1996. у масовној гробници.
Исте године сам 29. марта добила сина, беба у кући, а
сахрана с друге стране. Тешко је и болно сјећање, то се
никад не може заборавити – рекла је Крека.
Предсједник Скупштине општине Мркоњић Град Стевица
Еремија рекао је да су Мркоњићани, када су се вратили
на своја огњиштва, затекли спаљене домове и уништене
фабрике, а најболније од свега је било откривање
масовне гробнице – највеће у Републици Српској.
Током агресије оружаних снага Хрватске и Петог корпуса
такозване Армије БиХ на 13 западнокрајишких општина
Републике Српске у септембру и октобру 1995. године са
вјековних огњишта протјерано је више од 120.000 Срба.
Убијено је 1.646 људи, а још 420 цивила и војника води
се као нестало. Током офанзиве на српски етнички чист
простор дошло је до огромних разарања и људских
жртава. Само у Мркоњић Граду утврђена је материјална
штета од 680 милиона КМ.
Након што је Република Српска поново преузела подручје
општине Мркоњић Град, у православном гробљу је
пронађена највећа масовна гробница са 181 тијелом
звјерски убијених Срба.
Међу њима је било 10 жена, 71 цивил, 97 бораца Војске
Републике Српске и три припадника Министарства
унутрашњих послова, а у мањим гробницама на подручју
ове општине пронађено је још 176 тијела. Отварање
масовне гробнице и ексхумација почели су 1. априла
1996. године.

ЈОШ НИКО НИЈЕ ОДГОВАРАО ЗА УБИСТВА
КРАЈИШКИХ ИЗБЈЕГЛИЦА КОД ЂАКОВИЦЕ
– Још нико није одговарао за отети завичај и изгубљене
животе избјеглица из Далмације и Лике које су убијене
прије 22 године у НАТО бомбардовању избјегличког
насеља Маја у Бестражину код Ђаковице на Косову и
Метохији, а они су постали колатерална штета у акцији
цинично названој Милосрдни анђео – саопштио је
Веритас.
Напад бомбардера НАТО-а на избјегличко насеље Маја,
у којем су биле смјештене избјеглице из Републике Српске Крајине и БиХ, почео је у 3.00 часа ујутро 21. априла 1999. године.
На седам објеката је испаљено око 50 пројектила, од
којих су неки директно погодили објекте, док су други
падали око њих.
У једном објекту, који је директно погођен, пронађена
су тијела Гордане Илић из Госпића /35/ и браће Дарка
/28/ и Давора /26/ Воларевића из села Радашиновци
код Бенковца, док је осмогодишњи дјечак Миодраг
Иванчевић преминуо у току указивања љекарске помоћи.
Према записнику о увиђају, који је обавио истражни
судија Општинског суда у Ђаковици Александар
Рајевић, констатовано је да је дјечакова смрт настала
„експлозивним примарним дејством јаког експлозивног
таласа и дејством секундарних ефеката /затрпавањем/”.
У записнику са увиђаја је наведено да су Илићевој
дијелови пројектила пресјекли стомак из којег су испали
унутрашњи органи, да је смрт Дарка Воларевића настала
као резултат деструктивног дејства силе огромне разорне
моћи, а на глави недостаје мождана маса великог мозга,
док је Даворова смрт резултат деструкције можданог
ткива и крварења у лобањи и мозгу.
Недалеко од мјеста убиства групе избјеглица нађена су
трупла четири коња са одсјеченим дијеловима глава и
распореним утробама.
СРНА
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КОЛОНИСТИЧКА
НАСЕЉА
(1920-1941)

тешким борбама приликом
пробоја Солунског фронта
15. септембра 1918. године
од 5.30 до 15.30 на масиву Ветерник као посљедица рањавања изгубило је вид 11 војника српске војске
међу којима су и неки који су 7 км
западно од Новог Сада на велепосједу Котека пустари Нови мајур у
трећој деценији 20. вијека формирали насеље слијепих ратних инвалида Ветерник. У насељу се нашло 34 слијепа војна инвалида и
12 добровољаца и колониста тако
да је ово село, специфично по насељеничкој структури, пред Други
свјетски рат имало 46 кућа.
Према статистичким подацима
из 1939. године колонија је имала
250 становника, имала је школу са
60 школске дјеце, једним одјељењем и једним учитељем, али је један дио дјеце због малог простора
похађао школу у Старом Футогу (4
км). Љекар је од колоније био удаљен 4 км, а болница 7 км; у колонији су била избушена два артеска бунара, а колонисти су копали бунаре
у својим домовима. У овом извјештају о колонији Ветерник истакнуто је да „ колонији је неопходна
канализација, потребно је дозиђивање Задружног дома, јер колонију
посјећују наши и страни представници власти и инвалиди их примају у приватним кућама.”

ПЕТ НОСИЛАЦА
КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВИЈЕЗДЕ

Од 46 носилаца колонизације у
Ветернику је живјело пет носилаца
Карађорђеве звијезде што је највећи број највише одликованих српских ратника у односу на број становника у свим колонијама. То су
били: Луjо Ловрић, Хрват – добровољац, ослијепио у борбама на Добруџи 1916. године, предсједник
Савеза ратних добровољаца Југославије који је живио углавном у
Цриквеници и повремено долазио
у Ветерник, као и војници српске
војске Живан Јанковић из Саранова, Петар Божовић из Жаркова, Милија Лазовић из Пожеге, Воја Раловић из Страгара.
Од 34 насељена слијепа ратна
инвалида двојица су ослијепјела као
добровољци у српској војсци, 5 као
војници регуларне српске војске, 4
као војници црногорске војске, један као војник руске војске, један
као учесник Топличког устанка, за
једног ослијепјeлoг наведено је да
је ослијепио у Приштини, двојица
„код куће, а 17 њих су ослијепили
као војници аустроугарске војске.
Mеђу слијепим војним инвалидима налазио се Илија Вукмановић из
Подгоре, срез Бар, који је ослијепио
као војник руске војске у руско-јапанском рату 1905. године и који
је прије доласка у Завод за слијепе ратне инвалиде у Земуну живио
у сличној установи у Петровграду.
Милош Божин, Новосађанин, као
добровољац Прве српске добровољачке дивизије ослијепио је 1916.
године у борбама на Добруџи, односно у боју код Кокарџе.

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.

Ветерник основан као
насеље ратних инвалида
1919. године био је у Дому за слијепе ратне инвалиде у Земуну. Франц
Крамер из Цеља ослијепио је 1915.
године на руском фронту и од исте
године боравио је у установи за слијепе војне инвалиде у Грацу. Послије оснивања југословенске државе
1918. године налазио се у установи
у Љубљани, а 1925. године населио
се у Ветерник из Цеља. Никола Будимировић из Градусе код Петриње
ослијепио је у борбама на Пијави
1918. године и боравио је у Ветернику до 1935. године када се преселио у Бечеј. Различито поријекло
насељеника у колонији и чињеница
да су ратовали у непријатељским
војскама на почетку заједничког
живота у привременом смјештају
у мајурским зградама доводило је
до међусобних конфликата који су
били рефлексија политичких прилика и међунационалних односа
у Краљевини СХС. Тако је априла
1925. године предсједник аграрне
заједнице „оптуживао” све чланове аграрне заједнице који нису били из Србије да су „комунисти, радићевци, антидржавни елементи.”

ПОРИЈЕКЛО КОЛОНИСТА

У колонији Ветерник живјели
су и добровољци српске војске попут Николе Мирића из Горње Дубраве код Огулина који је у српску

војску дошао из САД, а доселио се
у колонију 1927. године из околине
Вршца исељавајући се са тог простора због неквалитетне земље. Миленко Продановић из Жегара код
Бенковца 1914. године пребјегао
је у Србију, ступио као добровољац у српску жандармерију и постао жандаремеријски наредник.
У колонију се населио 1926. године. Дио слијепих војних инвалида
продавао је своје куће и исељавао
се из колоније. 1. августа 1931. године кућа слијепог инвалида Маријана Дујшина додијељена је Мари удовици Жарка Дворнића добровољца који је био насељен у оближњој колонији Пасуљиште. Истог
дана кућа слијепог инвалида Војислава Раловића који се вратио у
родни крај, у Србију, додијељена је
добровољцу Јовану Бабићу. Тако је
Стеван Ристић 1938. године продао
кућу свом зету Николи Ковачевићу,
чиновнику, поријеклом из околине
Плашког и иселио се у Житковац у
Србији. Милић Судар из Перјасице код Војнића 1938. купио је кућу
слијепог инвалида Митра Ераковића из околине Никшића.
Будимир Јевтовић из Биоске код
Ужица 1915. године заробљен је и
одведен у Њемачку. По рату оженио се Њемицом Терезом и остао
у Баварској до 1931. године када је

НАСЕЉЕ СЛИЈЕПИХ ИНВАЛИДА

У Ветернику су се населили и
слијепи инвалиди који су рањени у
аустроугарској војсци. Тако је Никола Дмитровић из Машвине код
Слуња ослијепио 1916. године на
Галицијском фронту. Од исте године боравио је у установи за слијепе ратне инвалиде у Загребу, а од

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-

дошао у Нови Сад, а 1935. године
преселио се у Ветерник и купио кућу од слијепог инвалида Раде Карабашића.

СПОРНЕ КУЋЕ
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»» 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-

»» Поводом обиљежавања 100 година од настанка насеља Ветерник 2018. године
откривен је Споменик српском добровољцу у том насељу

Неке од саграђених кућа биле
су предмет спорова. Аграрна заједница из Ветерника 2. априла 1934.
године захтијевала је од Министарства пољопривреде да одузме кућу
удовици Милици Грујић која није
живјела на колонији, а која је кућу издала у закуп колонисти Ђоки
Трифуновићу који није живио у њој
него је у њој држао коња. Аграрна
заједница тражила је да се кућа,
са обавезама које носи, додијели
Гаврилу Кузељевићу инвалиду без
руке добровољцу – четнику из Доброселице на Златибору који је у колонији Пасуљиште живио „ у туђој
кући под закупнином.” Гаврило Кузељевић је 2. фебруара 1937. године
надијељен кућом слијепог инвалида Фрање Богара који се иселио из
колоније са обавезом отплате кредита за кућу.
Нови мајур био је дио великог
имања грофа Рудолфа Котека који је износио око 20.000 к. ј. земљишта. Настао је послије револуције
1848/49. године и послије градње
жељезничке пруге Нови Сад–Сомбор – Баја. На простору Новог мајура налазила се жељезничка станица
позната под именом Котек пустара, а колонија Ветерник настала је
са десне стране жељезничке пруге.
На Новом мајуру налазило се дванаест великих зграда и два огромна чардака за кукуруз.
Слијепи ратни инвалиди по завршетку рата, 1920. године, нашли
су се у Дому и Заводу за слијепе
ратне инвалиде у Земуну. У периоду 1920–1923. године у Дому и
Заводу оспособљено је за рад 699
инвалида, углавном обучено за
занате, а дио њих насељен је на
Нови мајур – насеље Ветерник.
Тако је Живојин Јанковић из Саранова научио четкарски занат, а
Дане Летица из Плашког корпарски. У периоду 1923–1925. године
37 слијепих инвалида из Дома и
Завода за слијепе инвалиде у Земуну пресељено је у привремени
смјештај у зграде на Новом мајуру Котековог велепосједа. Најмасовније насељавање било је 1923.
године када је прешло из Земуна
на Нови мајур 23 породице слијепих инвалида. Пет година, 1923–
1928, насељеници су провели у
привременом смјештају у мајурским зградама и осјећали су се
заборављеним и напуштеним од
стране власти. Предсједник аграрне заједнице у Ветернику инвалид
и носилац Карађорђеве звијезде
Војислав Раловић Савезу аграрних
заједница за Банат, Бачку и Срем
23. августа 1924. године упутио је
писмо гдје је истакао услове живота у којима су живјели слијепи инвалиди и њихове породице:
„У овдашњој колонији гдје је држава смјестила слијепе инвалиде су
веома рабатни и неисправни кровови од снијега и кише већ иструлили
и стално прокишњавају. Треба што

22.

прије изградити куће као у Јужној
Србији и да се колонисти њима задуже на отплату. Ми смо слијепи и
неспособни и не можемо сами куће изграђивати”, истакао је Војислав Раловић.
Колонисти слијепи инвалиди
гледали су да се прилагоде лошим
условима живота на Новом мајуру.
Насељеници су се снабдијевали дрвима како су 24. октобра 1924. године наводили „из шуме која је од
колоније четврт часа.” У 1924. години њихова дјеца почела су да похађају школу која је на Новом мајуру постојала од 1900. године, а прве учитељице биле су им Јелисавета Марић и Милица Вукајловић. У
згради преко пута школе живио је
управник посједа Гринфуд који се
иселио по доласку колониста, а у тој
згради неко вријеме живио је руски
емигрант гроф Лансдорф. Чувар
имања којег су затекли колонисти
био је Иштван Павлика. Колонисти
су набављали потрепштине за домаћинство одлазећи у Стари Футог
у радњу Стевана Нинкова. Слијепи
људи нису могли да раде земљу, па
су надјељено земљиште издавали у
наполицу или закуп становницима
Футога. Терет вођења домаћинста
падао је на њихове жене.
Тек 1928. године држава је предузела кораке да слијепи инвалиди
који су на Новом мајуру Котековог
велепосједа живјели привремено
у мајурским зградама добију своје
куће. Архитекта Анђелко Павловић 23. јуна 1928. године урадио
је план за изградњу 36 кућа, а слијепи инвалиди добили су кредит
од 900.000 динара (25.850 динара
по кући) са роком отплате на двадесет полугодишњих рата бескаматно. За предузимача приликом
градње кућа у Ветернику изабран
је Сергеј Позњаков руски избјеглица, а надзорни орган био је Ненад
Ланцош из Новог Сада. Октобра
1928. године извршен је пријем 34
куће изграђене за слијепе инвалиде у Ветернику.

СУКОБ СА АПИЋЕМ

Годину дана послије напуштања Новог мајура, мајур и околну
земљу купио је Носађанин Павле
Паја Апић и његов зет Станимир
Ђорђевић што је отворило сукоб
дугог трајања између Паје Апића и
колоније Ветерник. Паја Апић изградио је зид између Новог мајура
и насеља Ватерник и препријечио
пут колонистима до школе, пашњака и њихових њива забрањујући пут
кроз Нови мајур. Лоши односи између Апића и колониста остали су
све до 1941. године.
Близина Новог Сада одредила
је и начин живота становника колоније и развитак Ветерника. Финансијски по добијању инвалидских
пензија становници колоније добро
су стајали. Послије изградње кућа
колонисти су градили стаје и куповали краве тако да су неке породице имале двије и више крава. Млијеко је било знатан извор прихода ветерничким домаћинствима и
продавано је у граду. Такође, свака
кућа у Ветернику имала је бицикл.
Миленко Продановић колониста у
Ветернику између два свјетска рата купио је и мотоцикл.
До града становници колоније
долазили су возом, али и аутобусима који су се саобраћали на линији
Футог –Нови Сад фирме Фистер из
Новог Футога.
НАСТАВИЋЕ СЕ...
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

ШТА ПИШЕ У ИЗВЈЕШТАЈУ МЕЂУНАРОДНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ СТРАДАЊА СРБА

М

еђународна комисија за
истраживање страдања
Срба у Сарајеву утврдила је да је нова међународно призната држава РБиХ извршила напад агресије на СФРЈ нападом на
њену војску – ЈНА, у смислу члана
3. Дефиниције агресије на основу Резолуције 3314 Уједињених
нација, наведено је у опширном
извјештају Комисије који је доступан јавности.
– Прва блокада, која је пратила
линију разграничења бошњачких
и српских снага, утицала је на све
становнике Сарајева. Друга, непробојнија блокада, коју су поставиле бошњачке снаге, била је
усмјерена искључиво на грађане
Сарајева српске националности –
наводи се у опширном извјештају
Независне међународне комисије
за истраживање страдања Срба у
Сарајеву од 1991. до 1995. године,
који је од данас комплетан доступан јавности на сајту те комисије.

СДА ПЛАНИРАЛА
КАМПАЊУ ТЕРОРА

– Готово сву хуманитарну помоћ која је стизала кроз аеродром, тунел и конвоје на путевима контролисала је бошњачка
влада и владајућа странка СДА.
Проблем није био толико у количини хуманитарне помоћи колико у дискриминацији приликом расподјеле ове помоћи, која
је била на штету српског становништва Сарајева. УНХЦР је одговорност „управљања” хуманитарном помоћи пребацио на бошњачке министре. УНХЦР је, „де
факто”, био добављач за муслимански дио Сарајева, тачније за
бошњачку војску у њеним ратним
напорима. Из ових разлога чини
се непримјереним називати Сарајево „опкољеним” градом – пише у извјештају на 1.250 страна.
Комисија којом предсједава
Рафаел Израели тврди да је СДА
на највишем државном нивоу
планирала кампању терора против Срба, а њу је спровео удружени злочиначки подухват који
је обухватио све бошњачке државне институције.
– СДА је регрутовала и наоружала кључне актере ове кампање
терора крајем 1991. године. Биле
су то познате личности из свијета сарајевског организованог криминала, као и осуђеници, силоватељи и наркомани, који су често
пуштани из затвора захваљујући
амнестији коју је додијелио Алија Изетбеговић. Они су изградили групе које су бројале хиљаде
криминалаца у Сарајеву. Између
1992. и 1995. године на хиљаде
Срба затворено је без јасног повода, а затвореници су претрпjели најтеже насиље у затвору, искључиво због своје националности. Један од специфичних аспеката ове кампање терора било је
стварање огромне мреже приватних затвора у којима су почињена
најгора злодjела (мучења и групна
силовања). Успостављен је списак
од 211 логора и мjеста заточења
за Србе. У Сарајеву је убијено скоро 3.000 српских цивила, а готово 1.700 је тешко рањено. Већина (двије трећине) мртвих и рањених није била у вези с ратним
дејствима, већ са злочиначким
дјелима – утврдила је комисија
коју је формирала Влада Републике Српске.
Према њиховим наводима,
Међународни суд правде пресу-
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РБиХ извршила агресију

дио је да нема доказа о геноциду над босанским Муслиманима
почињеним на цијелој територији Босне и Херцеговине.

РАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БИО ЈЕ ОДБРАМБЕНИ РАТ

– Дефинитивно је разорен бошњачки националистички мит о
планираном српском геноциду
над босанским Муслиманима. Непосредни „casus belli”за рат у БиХ
био је референдум за независност
1992. године, који је занемарио
изричиту вољу Срба Босне и Херцеговине да остану у Југославији,
земљи у којој су живјели од 1918.
Рат у Босни и Херцеговини био је
у суштини грађански и етнички
рат међу њена три народа – босанским Муслиманима, босанским Србима и босанским Хрватима, у којем су се Срби Босне и
Херцеговине борили да спријече
оно што су они сматрали геноцидом 1941. године, као и за њихова
људска и грађанска права као конститутивног народа. У том смислу,
рат Републике Српске био је одбрамбени рат – пише у извјештају Међународне комисије.
Комисија тврди да је нова међународно призната држава РБиХ
извршила напад агресије на СФРЈ
нападом на њену војску – ЈНА, у
смислу члана 3. (д) Дефиниције агресије на основу Резолуције
3314 Уједињених нација.
– Главни доказ за ову агресију је „Директива за заштиту суверенитета и независности Републике Босне и Херцеговине,
строго повјерљива 02/2-1” од 12.
априла 1992. године. Директива је
СДС, легитимну политичку странку српског народа са 72 мјеста у
парламенту РБиХ, означила као
„непријатеља” и усмјерила трупе
АРБиХ на терен да нападну ЈНА
и српске аутономне регионе са
српским становништвом. Војно
и политички, „Директива” није
била ништа друго до објава рата
СФРЈ и њеној савезној институцији ЈНА, као и српском народу Босне и Херцеговине. Сарајево је било главно географско и оперативно подручје борбених операција
и АРБиХ и ВРС. ВРС није имала
намјеру заузети и окупирати читав главни град Сарајево, будући
да се то није слагало са стратегијом РС о територијалном и уставном уређењу БиХ на основу пописа становништва 1991. године
– наводи се у извјештају.

АНТИСРПСКА ПРОПАГАНДА

Према овим наводима, ВРС је
изабрала стратегију блокаде Сарајева како би приморала владу
РБиХ да прихвати њихове услове мира, по којима се очекивало

да Република Српска добије територијалну, политичку и културну
аутономију.
– Стратегија Владе РБиХ била
је да ускрати Србима Босне и Херцеговине било какву политичку и
културну аутономију и да сачува Босну и Херцеговину као унитарну државу. На сваки покушај
разумне аутономије и уставног
преуређења СДА је гледала као
на „етничку подјелу”. Ова стратегија је била себичне и ретроградне природе и супротставила
се жељама знатног дијела становништва. АРБиХ је жељела да сачува цијело Сарајево под својом
контролом за низ стратешких политичких и војних циљева, од којих је не мање важно пројектовање Сарајева као симбола унитарне БиХ. У наредној борби ВРС је
успјела да задржи под контролом
значајан дио Сарајева – написала
је Међународна комисија.
Окрутност рата неминовно је
резултирала бројним злочинима
почињеним на обје стране линије
сукоба. Међутим, Комисија тврди
да је стратегија СДА била усмјерена на то да истера српску заједницу из Сарајева.
– СДА је помагала и подржавала злочине над српским становништвом Сарајева, које су бројне
криминалне банде и редовне јединице АРБиХ починиле најмање до октобра 1993. Они укључују самовољна хапшења, заточења
у концентрационе логоре, мучења, силовања и убиства. У комбинацији са систематском антисрпском пропагандом и етничким
притиском, ови злочини представљали су систематску кампању етничког чишћења, која је кулминирала егзодусом Срба из Сарајева послије Дејтонског мировног
споразума. Ова кампања имала је
грозан данак за српску заједницу
у Сарајеву. Као резултат циљане
кампање терора и застрашивања,
јака предратна српска заједница
у Сарајеву практично је престала
да постоји – пише у извјештају.

ПРИЈАВЉЕНО ОКО
800 НЕСТАЛИХ СРБА

Према подацима које је прикупила Комисија, пријављено је
око 800 несталих Срба са подручја града Сарајева, које је било под
контролом СДА.
– До данас још увијек није пронађено 260 Срба. Број несталих
Срба је вјероватно и већи јер су
убијене читаве породице, а да они
који су преживјели нису могли да
пријаве нестанке, те ове нестале
особе нису ни идентификоване ни
пребројане – пише, између осталог, у извјештају који је доступан
на српском и енглеском језику.

САРАЈЕВСКЕ ВЛАСТИ ЖЕЛЕ ДА СЕ ИЗБРИШЕ СЈЕЋАЊЕ НА ЈЕФТАНОВИЋЕ

ЗАБОРАВЉЕНА ГРОБНИЦА
ГЛИГОРИЈА ЈЕФТАНОВИЋА
ородична гробница једног од најзна- дио и свечано отворио 12. децембра
П
чајнијих и најугледнијих сарајев- 1882. године.
ских Срба Глигорија Јефтановића, која
Костовић је нагласио да је Здравнебригом градских власти деценијама
пропада на гробљу Баре, нијеми је свједок системског затирања вишевјековне историје српског народа у Сарајеву.
На полеђини надгробног споменика који је подигао Глигоријев син Душан 1940. године и на којем је уклесано Глигорије М. Јефтановић 1841–
1927. вођа народа и У добру је лако
добро бити, на муци се познају јунаци примјетна су оштећења, вјероватно настала од метака и гелера у протеклом рату. Надгробна мермерна
плоча је поломљена и из ње је израстао коров.
Историчар Александар Костовић
рекао је за Срну да данашњим градским властима у Сарајеву, Јефтановићи, али и остали велики Срби, очигледно нису битни за историју града
каквом би они да је прикажу.
– Сарајевске власти покушавају изградити свој однос према сарајевским
Србима минимизирањем свега што смо
вјековима стварали
у том граду. Има ту
и наших грешака
јер се посљедњих
неколико деценија
лако одричемо наше
заоставштине у граду
на Миљацки – указао је
Костовић.
Према његовим ријечима,
историја Јефтановића почиње доласком Петра Јефтановића из Тузле у
Сарајево средином 18. вијека, а успон
ове породице почео је падом утицаја
турске државе у БиХ.
– Петров син Манојло био је предсједник Црквене општине у Сарајеву,
али је најблиставији траг Јефтановића
у овом граду оставио његов син Глигорије. Био је угледни политичар, богати привредник и индустријалац, те
вођа српског аутономног покрета у
БиХ у вријеме аустроугарске управе.
Његово богатство и утицај посебно су
порасли након ослобођења у Краљевини Југославији – навео је Костовић.
Костовић је нагласио да је Глигорије Јефтановић био власник сарајевске
циглане и фабрике гајтана, као и кречане у Хаџићима, те један од оснивача Српске штедионице и Српске народне банке у Сарајеву.
– Био је познат и по томе што је несебично помагао сарајевску сиротињу,
без обзира које су нације били. Богато
је даривао Цркву и помагао оснивања просвјетних и културно-умјетничких друштава – испричао је Костовић.
Међу бројним значајним грађевинама Јефтановића, Костовић је истакао данашњи симбол Сарајева у близини Гази Хусрев-беговог безистана –
хотел Европу, који је Глигорије сагра-

ко Јефтановић, најмлађи Глигоријев син, један од оснивача Спортског
клуба Славија и један од првих спортиста у Сарајеву, који је током студија у Швајцарској побјеђивао на готово
свим атлетским такмичењима.
Када је ријеч о потомцима Јефтановића, Костовић је навео да су постојале информације да је неко од потомака живио и у Јужној Америци, али
да то никад није провјерено.
– Нажалост, извјесно је да потомака великих Јефтановића више нема –
рекао је Костовић.
Етнолог и антрополог Бранко Пјевић изјавио је Срни да се породична
гробница Глигорија Јефтановића првобитно налазила на кошевском гробљу, да би је тадашње градске власти
пребациле на гробље на Барама пред
Олимпијаду 1984. године јер је на том
мјесту саграђен надвожњак.
Пјевић је указао да су
Јефтановићи били утицајни и богати и прије
доласка Аустроугарске у БиХ.
– Били су писмени и школовани, што је у то вријеме била ријеткост,
а под Турцима није
било лако остварити
друштвени статус. Њима је то успјело. Били су
ћурчије и трговци, а послије, када је дошла Аустроугарска, они
су се још више унаприједили – појаснио је Пјевић.
Према његовим ријечима, огромну имовину Јефтановића, као и осталих виђенијих српских сарајевских
породица, отела је и национализовала комунистичка власт у Југославији.
Пјевић је нагласио да, према њему
доступним информацијама, потомака Јефтановића на овим просторима
више нема.
– Покушавао сам да уђем у траг
потомцима те породице, али нисам
имао никаквих резултата. Постојале
су неке индиције да је једна особа била у Дубровнику, а једна у Канади, али
нисам успио никад ништа да сазнам
о њима – указао је Пјевић.
Пјевић је додао да је данашње политичко Сарајево наставило да шиканира и настоји да се свака успомена на значајне Србе и српске породице које су оставиле неизбрисив траг у
историји Сарајева затре и заборави.
– Данашњем Сарајеву је потребна
нека друга историја у коју се Јефтановићи, Деспићи и Цековићи не уклапају. Зато је на нама, сарајевским Србима, да стално указујемо на њихов
значај и не дозволимо да те породице буду заборављене и избрисане из
историје – закључио је Пјевић. СРНА

16 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
ОБИЉЕЖЕН ДАН СЈЕЋАЊА НА НЕВИНО
СТРАДАЛУ ДЈЕЦУ СРПСКОГ САРАЈЕВА
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ОНИ СУ ПОДНИЈЕЛИ НАЈВЕЋУ ЖРТВУ ЗА ТЕМЕЉЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

25 година од егзодуса
Срба из Сарајева

Н
Дан сјећања на страдалу дјецу Српског Сарајева
обиљежен је у дворишту Основне школе /ОШ/ Свети
Сава у Источном Сарајеву, гдје је на спомен-обиљежју
убијеној дјеци, служен парастос и положени вијенци.
Директор Републичког центра за истраживање рата,
ратних злочина и тражење несталих лица Милорад Којић
је рекао да је ово један од начина како се треба сјећати
невино страдалих жртава и да 121 страдало дијете све
обавезује на то.
– Они нас обавезују да их се на овакав начин присјећамо,
да опомињемо друге да морају да се баве културом
сјећања и памћења. Један од примарних задатака којима
се бавимо јесте да изграђујемо институционалну културу
сјећања и памћења јер не смијемо да дозволимо да нас
заборав однесе у другом правцу – упозорио је Којић.
Према његовим ријечима, тај други правац „може да
буде то да не знамо зашта су се наши очеви и дједови
борили”, или зашто су невина дјеца страдала, а то је
Република Српска.
Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић је
рекао да је Источно Сарајево упркос свим страдањима
постало средина која је једна од најпожељнијих за живот
у Републици Српској.
За вријеме примирја, 11. марта 1995. године, снајперским
хицима убијене су ученице ОШ Свети Сава Наташа Учур
и Милица Лаловић које су безбрижно играле ластиш
испред своје зграде у сарајевском насељу Грбавица које
је тада било под српском контролом. На списку Центра
за истраживање ратних злочина, који, нажалост, још
није коначан за сада се налази 121 име убијене дјеце
Српског Сарајева, а на простору цијеле Републике Српске
страдало их је 475.
До данас нема ниједног судског епилога или подигнуте
оптужнице за било које убијено дијете у Српском
Сарајеву. Спомен-обиљежје убијеној дјеци са подручја
Српског Сарајева од 1992. до 1995. године открили су
13. септембра прошле године тадашњи предсједник
Републике Српске Милорад Додик и директор ОШ Свети
Сава Данијела Мрда. На споменику су уклесани стихови
пјесника Горана Врачара Сумрак, који су посвећени
страдалој дјеци. Споменик је изграђен на иницијативу
Школског одбора и Организације породица заробљених
и погинулих бораца и несталих цивила Истично Сарајево с циљем његовања сјећања на убијену дјецу у Српском Сарајеву.
СРНА

ШТА ПИШЕ У ИЗВЈЕШТАЈУ О СТРАДАЊА
СРБА У САРАЈЕВУ?
Сједињене Америчке Државе и њени партнери учинили
су велику неправду према Србима у БиХ, директно се
сврставши на страну Хрвата и тадашњих муслимана.
Унутар тог подухвата српска заједница у Сарајеву више не
постоји. Ово је суштина једногласно утврђеног Извјештаја
Независне међународне комисије за истраживање
страдања Срба у Сарајеву од 1991. до 1995. године,
каже њен предсједник Рафаел Израели.
Шесточлана Међународна комисија је на 1.000 страница
Извјештаја документовала да су САД, неоправдано,
Србе оптужиле за за рат у којем су учествовала три
народа. Наводено је да су Срби, без аргумената, најчешће
називани убицама, нападачима, на крају и починиоцима
наводног геноцида.
– Паралелно са тим, приказивали су муслимане као
свеце, јер су они били ти јадници које је прогонио запад и морали су да приказују Србе као злочинце – рекао је Израели.
У најтужнијем дијелу Извјештаја, како у нашем серијалу
каже професор Израели, констатовано је да српска
хришћанска заједница у Сарајеву потпуно уништена и
да се пориче правда за породице на хиљаде убијених
Срба.
У граду су, каже, направљене бројне џамије и мало шта
подсјећа на егзодус предратног српског становништва.
– Сарајево је постало град очишћен од Срба као што је
Њемачка у вријеме нацизма очишћена од Јевреја. То
је сад јасно и дефинитивно је потпуно завршена ствар
– јасан је Израели.
Израели је подсјетио да су тадашњим муслиманима у
рату против Срба помагали и муџахедини. Истакао је да
и данас постоје, како каже, везе бошњачко-муслиманске
елите са међународном екстремистичком мрежом.РТРС

а Војничком гробљу Мали Зејтинлик на Сокоцу обиљежено је 25
година од егзодуса око 120.000
Срба из Сарајева, а присуствовали су
предсједник Владе Републике Српске
Радован Вишковић, делегација Народне скупштине Републике Српске и министар рада и борачко инвалидске заштите Душко Милуновић, представници града Источно Сарајево и општина у
његовом саставу, чланови организација и удружења проистеклих из протеклог рата, те Трећег пјешадијског пука.
Након помена погинулим борцима
Војске Републике Српске, положено је
цвијећа на Спомен-крст.
Организатор ове традиционалне манифестације је Одбор Владе Републике
Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
Прије 25 година око 120.000 Срба из
Сарајева морало је да напусти своја огњишта у сарајевским насељима Илиџа,
Илијаш, Хаџићи, Грбавица, Враца, Рајловац и Вогошћа.
У марту 1996. године исписане су бројне појединачне трагедије овдашњег ста-

новништва, због чега је Дејтонски мировни споразум за сарајевске Србе асоцијација на највеће послијератно протјеривање народа са својих огњишта.
Српски борци Сарајевско-романијске регије током Одбрамбено-отаџбинског рата зауставили су 35 офанзива му-

слиманско-хрватске војске и одбранили своје домове.
За одбрану ових простора, живот је
дало више од 4.000 бораца, око 3.500
их је рањено, око 1.000 сахрањено на
Војничком гробљу Мали Зејтинлик на
Сокоцу.

ИСТОРИЧАР ДЕЈАН МАСТИЛОВИЋ О ВИШЕВЈЕКОВНОМ ПРОЦЕСУ ЗАТИРАЊА ПРАВОСЛАВНОГ ЖИВЉА

Преко ноћи постали бескућници у свом граду
сторичар Дејан Мастиловић рекао само да је питање да ли би ишта живо
– На примјер, колико је силованих
И
је да је историја српског народа на српско остало до Дрине, већ и да ли би Српкиња у Сарајеву морало потписати
простору Сарајева веома дуг, вишевје- данас уопште постојала Република Срп- изјаву да су их силовали Срби да би им
ковни континуитет трајања и затирања, јер колико дуго Срби трају на том
простору толико трају и настојања да
се они, ако не сасвим затру, онда барем
сведу на мјеру која другима одговара.
Када је ријеч о ратној драми сарајевских Срба од 1992. до 1995. године,
Мастиловић је навео да је неопходно
ствари посматрати из неколико углова.
Он је истакао да Сарајево од 1992.
до 1995. године није било под опсадом,
већ подијељен град у чијем је муслиманском дијелу постојао чврст унутрашњи
обруч који није дозвољавао цивилима
да напусте дијелове града под контролом муслиманских снага.
– Дакле, град је било немогуће напустити због тог унутрашњег обруча, а
не због српске „опсаде” града. С друге
стране, да је на било којој тачки попустила одбрана Сарајевско-романијског
корпуса Војске Републике Српске /ВРС/
и да је више десетина хиљада муслиманских војника провалило из Сарајева не

ска – рекао је Мастиловић.
Он је навео да је неоспорна чињеница да је српско цивилно становништво
масовно терорисано у дијеловима града под контролом муслиманских снага
– затварано, мучено, пребијано, силовано, убијано, одвођено у логоре, присиљавано на копање ровова и друге тешке физичке послове, те систематски
застрашивано и прогоњено.
– Не треба изгубити из вида ни то
да је српско цивилно становништво у
дијеловима града под контролом ВРС
терорисано највише снајперском и артиљеријском ватром из дијелова града
под контролом муслиманских снага, а
на крају и НАТО бомбама – подсјетио
је Мастиловић.
Мастиловић, који је декан Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, истакао је да бјесомучни медијски рат који је вођен против
Срба још није ни приближно испричана прича.

доктори уопште извршили прекид трудноће која је дошла као посљедица силовања. Или, на примјер, постављање артиљеријских оруђа тик уз школе, болнице,
вртиће и друге објекте одакле су гађани
положаји Војске Републике Српске да
би се узвратна артиљеријска ватра могла објавити свјетској јавности као напади „агресора” на цивиле у „опсједнутом”
Сарајеву – рекао је Мастиловић.
Он сматра да егзодус сарајевских Срба, након потписивања Дејтонског мировног споразума, представља врхунац
страдања и заокруживање процеса затирања Срба у Сарајеву.
– Они су преко ноћи постали бескућници у свом граду и кренули у избјеглиштво и расијање широм свијета, остављајући не само своју имовину, већ и град
који су вјековима градили. Само гробове
најмилијих нису остављали, њих су носили са собом као сигуран знак и завјет да
се у тај град више никада неће вратити –
изјавио је Мастиловић.
СРНА

ОД СНАЈПЕРА АЛИЈИНЕ ВОЈСКЕ У САРАЈЕВСКОМ НАСЕЉУ УБИЈЕНО ЈЕ ВИШЕ ОД 1.000 ГРАЂАНА СВИХ НАЦИОНАЛНОСТИ

РАГИБ ХАЛИЛОВИЋ – ХЕРОЈ СА ГРБАВИЦЕ!
а градском гробљу у Доњим Миљетако и цивилима чији су животи били
Н
вићима у Источном Сарајеву, заједитекако угрожени у том страшном
но са својим суграђанима, српским ципериоду. Своје задатке обављао часно
вилима и браниоцима, укопан је Рагиб
Халиловић звани Ракац, припадник 1.
сарајевске бригаде ВРС.
Рагиб је рођен 17. марта 1958. у Сарајеву, живио је у сарајевском насељу
Грбавица, гдје се школовао и провео
најљепше дане свога живота. Тај живот
иако није потрајао дуго, био је испуњен
и богат прелијепим успоменама,
дјелима, личностима, а сјећање на овог
хероја не блиједи.
Храбри Рагиб је био представник
свих оних поштених Сарајлија који нису
жељели рат, који су били за суживот,
међусобну толеранцију и праве људске
вриједности. Тешко му је падала
свака вијест о смрти било ког човјека,
нарочито цивила. Зато је одлучио да се
до смрти бори за мир и слободу. Стао је у

заштиту свог града и свог народа, онако
како нико то није умео. Био је примjер
свима на бојном пољу, како војницима

и поштено. Његов ведар дух, жеља
и спремност да помогне, заштити,
одбрани били су његов заштитни знак.
Током агресије убијено је 1.012
грађана Грбавице свих националности,
међу којима и двадесет двоје дjеце.
Гранате и снајперски меци убијали су и
рањавали и Бошњаке и Хрвате, због чега
су неки још те 1992. јавно протествовали
и молили Алију Изетбеговића да престане
са терором. Највећи број Бошњака на
Грбавици управо је и страдао од граната
и снајпера Алијине војске.
Рагиб Халиловић је погинуо 19.
маја 1993. године, а своје име уписао
је вjечно у легенду. Због јуначких дjела
и хуманости исказане током рата Рагиб
је у народу стекао епитет „Херој са
Грбавице”.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

У ЗВОРНИКУ ОДРЖАНА АКАДЕМИЈА "ЖИВИ СЈЕЋАЊЕ"

СЈЕЋАЊЕ НА НАЈВЕЋЕ ЖРТВЕ РАТА У БИХ
Зворнику је одржана Академија под називом “Жи- ни крај који никада неће, нити смију заборавити.Он
У
ви сјећање”, која је одржана поводом 25 година од је рекао да и Зворник треба да воле као и свој завичај.
егзодуса сарајевских Срба.
Директор Дома омладине Ђорђе Деурић истакао је да
Академију је организовао зворнички Дом омладине
у сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета
у Источном Сарајеву.
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић подсјетио је да је и Зворник примио велики број Срба из Сарајева, захваливши организаторима овог догађаја чији
је циљ да се жртва сарајевских Срба не заборави.
Стевановић је нагласио да жртва сарајевских Срба
који су бранили и одбранили свој родни крај надилази
могуће и додао да су изненада морали да напусте род-

је циљ организовања оваквих манифестација чување сјећања на велику трагедију која је задесила српски народ.
“Треба да опростимо као хришћани православци,
али не смијемо да дозволимо да се то заборави”, рекао је Деурић и нагласио важност сјећања да младе генерације памте ове трагичне догађаје српског народа.
Програмски садржаји Академије чиниле су бесједе
историчара, поетска казивања, наступ гуслара, бесједе,
те кратки документарни филм “Егзодус поново” аутора Сњежана Лаловића.

ЛАЗАР ШКОБО: Геноцидни процес
истребљења српског народа из БиХ
олим понекад да свра- истребљења српског народа ционалне припадности. Oд
В
тим у Сарајево, без оба- из Босне и Херцеговине. Та крвавог пофалићког поковезе, без циља... Тако заве- гнусна замисао јавља се још ља 16. маја 1992., па до самог

»» Учесници академије Живи сјећање (25 година од егзодуса сарајевских Срба) - Студенти Филозофског факултета

(Марија и Милана Радић, Драгана Мучибабић, Ивана Ковачевић, Марко Марјановић, Исидора Давидовић, Стефан
Лопатић, Мира Мишић, Oгњен Кандић, Лазар Шкобо, Милица Батинић, Душан Пејић, Теодора Вујадин

СТЕФАН ЛОПАТИЋ: Логор
Силос показатељ будућег живота

У

рату се једино надате миру. Сваки пут када чујете
пуцањ, експлозију или вијест
да је неко погинуо, надате
се да је то посљедњи пут да
тако нешто чујете. У рату и
на смрт гледате другачије.
Надате се да сва та страдања нису узалудна, да животима плаћамо цијену нечег
вриједнијег од самог живота. А шта када вам крај рата
наметне све оно против чега
сте се борили. Када границе
за које крварите и које својим
тијелима оцртате, прекроји
тинта и потез оловке у некој
далекој земљи, и останете без
свог, животима брањеног, генерацијама ствараног, рођеног огњишта. Ово није никаква црна слутња. Ово је гола
истина коју су на својој кожи осјетили Срби Сарајева.
Кажу да рата нема ако
га не желе обје стране, али
овога пута рат је избио јер
је једна страна бранила живот и голи опстанак. Није се
напунило ни пола вијека од
прошлих масовних покоља.
Још су се у сјећањима задржале мучне слике табли на
којима је крвничка рука исписала: „Забрањен улаз Јеврејима, Циганима, Србима
и псима“. Још су биле живе
жртве стравичних стратишта
када су се врата нових мучилишта отворила, са старом
али итекако јаком жељом за
крвљу и мукама. Једно од таквих, злогласни Силос, гдје су
се одвијале сцене какве здрав
ум не може ни замислити,
угашен је више од два мјесеца по потписивању Дејтона. Док ће то неко окарактерисати као немарни пропуст,
сарајевским Србима био је то
јасан показатељ будућег живота у Сарајеву.
Срби Сарајева, побједни-

ци на ратишту поражени за
преговарачким столом, приморани су на стравичну селидбу у којој ни мртви нису
задржали мјеста свог вјечитог покоја. Оставити све што
имаш и кренути. Не знаш куда. Идеш међу своје, али у
туђину.
Данас се у Сарајеву ћути о страхотама које су преживјели његови некадашњи
становници. Говори се само
о преко 1.000 дана опсаде
Сарајева. Срби су ваљда једини народ за који ће се рећи да је властите куће држао
под опсадом. За човјека који
по први пут дође у Сарајево
једини видљиви трагови некадашњег постојања Срба у
том граду биће православне
цркве и ћирилична слова на
Дому синдиката. Трагичну
судбину Срба подијелила је
и сама историја. Тако је један од некадашњих симбол
града Сарајева, Принципов
мост, данас преименован у
Латинску ћуприју. А младић,
чијим су се стопама клањали
сви који су славили слободу,
данас је у том истом граду
означен као терориста, само
због народа из кога потиче.

Изгледа да у овој нашој
земљи, вјечитом попришту
сукоба и страдања, ништа
друго није трајно и сигурно. Није сигурно да ће кућа
у којој си се као Србин родио и сутра моћи бити српска. Није сигурно да ћеш се
на земљи коју си од оца Србина наслиједио, моћи изјашњавати као Србин. Није
сигурно да ти историју неће
оспорити и да преко ноћи
ослободилац неће постати
„рушилац цивилизацијског
поретка“. Е баш зато смо ту.
Да свака кућа у којој се српско име са поносом изговара
зна да није усамљена. Да се
на сваком педљу земље коју смо од предака уз аманет
слободе наслиједили, слободно можемо изјаснити као
Срби. Да сачувамо успомену
на све који су страдали бранећи српско име и слободу.
Само тако њихове жртве неће бити узалудне.
А ако и поред тога постоји неко коме није јасто зашто обиљежавамо 16. март,
одмах ћемо разјаснити. Одајемо почаст свим домовима
који су силом прилика постали бојишта. Одајемо почаст
бојиштима која су животима
одбрањена а затим постала
огладала свјетске неправде.
Одајемо почаст онима коју
су спознали цијену слободе,
али су је плаћали не жаливши своје животе ни дијелове
тијела. Одајемо почаст свим
оним раскопаним и празним
гробовима, из којих су кости
повађене, да их не би скрнавили у земљи којој је и српско
име одузето. Славимо оличење срспке слободе у Босни
и Херцеговини – Републику Српску, и у њено име кажемо: Слава мртвим и хвала
живим побједницима!

ден рецидивом прошлости
годинама се враћам сарајевским улицама као некој давно испричаној причи. Причи
која је превише наша да би је
посве избацили из свих сјећања, али и сувише мрачна да
је свесрдно прихватимо као
истински дио свог живота. А
ко се икад заиста саживио са
Сарајевом зна да не постоји
тако мала ријека да тако добро памти тужне успомене
попут сарајевске Миљацке.
Корачајући огорчен њеном
обалом, бесконачно сам враћаo иста питања: Како то да
је град солидаризма израстао
у оазу фундаментализма, како то да смо без битке изгубили вијековну борбу и смијемо ли на суд Принципу, Чабриновићу и нашем дичном
команданту Саву Дерикоњи.
На срећу или несрећу да
баш историја постане мој животни позив, добио сам прилику да поменутим питањима приђем и са научне стране. Одговори до којих сам долазио постајали су све мање
инстинктивни, а све дубље
укорјењени у минуло вријеме. Зато као и сваки Србин
ни овај пут не могу бесједити, а да се макар кратко не
латим адута прошлости. Најприје, морамо истаћи да егзодус сарајевских Срба, ког
данас братски и заједнички
оплакујемо, није плод неке
несрећне игре случајности.
Ово антихумано исељавање
људи са њихових вјековних
огњишта, резултат је организованог, геноцидног процеса

половином 19. вијека, а свој
крвави данак узимаће од рата до рата.
Након што су се наши
преци у Првом свјетском рату нашли на мети пријеких
судова и шуцкорских похара, у Другом свјетском рату доживјеће прогон неронских размјера. Наше комшије католици и муслимани замијенили су шуцкорске одоре усташким униформама
и отпочели звјерски погром
над сарајевским Србима. Тако је усташки повјереник Божидар Брало директни кривац за хапшење и мученичку смрт митрополита дабробосанског Петра Зимоћиња,
тако усташке хорде упадају
у сарајевска села Раковицу
и Рељево и брутално убијају чак и новорођену дјецу и
тако дана 7. септембра 1941.
исти ови монструми сабијају
у једну кућу 200 Срба из Алипашиног Моста, кућу окружују, а жртве живе спаљују.
Оваква и гора страдања
Срба у Сарајеву трајала су
до краја рата, а колико год
се чинио нељудским усташки геноцид није означио
крај српске, сарајевске голготе 20. вијека. Циљ је био
потпуно истребљење, а нови
грађански рат указао се као
савршена прилика. Данас толико слушамо о српској опсади Сарајева, о српској агресији, српској окупацији, али
зашто нико не прича о паклу
кроз који је прошло хиљаде
недужних грађана Сарајева,
само због своје вјерске и на-

краја рата, преостали Срби
на муслиманској територији представљали су жртвену
јагњад за злочиначке формације непријатеља. Крвнички
бандити попут Мушана Топаловића, Исмета Бајрамовића, Рамиза Делалића у садистичком нагону лично су
клали српске дјечаке, силовали до смрти дјевојчице од
10 или 12 година и вршили
бестијалне тортуре над беспомоћним српским заточеницима. Ипак, и поред све
крвожедности, поред јасне
вишебројности и поред скривене помоћи, која је свакодневно стизала у Сарајево, армија БиХ остала је посве инфериорна на ратишту. Српске линије на узвишењима
изнад града, за све четири
ратне године, нису ни милиметар помјерене. Стајали
смо непомично на бранику
Требевића, Нишића, Илијаша, стајали смо херојски,
стајали смо јер нисмо имали куд назад.
Међутим, баш ова груба
истина истовремено представља наш највећи понос и нашу највећу кривицу. Дичимо
се јер смо Сарајево сачували
на бојном пољу, али се стидимо јер смо град наших будућих синова изгубили за преговарачким столом. Тај парадокс створио нам је у срцима
болни ожиљак, није нам дао
да продишемо, да кренемо,
натјерао нас да је посумњамо у себе или макар на неке од нас. Ипак, да ли је Сарајево предато или продато,
отето или издато ја сам премлад и не могу да судим, али
да судимо о данашњем својевременом Сарајеву, то морамо сви заједно. Опака бољка
колективног заборава подло
нам се подвукла под кости,
постали смо безлични, постали смо безсавјесни… Они
што су им дједови денунцирали свештенике 1952. године, што су им очеви трговали
оружјем 1992. године, данас
углађени, уздигнути, опране прошлости и чиста образа стоје међу нама и уживају
благодети новог времена. Такве унутрашње демоне треба да сузбијамо потпуно исто као стране. И морамо свом
душом и свом снагом да се
боримо за једини гарант опстанка нашег народа западно
од Дрине за нашу свијетлу и
пресвијетлу Републику Српску. 
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Сjећање на Бранка
Радичевића
ијеће српске нациоВ
налне мањине Бродско-посавске жупаније и
Културно умјетничко друштво Бранко Радичевић из
Славонског Брода обиљежили су у овом славонском граду 197. рођендан
пјесника Бранка Радичевића, најпознатијег српског представника романтизма који је рођен у овом
граду 28. марта прије 197
година.
Окупљенима око пјесникове бисте прочитано је неколико Бранкових пјесама, а предсједник ВСНМ-а Бродско-посавске жупаније Душан
Ногић предсједник КУД-а Бранко Радичевић из
Славонског Брода Ђорђе
Ракић надахнуто су причали о животу и дјелима
пјесника који је умро у Бечу у својој 30. години.
– Поезија Бранка Радичевића потврђена је и
вољена не само код старијих него и у млађим
генерацијама. Први је у
српској поезији запјевао
чисту, слободну, раздрагану, народним језиком,
пјесму младости и живота. Та пјесма је брзо и лако нашла пут до читалаца. Мелодично, несташно
и спонтано Бранкове пјесме пружале су прави доживљај. На свјежем извору народне поезије Бранко је пуно научио од Вука Караџића о животу и
чистоћи те једноставности пјесничких мотива и
облика. Био је сав окренут
реалном животу каквим
је и сам живио. Пјесничка надахнућа налазио је
само у њему, непосредан
без украса и детаља изражавао је своје доживљаје.
За Бранка је живот прелијепи сан. Он га упија отвореног срца. У његовим пјесмама пуно је слика природе, опојене музике и разума, а нарочито је присутна жудња за животом
– рекао је Ђорђе Ракић.

Ово је пети пут да се у
Славонском Броду обиљежава рођендан Бранка Радичевића, овога пута нешто скромније због епидемиолошких мјера. Прије три године Бранкова биста постављена је у порти
православног храма који
је у изградњи. Радови стоје, новца нема, али овдашњи Срби не дозвољавају да сјећање падне у заборав. Иако немају адекватан простор, окупљају се
у једном подруму и планирају своје активности.
– У овом подруму је некад било складиште трговине, а сада су ту просторије српских институција
па чак и локалног Културно-умјетничког друштва.
Простор је велик, али нема прозора. Обнова храма тренутно стоји, није
још ни покривен. Струја је
прикључена прије неколико мјесеци. Пола трошкова
је платило мањинско жупанијско вијеће, а пола ће
бити ускоро плаћено. Славили смо Бадњак без електричне енергије, посуђивали смо од комшија – објашњава проблеме Срба у
Славонском Броду замјеник предсједника Вијећа
српске националне мањине Бродско-посавске жупаније Никола Романић.
Према попису становништва из 2011. године, у
Славонском Броду живјело је 1.156 Срба, што износи 1,95 одсто становништва.
Д. ВЕЛИМИРОВИЋ / SRBI.HR

СЕТЕ И СЕЋАЊА: КЊИГА
ПОЕЗИЈЕ РАЈКА ЈАСИЋА
Послије романа Круг 2008. г. Рајко се појављује с првом књигом поезије, која ће
угодно изненадити читаоце, посебно с
умијећем и даром за њено писање. Пјесникова поетика није у стању да се ослободи злог времена, грубе стварности и
смислом рушења традиционалног друштва, поготово колоне која још до дана данашњег није нашла своје стално мјесто, а Банија је остала сасвим пуста.
„Колона се вуче,
погледи су мучни,
грешан је свет.”
Или из пјесме У једном смеру
„Догађаји су тужни,
нигде главе уздигнуте,
на асфалту стопала горе,
душе бесциљне пут заварава.”
Рајко пише о добру, срећи, о љубави, о алкохолу, сновима,
његова поезија тоне у дубине и истовремено из њих
израња. Она тече попут рјечице или је птице носе на
својим крилима, по разним странама свијета. Она је
Рајкова незаустављива колона којој ће се читаоци
неопажено придружити у тражењу новог уточишта.
Књига је објављена у јануару 2021. године у издању
Завичајног удружења Банијаца, потомака и пријатеља
Баније – Београд. Књига се може наручити на телефон
063 864 6895 по цијени од 300 динара.

МИЛОШ КОРДИЋ: С БАНИЈОМ ПО ХЕРЦЕГОВИНИ

На камену својих предака
П
рије него што сам, 27.
марта, а можда је то
било и 28, 1965. године, закорачио из „ћире” у билећку ноћ, нагледао сам се и
свијета и вијека камена и камења. Нагледао сам се небеских врхова тамноплавих Алпи, кречних ребара и костију
Динаре и Старе планине, као
у блоку за ликовно исцртаних линија милијарди година камених плоча што су их
оставиле нека ђаво зна колике слане воде тамних мора у
кањону ријеке Мораче и слог
по слог у ријечима камене разуђености Руговске клисуре.
И послије свега, а можда и
прије нечега од овога што сам
набројао, нашао сам се први
пут у љутини камена Источне Херцеговине.
Кад сам закорачио из „ћире”, прво што сам осјетио –
био је мирис камена.
Била је ноћ, мрклина. Ни
прст пред оком... А на сјеверозападној страни: утуљена
свјетла – рекоше: некадашња
турска касарна, а 1940. године логор за политичке затворенике. И сада поново касарна. Касарна у којој ћу провести шест мјесеци свог за резервне пјешадијске официре
школског живота.
Под обућом – ту, на станици на којој нас постројавају
оштри гласови команди невидљивих људи, људи као духова – шкрипи туцаник. А туцаник не мирише: његов мирис
упија набреклост ногу угураних у обућу стијешњену дводневним ломљењем у широкошинским и ускошинским
возовима.
А она тачка с тог пута коју
ћу касније, тачније 1969. године, наћи у дебитантском
филму режисера Боре Драшковића Хороскоп, јесте Жељезничка станица Хум – већ
смо дубоко у Херцеговини. У
тој љутој, каменој и за Србе у

»» Касарна у Билећи
Другом свјетском рату, посебно у њему, од комшија Хрвата
и муслимана Независне Државе Хрватске страдалничкој, страдалој Херцеговини.
Сад се, прије него што ћемо стићи у Билећу, задржавамо у Хуму. (Сад нас је већ једна повелика група.) У Хуму, у
коме чекамо. С погледима у
слике и ближих и даљих камених наслага на сликама Петра Лубарде. И то ме, тај Лубарда, на станици у Хуму, тој
прастарој српској ријечи која је одавно препуштена забораву (као и свако српско Хумље и Захумље), спасава досаде, глади...
И даље ћемо „ћиром”.
Пругом уског колосјека, ка
Требињу. А пруга као змија:
вијуга уским и дубоким кланцем као тунелом без свода.
Таман толико дубоким да се
на његовим ивицама, горе,
виде камене куће око којих
кљуцају питоме херцеговачке кокоши. И чудо једно како се ниједна не плаши воза
који дими, шишти и оглашава
се оштрим али не и тако снажним писком. А понегдје, мало даље од кућа, понека коза,
па стадо оваца...
И то је већ била све дубља
и дубља, а мени тада све ближа и ближа земља Херцеговина. Давна отаџбина мојих
предака.
Затим пролазимо поред
само на појединим мјестима
видљиве ријеке Требишњице,
у Поповом пољу, у равном.
Посматрам Сунце у одласку
на починак. Уз сјећање како

смо учили за Требишњицу
да је понорница. И даље, још
даље – Требиње. Учили смо:
Источна Херцеговина, Требиње, Јован Дучић. Тај сликарски маг ријечима. Очовјечитељ љубави, камена, мора,
осаме. Не знам за друге по Југославији, али ми смо га учили у Учитељској школи у Петрињи. И у програмима Подоодбора Српског културног
друштва Просвјета у Комоговини редовно смо рецитовали
и његове пјесме. Уз Херцеговца Алексу Шантића, наравно.
„Ћиро” шиба кроз вечерњи смирај, а ја ћу у себи, из
пјесме Повратак:
Носећ у шаци прегршт сунца,
У зеницама неба комад,
Сићи ће најзад са врхунца
Тај стални и вечни номад!

Газимо херцеговачки камени туцаник. Спуштамо се
од станице у још дубљу ноћ:
не види се град – гдје ли је?
А то што шуми, кажу: извор
је Требишњице. Ноћ је њене
воде. А нас воде до касарне.
И док ходамо, постројени,
мирни, уморни, вјероватно
многи од нас и с мислима на
оне врлети неизвјесности које нас чекају, ја сам у стиховима пјесме Билећанка. Безброј пута пјевао сам је пуне
четири године као члан Пјевачког хора Учитељске школе.... Корачам, а у ствари корачају ме стихови:

КАКО ДО КЊИГЕ БИЛО ЈЕДНОМ НА БАНИЈИ

Сред пушака, бајонета,
страже око нас,
тихо креће наша чета
кроз билећки крас.

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 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).

Пјесму је за једну ноћ,
1940. године, испјевао и компоновао Милан Апих, учитељ
из Цеља, робијаш у Билећи.
На српски је превео Тодор Вујасиновић, такође робијаш.
А у јесен 1985. године нашао се Милан Апих на састанку у Словенији, у групи словеначких интелектуалаца: Тараса Кермаунера, Нике Графенауера, Димитрија Рупела,
Споменке и Тоне Хрибара,
Иве Урбанчича и Јоже Смолеа, који ће српским академицима: Михајлу Марковићу, Љубомиру Тадићу и Добрици Ћосићу, који су накастилце дошли да чују, да разјасне... рећи: Југославија је
историјски мртва! Од тих ријечи, а враћајући се возом из
Љубљане, српски академици,
према сјећању Добрице Ћосића, нису до Загреба прозборили ни ријечи. Јер, наводно,
нису могли доћи себи... Али,
то је за неку другу причу. Јер
овом аутору, а био је са још
једном особом из Жељезаре
Сисак, у којој су радили, један други словеначки руководилац и књижевник, у својој
канцеларији у Љубљани, али
коју годину прије овога што

су чули академици, рећи ће
то исто... Али, рекох, то је за
неку другу...
Али, да се ја вратим... Мојој групи одређено је да прву
ноћ у Билећи спава у великој просторији на спрату, у
првој згради до улаза у круг
касарне. Спавамо на поду као
заклани.
А ујутро смо били 28. класа Школе резервних пјешадијских официра у Билећи.
Чији је командант био генерал-мајор Данило Јауковић.
Распоређен сам у први батаљон (командант: потпуковник Милан Хрњак), у прву чету (командир: капетан прве
класе ? Николић), у први вод
(командир: прва три мјесеца
поручник, а затим у капетана унапређени Новица Стојиљковић) и у прво одјељење
(командир: Мане Миле Рапајић). И тог дана, ето, постали
смо ШРО Билећа.
Из Билеће сам понио драге успомене на своје старјешине и предаваче, на касарну какве више нема, на извор
Требишњице кога више нема, на Билећу и њену историју, на околна села и људе
који су укоријенили свој вјековни живот у шкртост камена, а били су тако поносни, на
шумарке и стада оваца између њих, на хиљаде гуштерићака по камењу....
И на другове из свог вода понио сам успомене (уз
извињење онима којих се нисам сјетио, као и за вјероватне грешке): Стеву Мирјанића
(из Лакташа, код Бањалуке),
Фазлију Клименту (из Новог
Пазара), Петра Будисављевића (из Коренице, код Плитвичких језера), Владу Станишића (из Сарајева), Драгана Лачковића (мислим да
је из Панчева), ? Алексића
(из једног села код Жабљака), Владимира Сијерића (из
Топуског, на Кордуну), Јована Вукмировића (из Подујева), Владу Стефановића (из
Прокупља), Анту Драгичевића (из Делница, у Горском Котару), Драгослава Филиповића и Александра Живковића
(из Београда), Нову ? и Васила (?) Георгијева (из Скопља),
? Розмана (из Цеља), ? Бруса
(из Чабра, у Горском Котару),
Анту Бебана (из Шибеника),
Мирка Томановића (од Добоја), ? Имширевића (из Кулен Вакуфа), Цвијетина ? (од
Бијељине), затим је у трећем
одјељењу био још један Словенац, али... и још су ту деветорица, десеторица који су
ми се загубили у 55 година
послије Билеће дугој животној сумаглици.
А онда је једног дана, кад
одавно нисам био питомац
Школе резервних официра
у Билећи, „ћиро” заувијек одзвиждао у историју Херцеговине. У историју коју и даље
шуми Требишњица из језера
у које су је утопили каменом
што душом своје воде мирише на њу.
То знам. Јер једне сам
осамдесете године, са породицом, био и видио, чуо и
осјетио...
Био, ту, у Херцеговини, на
камену својих предака. МИЛОШ КОРДИЋ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

СЛАВКО ГОРДИЋ О ПОЕЗИЈИ МИЛОША КОРДИЋА

ОБЈАВЉЕНА ЗБИРКА ПЈЕСАМА ОГЊЕНА КАНДИЋА

Врх пјесништва крајишких Срба

Н

егдjе крајем јула, у ис- zz
Преносимо текст
том дану, поштар ми
Славка Гордића,
донесе Српско коло (бр.
професора емеритуса
54), лист Савеза Срба из реУниверзитета у Новом
гиона, и пjесничку књигу Гдје
сунце почиње (2020) Милоша
Саду, који је објављен у
Кордића. Убрзо ми се учини527. броју часописа за
ло како су поменуте новине и
књижевност и теорију
пjесничка збирка од седамдеПоља под насловом
сетак страница слика у малом
O видовима тематизације
главних тема, токова и вртлога нашег општег живота. Па
индивидуалног и
и књижевног.
колективног изгнаничког
За политичку историју, поусуда у поезији Милоша
ред толиких трагова овог вреКордића
мена у овом броју Српског кола, вjероватно је најважнији
попис осамдесет осам зави- Гароње, чија се књига прозе
чајних и избjегличких удру- Повратак у Аркадију (2014),
жења која су осудила учешће по Душку Бабићу, „условно
Бориса Милошевића на про- може означити као роман”.
слави Олује у Книну.
Проза, по правилу, лакше
А за књижевну истори- од поезије трпи наносе докују, макар у детаљима који не ментарно-фактографске допромичу Лексикону писаца словности. Док се у пјесми
српске књижевности (који на- тек „…однекуд јави / гугутка
стаје у Матици српској), могу и мој глас у њој”, и то прије
бити од значаја два прилога у афективно-измаштаном неМилоша Кордића у овом бро- голи дескриптивном значењу,
ју Српског кола. Први је одло- дотле у поменутој књизи сјемак из његове књиге записа и ћања истог аутора, у особеној
сjећања Било једном на Бани- „енциклопедистици” дјетињји, у којој је спасен од забо- ства и завичаја, читамо оварава неповратно изгубљен за- кав орнитолошки извјештај,
вичај с пописима и описима у стилском знаку асиндетске
његових негдашњих житеља, кумулације: „Пећина и њен
њихових презимена, имена и јарак окренути су ка југу, па
надимака, те микротопони- су се ту могле и видјети и чума, па флоре и фауне, уз рjеч- ти (пратио сам их у већ одник с „више од четири хиља- раслијим годинама, кад сам
де непознатих, мање позна- нешто и знао о њима): кутих и заборављених старих кавица, грлица, препелица,
ријечи и израза банијских”. шумска сова, кобац, јастреб
Други прилог је подужи не- кокошар, крешталица (крекролог Драгану Колунџији, ја), сврака, сива врана, вели„скрханом корона вирусом”, ка сјеница, зелена жуна, шапjеснику који је сав био по- рени дјетлић, царић, ћубаста
езија, „саздана од најситни- шева, црноглава грмуша, црјих детаља и мрва живота”, вендаћ, пољски врабац, обичприсном пријатељу с којим на зеба, црни кос, дрозд пјеје Кордић и проснивао и ви- вач, мали славуј итд.”
дио и Козару и Косово, а чиЗнацима стварности – заји лик и дjело сад, уз властита вичајне, дјечачке и оне позапажања, дочарава и двjема тоње, ратне и изгнаничке –
реченицама Милована Даној- обилују, наравно, и пјесме
лића: „Прошао је кроз вијек и у збирци Гдје сунце почиње.
свијет сав задихан, ужурбан, Али, као да Кордић, за љубав
рањив, занесен, очаран љепо- једном поетичком парадоксу,
том која се понекад, кроз по- чешће и с више стваралачке
неку ријеч, даје наслутити. Уз посвећености говори о поетљубав према природи и зави- ски транспонованом сјећању
чајном тлу, носио је у души, „на рубу сна”, или о „плетењу
као тамно завјештање, и не- сјенки” и додира фантастичку недоречену патњу.”
ког и вјеристичког виђења,
А пјесничка књига Гдје него о првотном, идиличном,
сунце почиње? Три насловне и потоњем, трауматичном,
ријечи читамо и на самом ње- ходу овим свијетом биографном крају, у посљедњем сти- ског ја. Штавише, чини се да
ху посљедње пјесме, с визи- – на плану кључних креативјом јахача са сабљама који ће них аспирација овог пјеснипролазити „…све док не јења ка – над опсесијом личног и
/ звук копита што није тамо националног удеса претеже
гдје сунце почиње”. У деве- оријентација на опште, светом стиху исте пјесме („Уз времене и архетипске слике
топот у даљини”) налазимо и прозрења о ратовима, изгои синтагму „вјетром вијани”, нима и избјеглиштвима, дакоја поодавно, све до насло- кле о фамозном враћању исва најновије књиге Анђелка тог. Отуд и у доживљају свијеАнушића, симболички име- та лирског субјекта онолика
нује историјски фатум срп- праисторијска и историјска
ског народа у Хрватској. Кад прасјећања и сјећања на у бисам прошле године, за науч- ти неизмjењив усуд човjеков
но-књижевни скуп у САНУ, од времена пећинских цртеписао оглед Поетичка усме- жа до данашњег дана. Као да
рења српског песништва на су сливене у једну и јединразмеђу XX и XXI века, по- ствену недjељиву цjелину наменуо сам, дакако, и Корди- ше судбине са судбинама чоћа и Анушића, посебно у кон- вjека Месопотамије, Феникитексту натпоетичке теме за- је, Хеладе, Рима и Византинат изгнанства, који су изу- је. Поготово оног у новијим
чили и изучавају многи срп- временима.
ски пјесници. Као, наравно,
Биће да се управо врстом
и прозаисти, попут Славице и мjером те универзалности

у поимању човjека и историје
Милош Кордић издваја међу
својом пjесничком браћом по
изгнаничкој несаници. Зачудо, у мотивици и сликовности
његових пjесама – и кад им је
инспиративно-тематски коријен у скорашњим нашим
страдањима, макар их човјек
који пјева послије рата маскирао ониричко-фантастичким снохватицама – неупоредиво је више свјетских него
наших имена и адреса! Бар
на четрдесет мјеста бљесне
у овим пјесмама митолошка,
историјска, географска, научна, књижевна, ликовна и музичка реминисценција на тзв.
велики свијет, док ово поднебље, историјско, земљописно и духовно, провирује само кроз помен Винче, Вучедола, Неродимља, Лепенца,
Малог Радојице, Стевана Мокрањца, Милорада Павића и,
дакако, Јасеновца и Јаукова,
„језера из пјесниковог сна”.
Такво, „глобалистичко” рачунање времена као да назиремо већ од прве па до претпосљедње пјесме: у првој (С капљом црне крви за паука) срећемо Фукоа и фусноту с подсјећањем како је овај француски физичар 1850. године
„са изузетном прецизношћу
измјерио брзину свјетлости”,
док у претпосљедњој, апокалиптичкој (Божур, божури),
сновидимо „свијет без свјетлости” и „крај свијета”.
А можда би се ипак у другом читању испоставило да у
једначини дом и свијет претеже први члан! И да је свијет тек „објективни корелатив” доживљају дома, све даљег. Тако у пјесми „Византијски мотив”, гдје се нижу
имена и слике Византије, Аја
Софије, Константинопоља,
Рима и Мезије, два почетна
стиха гласе: „Има већ година и година како ме прогони
/ жеља да напишем историју свог избjеглиштва.” И тренуци путописне лирике (Мон
Сен-Мишел и Берлин, у касну
јесен 1975. године), и кад им
пјеснички субјект прибјегне
конвенцији тзв. лирике маске или улоге, имају за подтекст конкретну избјегличку
судбу. Да и не помињемо оне
изричитије мотивске појединости са књижевним јунаком
у београдској зими, на улици
или у маркету, гдје и кад – на
веристичком рубу измаштане приче о путницима који
„…могу / да буду хиљаду километара и одавде и оданде /
заувијек прогнани” – искрсне
недвосмислен призор, без вишка значења: „Затим је госпо-

ђа / препознала у мени избјеглицу…” Најчешћи, а можда
и пjеснички најдjелотворнији
вид тематизације индивидуалног и колективног изгнаничког усуда пребива у самој атмосфери ових пjесама, елегичној и носталгично-снивалачкој, у оним посвудашњим евокативним проблесцима времена и простора „бившег живота”, „бивших
предјела”, „наше напуштене
куће” и „упола спаљених кућа”, као и у дјетињим чулима сачуваних „црвених бобица глога” и „смежураних зрна дивљег грожђа”, те и оним,
сад већ дјечачким, сновима о
„милионима година” приписаних поријеклу и непромијењеном обличју камена и гуштера на камену.
Вишеслојан и сложен говор Кордићеве поезије читаоца и радује и изненађује
и збуњује. Понекад у двије
сусједне пјесме блесну двије
толико различите пјесничке слике, попут прозрачног
тренутка „кад јануар дуне у
свој рог” и оног септембарског, вишеструко зачудног, на
наредној страници: „Нечији
многоглави пас лоче ужеглу
крв грома / под кестеном”.
Или су, најпосле и најприје,
пjесници оно давно посвjедочено чуђење у свијету – у
који „долазе и питају, описују / ријечи тишине”, како то
већ стоји у Кордићевој уистину тешко проходној пјесми Прометеј.
Ваљало би читати и друге
Кордићеве пјесничке књиге –
од којих сам давно кратким
записом поздравио само Сан
о Борхесу (1998) – али и његове пјесме за дјецу, „приче
и приповијетке”, роман Даждевњак (2014) и на почетку
забиљешке поменуту књигу о
Банији и непоменути „азбучник” о Комоговини, пјесниковом родном мјесту. Од Иванићеве биљешке о Кордићу
у Књижевности Српске Kрајине (1998) прошло је доста
љутог и кошмарног времена и угледало свијета десетак нових књига нашег пјесника. Иванић је, међутим,
већ тада не само поуздан него, рекли бисмо, и видовит у
сагледавању поетско-поетичког трага Кордићеве путање
до „самог врха онога што је
најбоље у пјесништву крајишких Срба и тек треба да буде
прочитано у корпусу српске
књижевности”. Кордић је ту
и тада виђен као пјесник чија се ријеч „градила поступно, од идентификације свијета / завичаја или културних
мотива ка затвореном говору
који именовањем познатог
истовремено прецизно гради засебну, пјесничку стварност”. Пјесник се често враћао усуду свог народа и свога краја, најприје као „свједок
ужаса”, а потом „као пророк
народа осуђеног да буде без
станишта”. Посебно је тачан,
поготово у овом часу, Иванићев увид о „пресељавању” пјесникове саживљености са завичајним простором у мит и
симбол и њеним „пресијецањем сликама урбаних изазова савремености”.

Подрумар човјечје душе
„Пјесничка збирка На
прагу стварности Огњена Кандића необичан је
артефакт чак и у рукопису. На први поглед необичан обим збирке упућује
на прилично претенциозног пјесника чији првијенац наличи изабраним
дјелима. У суштини, ствари стоје друкчије, јер је сам
пјесник најмање крив што
су се пјесме пабирчиле чекајући боље дане у којима
ће угледати нову зору властитог свитања.”
Овим ријечима почиње
свој критички осврт рецензент поменутог рукописа,
проф. др Саша Кнежевић.
„Нова зора властитог
свитања” Кандићеве поезије коначно је осванула.
Праг Стварности, са ког је
промишљао о свијету и човјеку, о Богу и себи, времену, љепоти и „другим узалудоријама”, прекорачен
је. Истоимена збирка одабраних пјесама, писаних
свих ових година, по ауторовим ријечима, за столом и шанком, на вјетрометинама херцеговачких
видиковаца и звиздану црногорских плажа, аутобусима и студентским домовима, као кћерка стасала
за удају, овим објелодањивањем, на извјестан начин,
отргла се од свог „родитеља”, постајући своја, али и
помало туђа, наша, барем
колико и његова, све док
се говори и чита.
У разговору за Српско
коло поводом објављивања свог књижевног првијенца, Кандић, истиче да
највећу захвалност, прије свега, дугује Богу, који
га је, како каже, удостојио
овог дара да свијет око себе и себе у њему, видљиву
и невидљиву Стварност с
обје стране оног прага који
их истовремено раздваја и
спаја, сензитивније доживљава, преиспитује и остихотворава.
Душан Пејић, млади
докторанд Београдског
универзитета, иначе лектор и коректор Кандићеве збирке, наводи како је
мало пјесника који на књижевну сцену ступају овако
изграђени, стамени и искусни као Огњен. Један међу
ријеткима оваквим био је
негда легендарни Милан
Ракић. Савршенство везанога стиха и еуфонија Ракићеве риме Кандићев су
достигнут поетички циљ –
циљ којем су тежили многи, али претежно неуспјешно. А ту су и тематско-мотивски дотицаји и исте пјесничке преокупације. Ако стварање поезије
не подразумијева прелазак

прага несвјесног и силазак у његове поноре, онда
је оно бар гледање са тога
прага – прага који води у
подрум душе људске. Због
тога су пјесници – али мало ко као Огњен Кандић –
подрумари човјечје душе,
закључује Пејић.
Збирка На прагу Стварности подијељена је на
шест тематских цјелина.
Кроз један тако широк тематски спектар аутор нас,
путем својих преокупација
и имагинације, води од мисаоних и социјалних, преко родољубивих, па све до
љубавних „поезофирањa”.
По ријечима професора
Кнежевића, Кандићеве
пјесме, њих чак 71 колико их се обрело у збирци,
у мањој или већој мјери
су у константном интертекстуалном, идејном или
аутоцентричном дијалогу,
а аутору као филозофу дијалог јесте природан облик
приповиједања, са самим
собом, са пјесницима, Богом, са Љепотом – схваћеној у једном метафизичком смислу – којој је, на
крају крајева, Кандић и посветио ову књигу.
Да се данас пјесме уче
напамет како би се рецитовале дјевојкама и да дјевојке имају времена да слушају неког постмодерног
Сирана, сматра Кнежевић, то би сигурно биле
неке од Кандићевих пјесама. Ипак, Кандић је на
себе скренуо пажњу прије
свега као родољубиви пјесник. Крик нерођене Србије, Гледа те Лазар, Опомена, Ехо бесмртника само су
неки од наслова којима је
овај аутор претходних година освојио срца публике.
Као издавач иза овог
младог пјесника и филозофа стао је професор Радомир Вучковић и СПКД
Просвјета Гацко, којима
Кандић исказује посебну
захвалност на указаном
повјерењу.
Прва промоција књиге
биће уприличена у догледно вријеме, највјероватније на Филозофском факултету у Палама. Због актуелне ситуације, још увијек је незахвално говорити о било каквим датумима, како те, тако ни промоција по другим градовима
које је аутор свакако планирао. Збирку за сада можете наручити непосредно преко мејла ognjenkandic24@gmail.com, по цијени од 12КМ без поштарине. Збирка садржи 132
странице и штампана је у
тиражу од 300 примјерака
у тврдом повезу.
T. ЋОРОВИЋ
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ТРЕБИЊЦИ НА КАЛЕМЕГДАНУ ОБИЉЕЖИЛИ 78 ГОДИНА ОД СМРТИ ВЕЛИКОГ ПЈЕСНИКА

ДУЧИЋ НАМ ЈЕ ПОТРЕБНИЈИ НЕГО ИКАД
Н
акон године паузе,
узроковане пандемијом короне, на празник Благовјештења, Удружење Требињаца Јован Дучић
у Београду је, на Калемегдану, наставило раније успостављену традицију и обиљежило 78. годишњицу од смрти
великог српског пјесника чије име са поносом носи.
Тако су се поштоваоци лика и дјела Јована Дучића поново окупили код његове бисте, коју је овога пута окружио снијег, нетипичан за ово
доба године.
Предсједник Удружења Жарко Ј. Ратковић подсјетио је на значај и радост
овог празника међу православним хришћанима, који
је 1943. растужио све српске
душе када се прочула тужна
вијест да је у вјечност отишао
„књаз пјесника”.
Ратковић је подсјетио да
је Дучић имао великих расправа међу српским интелектуалним круговима, а посебно са члановима српске
Владе у изгнанству указујући
на катастрофалан положај
Срба у усташкој геноцидној
творевини – Независној Држави Хрватској.
– Био је много тужан због
проливене крви и злодјела
који су у том времену почињени над српским народом.

»» Жарко Ј. Ратковић испред Дучићеве бисте
Кажу да се једног мартовског
дана шетао по Мичигенском
језеру расправљао са неистомишљеницима. Пала је велика киша, прехладио се, и на
Благовијести отишао у вјечност – рекао је Ратковић
осврнувши се на садашњост.
– Чини ми се да нам Дучић никад више није био потребнији него у ова зла времена. Ова несрећа, коју доносе људи и која није од Бога, све нас је зближила. Потребно нам је више љубави
јер смо окружени несрећом,
злобом, немаром и мржњом.
У Дучићевој поезији и прози

»» НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ ШАНТИЋА: Славица Перућица, Милован Р. Пецељ, Жарко Ј. Ратковић и Дејан Правица

налазимо више љубави него
што је данас има у Београду
– рекао је Ратковић.
Он је додао да Дучић није
волио да му се доноси цвијеће, већ је оставио завјет да се
пружа помоћ онима којима
је то потребно у Херцеговини, што Удружење Требињаца годинама и чини.
– Ове године биће уплаћен прилог Удружењу породица са проблемом стерилитета Бебе из Требиња коју
предводи вриједна Сњежана
Мисита – рекао је Ратковић.
Окупљене је поздравио
млади српски писац Слави-

ша Павловић чији је посљедњи објављени роман Химерина крв инспирисан Дучићевић животом. Мада је поријеклом из Подриња, проучавајући Дучића, како сам
каже, постао је Требињац и
Херцеговац.
– Да живимо у Америци
или некој великој моћној земљи мислим да би до данас
било снимљено много серија
или филмова о Јовану Дучићу – рекао је Павловић који је
поздравио хуманитарну мисију Удружења и позвао окупљене да и они поштују Дучићев завјет макар слањем

једне СМС поруке за помоћ
болесној дјеци.
Требињци ни ове године
нису заборавили на Алексу
Шантића, а слово о односу
сва велика српска пјесника
одржао је предсједник удружења Љубињаца, академик
Милован Р. Пецељ, који је
своје образовање започео у
основној школи посвећеној
Алекси Шантићу у Гајдобри.
Пецељ је подсјетио да је
ову годину САНУ посветила
Јовану Дучићу, док требињска гимназија која носи његово име прославља стогодишњицу свог постојања.

– Дучић је са Шантићем
провео дивне дане у Мостару из кога је отишао 1898. године. Приликом одласка састао се са Атанасијом Шолом, кога је сматрао за највећу културну појаву тадашњих
мостарских Срба и Алексом
Шантићем, кога је сматрао
највећим господином и највећим карактером који је тај
нараштај имао у тадашњем
центру српске културе. Дучић је отишао и постао номад
обилазећи континенте, док је
Алекса остао вјеран Мостару.
Данас нећете срести ниједног
пролазника који не би знао
да каже ко је Алекса и ко није чуо за његову Емину – рекао је Пецељ и запјевао најпознатију Шантићеву пјесму.
– Дучић никад није заборавио Мостар описујући његова јутра љепшим од оних у
Толеду, а ријеку Неретву узбудљивијом од Таха – рекао
је Пецељ.
Он се, цитирајући великог српског пјесника Рајка
Петрова Нога, запитао „ако
је Његош епска, Дучић лирска парадигма – ко је онда
Шантић?
– Алекса је наша трајна
успомена – рекао је Пецељ
закључујући овај скуп стиховима Шантићеве пјесме
У Мостару граду.

ТРИФКО ЋОРОВИЋ

ДУЧИЋ О ЈУГОСЛОВЕНСТВУ: Како су Срби постали странци у својој кући
је идеологија без свог идео- државницима, који су водили три побједилач- према Шпанији; а с југа морем, гдје је могла у хрватске, и дизање Загреба до велеграда, пошто
Јја угословенство
лога, идеал поникао из интриге, утопија ко- ка рата; али не слутећи колико су и они били изванредним лукама држати флоту према ње- што она земља није рађала више под управом
је потисла идеју, закон који је брањен беза- изиграни у Паризу и Лондону, махинацијама ном онда најбогатијем буџету на континенту. Београда него под управом Пеште и Беча…
коњем. Српски народ није ни знао да са новом
и заједничком државом он узима на себе обавезе које су премашале све његове могућности, а у замјену ништа не добијајући од двију
осталих група у тој заједници, писао је велики српски пјесник и дипломата. Југославизам
је био странпутица и беспуће, вратоломија и
самоубиство.
За Хрвате је био оличење православља, балканизма и ћирилице. А за Србе антитеза српства, преверавање, и ренегатство наспрам свих
великих традиција светосавља: немањићске
идеје о заједници државе и нације и цркве у
једном и истовјетном моралном појму…
За Хрвате је југославизам био великосрпска замка, политичка перверзија, балканска
урота против католичке цркве, хрватског државног права, културе западњачке, и смисла о
реду и законитости.
У југославизму направљена су многа насиља и безакоња. Он је добио изглед више званичног патриотизма диктаторских режима,
него што је представљао ствар савијести једног свјесног и просвећеног грађанства. Више
политичка мјера и дужност, него национално
гледиште и увјерење.
Југославизам је постао и један артикал за
извјесне клике, и имао своје тржиште, берзу,
спекуланте и берзијанце. Њега је власт немилосрдно бранила и кад га нико није више ни
нападао, нити се о њега нарочито грабио! Од
оног дана откад је југославизам постао доктрином разних режима, он је постао тегобан
и сумњив и за Србе, који су ову утопију платили великим националним губицима и неизмјерним срамотама.
Југославизам је идеологија без свог идеолога; идеал који је поникао из интриге, утопија
која је потисла и онемогућила идеју, закон који
је брањен безакоњем. Југославизам ће у нашој
историји бити синоним диктатура, за које је од
првог тренутка био тијесно везан.
Ако је српски народ радо прихватио нову
еру 1918. нову државу, и нове држављане, о
којима је знао већим дијелом само по чувењу,
то је зато што је вјеровао ондашњим својим

Трумбићевог и Хинковићевог Југословенског
одбора, у којем је било неколико српских чланова, малог калибра; и који је уносио неред и
пометњу у све српске националне и расне основе; са упорношћу и безобзирношћу које су добијали од хрватских чланова тог круга, много
јачих не само у интриги, него и у увјерењу и
правцу какав су жељели: увијек бирајући антитезу против тезе, реакцију против акције,
сплетку против идеала.
Али српски народ није знао да ће у новој држави постати странцем у својој сопственој кући. У свом словенском и патријахалном схватању крвне и расне везе, он није вјеровао да ће
се у тој кући наћи међу завјереницима против
свих његових завјетних светиња, међу дојучерашњим туђим војницима, које је он побјеђивао, да га они затим оклеветају и обешчасте
међу европским народима у чијој је средини
он дотле био и велик и славан.
Али ни то није све. Српски народ није ни
знао да са новом и заједничком државом он
узима на себе обавезе које су премашале све
његове могућности, а у замјену ништа не добијајући од двaју осталих група у тој заједници. Југославизам је био странпутица и беспуће, вратоломија и самоубиство.
Српски народ, не само Србија, него и цијело уједињено српство, умјесто да се 1918.
формирало у једну огромну и етнички хомогену групу, у једну велику државу, примило је
на себе дужност да пристане на границе Југославије које су само на мору имале дужину од
ништа мање него 1.000 километара од Сушака до Улциња; а на суху, двоструко толико, од
Ђевђелије до Крањске!
За одбрану онолике обале, требала би једна
прескупа ратна морнарица какве од великих
сила, а какву ми никад нисмо могли ни замислити са нашим малим буџетом.
Ово је била једна кобна обмана. Југославија
са таквим границама, и са онаквим буџетом, била је, дакле, од првог момента један политички
апсурдум. Француска је, на примјер, са двије
стране ограничена великим планинским ланцима, Алпима према Италији, и Пиринејима

Питамо се да ли се ондашња наша влада питала: шта Срби у замјену сами добијају за такву
тешку обавезу против великих сила? Како таквој обавези одговара хрватски и словеначки
унос у тај општи капитал, у то заједничко државно остварење? Скоро ништа, ко имало познаје истински случај са овим питањем.
У војничком погледу, (нашто је Србија највише полагала), нико није смио мислити да
ће са осјећањима која су Хрвати увијек имали према Србима, а нарочито оним са каквим
су ушли били у државну заједницу, и са мјешањем католичанства и аустријанштине, битних
духовних оријентација хрватских, икад Хрвати
гинути уз Србе, ма на којем фронту, и према
којем било непријатељу. Већ првих дана уједињења, Хрвати су врло искрено у Загребу истицали да се никад не би борили за српске границе у Јужној Србији или на Тимоку.
Уопште, ни о каквим заједничким херојствима нису Хрвати дали да се говори широм
цијеле њихове земље. Они су окретали чак на
смијешно српску ратничку историју, славу српске војске, која је била слављена као херојска
и од свих непријатеља, а не само од пријатеља. Не признавајући да је ишта Србија допринијела ослобођењу њихове земље, један хрватски министар, др Крајач, повикао је једном цинично у Скупштини, и то кратко након уједињења: „Реците нам колико кошта та крв коју
сте пролили за Хрватску, да вам је платимо…”
Никакве ни економске користи није имала
Србија, ни српски народ око ње, удружујући у
заједничку државу богате српске земље са пасивном Далмацијом, пасивном Словеначком,
и за 1/3 пасивном Хрватском…
Никакав њихов производ, ни природни ни
индустријски, није био Србији неопходан, пошто је српска земља имала све исте природне
производе и сама у изобиљу, а индустријске је
могла јефтиније набавити из Мађарске и Италије. Међутим, Хрватска своју индустрију није
могла продати ни у Италији, ни у Мађарској,
пошто су обје индустријски богатије; а могла
их је продати само српским аграрне.
Тако треба разумјети цвjетање индустрије

Већ првих дана је Загреб позивао народ да
не иде у војску. За аграрну реформу, коју је
Београд дрзнуо да рjешава, (иако то никад нису хтjели ни Мађари, ни Аустријанци, ни Турци, и која је увијек непопуларна ствар), Хрвати
су објавили своје протесте са највећим клеветама против Срба. И онда када је ту реформу
спроводио Павле Радић!
На све европске конференције које су се
гдје држале у оно вријеме – у Паризу, Версају, Трианону и Рапалу, – из Загреба су ишли
меморандуми тражећи хрватску републику.
Хрвати су бојкотовали државни зајам, а посљедица тога је био пад наше валуте, и милијардама губитка. Хрвати су бојкотовали и праводобно изграђивање жељезница, што је нанијело такође огромне штете, и још већи пад валуте. Али не само огромне штете Србима, на
које се гађало у њиховим богатим крајевима,
него и против Хрвата, у њиховим убогим земљама, неразвијеним и пасивним…
У таквом расположењу Загреба према држави Југославији, дошло је дакле и прољеће
1941, кад је требало највеће духовне заједнице
међу члановима једне државе, па поћи заједно
на границу против непријатеља. И то не непријатеља Бушмана и Хотентота, или Лапонца и
Самоједа, него Германа, који је у Загребу свагда имао пријатеље; и против Италијана, које су
Хрвати увијек мрзели, само зато што су их ови
презирали. Хрватски официри су били већ на
почетку спремани за прелазак непријатељу на
фронту чим се овај буде појавио. Само су врло
слаби мозгови међу Србима могли вјеровати
да хрватски официри стоје срцем ближе Београду него Загребу, и српској војсци ближе него својим онамошњим породицама.
Да је неко запитао творце Југославије у Паризу, (изузимајући Трумбићев Југословенски одбор), да ли би пристали на државу која би онако
доживјела издају на великом дијелу свог фронта,
и у првом покушају југославенског патриотизма;
а затим још и покољ пола милиона српске нејачи, не вјерујем да би се онда ико био ријешио на
такву свирепу авантуру као што је био 1. децембар 1918.  (ЈОВАН ДУЧИЋ У ЧИКАГУ 1942. ГОДИНЕ.)
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

У БЕОГРАДУ ОДРЖАН САСТАНАК И0 УДРУЖЕЊА СРБА БОСАНСКЕ КРАЈИНЕ У ФБИХ

Српски повратници у крајишким
општинама ФБиХ могу опстати кроз
задружно повезивање са матицом!

У

Београду je одржан састанак Извршног
одбора Удружења Срба Босанске Крајине у Федерацији БиХ на коме су предочене активности у прва два мјесеца ове године. Основна тема састанка било је обиљежавање 80. годишњице устанка у БиХ, припрема састанка са предсједницима западнокрајишких општина и пријем Удружења као
колективног члана у СУБНОР Србије.
Посебан осврт био је и на састанак делегације Удружења са Арноом Гујоном, директором Управе за сарадњу с дијаспором и
Србима у региону, који се одржао у том периоду. Драган Дивјак је истакао да су у делегацији удружења поред њега били предсједник Скупштине Јово Добријевић и потпредсједник Извршног одбора Милан Кецман.

КОЛЕКТИВНИ ЧЛАН СУБНОРА

Дивјак је навео да су Гујона упознали са
активностима удружења, али и са тренутном ситуацијом на подручју гдје живе Срби на просторима Унско-санског и Ливањског кантона.
Према ријечима Дивјака, Гујон је прихватио приједлог Удружења да у наредном
периоду прими делегацију српских повратника и могућностима помоћи Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, како би се побољшао њихов статус на економском плану, као и на унапређивању образовног и културног садржаја који повратници
готово да и немају.
Дивјак је затим упознао чланове Управног
одбора о разговору са генералом Видосавом

»» Предсједник удружења Драган Дивјак и Гојко Кличковић са сарадницима
Ковачевићем гдје је усвојен став обје стране
да Удружење Срба из општина Босанске Крајине у Федерацији БиХ постане колективни
члан СУБНОР-а Србије. Чланови Извршног
одбора прихватили су овај приједлог па је
касније на својој сједници Предсједништво
СУБНОР-а озваничило ову идеју и почетком марта Удружење је постало колективни
члан ове организације. Управо захваљујући
сличним програмским опредјељењима и заједничким интересима, један од заједничких
циљева потписника овог споразума је обиљежавање 80. годишњице устанка у БиХ. У договору с генералом Ковачевићем, закључено
је да се поводом ове значајне годишњице направи план заједничких активности са СУБНОР РС гдје би, осим обиљежавања устанка,
био уприличен комеморативни скуп посвећен страдању српског, јеврејског и ромског
народа, 1941. године на тим просторима.

СЈЕЋАЊЕ НА БРАНКА
На позив новинара Николе
Волаша чланови Удружења
су присуствовали помену
Бранку Ћопићу, који
је одржан 26. марта.
Сјећање на трагично
преминулог српског писца
сваке године на датум
његове смрти организује
Књижевни клуб „Бранко
Ћопић“ из Београда. У
Алеји заслужних грађана
на Новом гробљу и ове
године окупили су се
Грмечлије, као и многи
поштоваоци лика и дјела
Бранка Ћопића.

»» На гробу Бранка Ћопића

О томе је говорио и новинар Никола Волаш, наводећи да је само у околини Санског
Моста на подручју Шушњара страдало преко
7,5 хиљада људи, мада се у званичним изворима води да је тај број био 5,5 хиљада. Волаш је нагласио да је на подручју Санског Моста убијено готово стотину Јевреја, а истакао
је и занимљив податак да су у Шушњару на
овом мјесту пронађена 72 тијела страдалих
лица на самом крају одбрамбено-отаџбинског рата 1995. године.

ДА СЕ ШУШЊАР НИКАД НЕ ЗАБОРАВИ

Да се званично обиљежи Дан жртава над
српским народом 1941. године, заложио се
и Гојко Кличковић предсједник Кординационог одбора за питање повратка Срба у
Санско-унски и Ливањски кантон у ФБиХ.
Поменуо је стратишта на простору Грмеча,
Шушњара, Јесенице, Крупе, као и Гаравица
поред Бихаћа.
– Почетком Другог свјетског рата, 1941.
године, у Гаравицама је извршен масовни
покољ српског цивилног становништва од
стране усташа у којем је, према процјенама, убијено око 12.000 људи, међу којима велики број дјеце. Убијени становници
Бихаћа и околине су били скоро искључиво Срби и у мањем броју Јевреји. Биће то
прилика да се шира јавност упозна са монструозним злочинима на тим просторима
током усташке злочиначке творевине НДХ
– нагласио је Кличковић и додао да се слаже с приједлогом да у ове активности буде укључен СУБНОР РС, али и Влада Републике Српске.
Кличковић је изнио приједлоге како би
се помогло народу да остане и опстане на
тим просторима. Заложио се за то да се треба радити на задругарству које би било ди-

ректно повезано са Владом Србије и то тако
да се не би дијелиле паре, него расадни материјал, техника и опрема, чиме би се створили услови да повратници могу живјети
од свог рада.
Истакао је и национални пројекат Башта сљезове боје који би се направио у Хашанима на 1.139 хектара, такође заснован на самоисплативости. Чланови Извршног одбора су подржали овај приједлог
и предложили да повратничка делегација
са члановима Удружења, приликом наредне посјете Арноу Гујону, изнесе конкретне приједлоге које би евентуално могла
финансирати Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону.
Дивјак је истакао да би требало да се одржи састанак са начелницима западнокрајишких општина из ова два кантона. Да им се
предочи план економско-привредног развоја,
као и да се са њима разговара о проблемима
које имају Срби повратници, односно њихова дјеца, везано за наставу на матерњем језику. Док је у неким општинама то урађено,
као на примјер у Грахову и Дрвару, у другим
то није случај, истакао је Дивјак, посебно наглашавајући општину Гламоч.
То је потврдио и члан Извршног одбора
Мића Пејић који је навео да хрватска и бошњачка дјеца прате наставу на матерњем језику за разлику од српске, али да се више пута истицан тај проблем, до данас није ријешио и да би управо на састанку са начелницима то питање поново требало покренути.

ДЈЕЦА ИЗ КРАЈИНЕ У БЕОГРАДУ

Када је у питању најмлађи нараштај из
тих крајева, Дивјак је поновио да се већ више
година покреће питање посјете дјеце са тих
простора Србији, односно Београду.
– Наш циљ је да дјеца са подручја десет
западнокрајишких општина које припадају
Федерацији БиХ посјете Србију и Војводину, пошто би им такав излет много значио
јер већина тамошњег становништва живи на
ивици егзистенције, а њихови потомци одрастају без било каквих културних и спортских
садржаја – истакао је Дивјак.
Он је још једном подсјетио присутне да
би више требало да се ради на томе да сваки Крајишник који то жели треба да добије
двојно држављанство. Истакао је да ако овај
документ вади у Србији мора да плати 19.000
динара, док се у српским конзулатима у БиХ
може извадити бесплатно.  ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

АРНО ГУЈОН ПРИМИО ДЕЛЕГАЦИЈУ УДРУЖЕЊА И ПОВРАТНИКА ИЗ ФБИХ И ОБЕЋАО ДА ЋЕ ПОЧЕТКОМ МАЈА ОБИЋИ ТЕ ПРОСТОРЕ

Гујон обећао да ће обићи Србе у Унско-санском и Ливањском кантону
рно Гујон примио је 9. мартa делегациземљишта, односно експлoатација дрвета,
А
ју Удружења Срба из општина Босанске
пољопривреда, сточарство, ратарство. Навео
Крајине и повратникe у Федерацију БиХ коју
сам и примјер да као подстријек свему томе
су чинили Драган Дивјак предсједник Удружења, Гојко Кличковић, савјетник у Министарству за рад и борачка питања у Влади РС
и Јадранко Петровић самостални привредник из Ливањског кантона.
На састанку одржаном у просторијама
Управе за сарадњу с дијаспором и Србима
у региону, Арноа и његове најближе
сараднике гости су упознали са каквим се
све потешкоћама сусрећу повратници у
Федерацију БиХ и изнијели му који су то по
њима најважнији потези који би требало да
се повуку како би се њихов живот побољшао,
али и омогућио повратак онима који још
увијек имају жељу да се врате у родни крај.
Како је Дивјак касније рекао за Српско
коло, домаћинима је речено да се споро рјешавају захтјеви за обнову кућа, наводећи
примјер да се само у општини Сански Мост
у поступку налази три хиљаде предмета. Разговарано је и о економској одрживости на

»» Јадранко Петровић, Гојко Кличковић, Драган Дивјак и Арно Гујон
том простору, отуђивању земљишта и многим другим неријешеним питањима.
Гојко Кличковић, непосредно послије
састанка, рекао нам је да се овај проблем може
ријешити само институционализацијом,
односно директном везом Београда и крајњих
корисника.
– Неопходно је, прије свега, да имамо

заједничке пројекте, али и конкретна
одговорност крајњих корисника средстава,
према Београду који та средства даје.
Сматрам да би требало да се вежемо
директно на Задружни савез Србије, а ми
бисмо систем задругарства развили на терену.
Рекли смо директору Арноу да располажемо
природним ресурсима као што су шуме и

видим отварање кинеског тржишта меса у
наредних 10 година, а добром организацијом
сви српски крајеви у Босанској Крајини могли
би се обновити кроз експлоатацију наведених
ресурса уз директан контакт са Србијом –
истакао је Гојко Кличковић и додао да ће
доставити Управи за сарадњу с дијаспором
конкретне пројекте.
Према наводима учесника састанка,
Арно Гујон је затражио да се у писаној
форми доставе пројекти и опише суштинска
проблематика Срба са тог подручја и њихов
приједлог рјешавања. Када он са сарадницима
сагледа предложене пројекте лично ће обићи
општине Унско-санског и Ливањског кантона
крајем априла или почетком маја. Након
тога ће Управа, на чијем се челу налази,
донијети коначан програм и уз заједничку
сарадњу прићи његовој реализацији како би
се кренуло у економски опоравак и омогући
повратак Срба у наведене крајеве.

22 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
22 ГОДИНЕ ОД БИТКЕ НА КОШАРАМА

Навршиле су се 22 године од почетка једне од најтежих
битака за одбрану Србије у новијој историји – битке на
Кошарама у којој је 108 војника погинуло бранећи државну границу од албанских снага током НАТО агресије 1999. године.
Међу погинулим војницима било је 50 младића на одслужењу војног рока, од којих су неки послати на караулу Кошаре након свега два мјесеца обуке и положене
војничке заклетве.
Битка за караулу Кошаре на граници тадашње СР Југославије и Албаније сматра се највећом битком у новијој српској историји у којој је нешто више од 1.000 голобрадих српских војника, без довољно муниције, бранило домовину од напада снага које су бројале између
5.000 и 6.000 Албанаца и њихових помагача.
Највећи број српских снага на Кошарама чинили су војници на редовном одслужењу војног рока, просјечне
старости између 19 и 20 година, а борили су се и Срби
добровољци из иностранства и Козаци.
Битка на Кошарама почела је 9. априла и трајала све до
бомбардовања, 10. јуна, односно потписивања такозваног Кумановског споразума и повлачења југословенске
војске са Косова и Метохије.
Напад албанских терориста, потпомогнут НАТО авијацијом, почео је око граничног прелаза Раша Кошарес,
на граници Југославије и Албаније, а циљ је био да се
пресијецањем комуникације између јединица Војске
Југославије у Ђаковици и Призрену, омогући копнена
инвазија и овладавање простором Косова и Метохије.
У борбама су учествовали дијелови 125. и 549. моторизоване бригаде Војске Југославије, елементи 63. и 72.
Специјалне бригаде, као и група страних добровољаца
међу којима је највише било Руса.
Са албанске, бројчано вишеструко надмоћне стране,
учествовали су припадници ОВК, регуларне војске Албаније, Легије странаца и НАТО авијација чији су авиони
свакодневно бомбардовали положаје Војске Југославије и отежавали допремање хране, муниције и појачања.
Борци на Кошарама, као и учесници битке на Паштрику
која је услиједила крајем маја, успјели су надљудским
напорима да спријече продор албанских терориста на
територију своје земље.
На Кошарама је погинуо и 21 официр и подофицир, 50
младића на одслужењу војног рока, 13 војних обвезника и 24 добровољца, а рањено их је 256.
СРНА

У БУХЕНВАЛДУ УБИЈЕНО
И НЕКОЛИКО ХИЉАДА СРБА

Америчке трупе су 11. априла 1945. године ослободиле
заробљенике у нацистичком концентрационом логору Бухенвалд у коме је страдало око 56.000 људи, међу
којима и неколико хиљада Срба. Логораши су углавном
радили као принудни радници у фабрикама оружја. Међу њима је било Јевреја, Пољака, политичких затвореника, Срба, као и других особа са подручја Југославије,
те Рома, Синта… До 1942. већина политичких логораша били су комунисти и анархисти, док се касније повећао број припадника разних фракција покрета отпора. Tу су били затварани, између осталих, писци, љекари, умјетници и бивше племство. Између јула 1938.
и априла 1945, кроз логор је прошло око 250.000 логораша. Иако Бухенвалд није био пројектован као логор
смрти, у њему је умро велики број људи. Главни узрок
смрти биле су болести због лоших услова живота у логору и изгладњелост. Неухрањени логораши изложени
болестима радили су на тешким принудним радовима.
Многи су страдали од експеримената на живим људима које су спроводили нацисти, или у насумичним ликвидацијама. Главни методи ликвидације коју су спроводили припадници СС били су вјешање и стријељање.
Америчке трупе 83. пjешадијске дивизије ушле су у логор Бухенвалд 11. априла 1945. Tу су затекли 21.000 изгладњелих логораша. 
СРНА
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СРПСКИ АКАДЕМИК О ЗАГРЕБАЧКОМ НАДБИСКУПУ ГЕНОЦИДА

Димић: За Степинца је
православље било највеће
проклетство Европе

Д

имић, који је био члан
мјешовите српско-хрватске комисије о улози и дјелу Степинца, каже
да је загребачки надбискуп
од првог до посљедњег дана учествовао у „католичкој
жетви православне њиве” у
оквиру НДХ, за коју је тврдио да је „створена Божјом
милошћу”.
– Степинац је формиран
у оквиру клерикалних традиција којих се није одрицао до
краја живота. Толеранције ту
није било. Католичка држава
на чијем је изграђивању предано радио, била је спремна
да започне католичку жетву
„источне њиве” у име формирања цјеловите, католичке, национално чисте хрватске државе. За друге народе,
вјере и идеологије ту није било мјеста – рекао је Димић за
Вечерње новости.
Он подсјећа да је Степинац сматрао да код православних нема морала, начела, истине, правде и поштења, те да се „Хрвати неће борити против Нијемаца,
већ против Срба јер су за све
криви Срби због њихова варварског поступка према Хрватима”.
– Наведени цитати објашњавају Степинчев однос
према Србима и његово понашање у рату – истиче Димић.
Када је ријеч о Степинчевом односу према злогла-

»» ПОДРЖАО ПОГЛАВНИКА: Алојзије Степинац и Анте Павелић
сном Анти Павелићу, Димић је навео да је Степинац
у свом дневнику, након једног од сусрета са усташким
поглавником написао: „Ако
тај човјек буде управљао Хрватском десет година, како
ми је приповиједао, Хрватска ће бити рај”.
Он указује да надбискуп
Степинац није крио одушевљење настанком НДХ, те да
је приликом сусрета са водећим личностима нове усташке државе давао увјеравања

о спремности Римокатоличке цркве на сарадњу.
– Посјете које је чинио
водећим личностима нове
усташке државе суштински
су значиле својеврсни благослов усташком покрету за
све што је учинио на рушењу
југословенске државе – истакао је Димић.
Он указује да дио хрватских историчара, представљајући Степинца као безгрешног, додјељујући му атрибуте свеца и борца против ко-

мунистичке тираније, православног прозелитизма, окупације и србизације Хрватске, те заштитника хрватског
народа и вјере, више служи
политичким потребама и амбицијама средине, него научној истини и формирању
критичке свијести.
Димић напомиње да политичка ревизија историје,
која представља својеврсно
насиље над прошлошћу, прати све преломне историјске
догађаје, а нове рехабилитације су, подједнако као и некадашње, идеолошке.
– Свједоци смо политичке ревизије историје, лажима се догађаји у прошлости
„прилагођавају” интересима
политичара. Вријеме глобализма изњедрило је транснационалну историју која нуди
алтернативни приступ националној историји и приоритет даје везама, мрежама, интеракцијама које превазилазе границе држава и народа,
угрожава и брише слику прошлости малих народа и њихових држава, не препознаје њихову улогу и постојање
у прошлости и садашњости,
а тиме и у будућности – рекао је Димић.
Oн истиче да друштва која
прихватају историјску истину онакву каква је уистину
била имају будућност, док
је себи укидају она друга, неспремна да се са истином о
прошлости суоче.

ИСТИНА КОЈА НИЈЕ ВИДЉИВА СВЈЕТСКИМ МОЋНИЦИМА

Однос према Јасеновцу је мјера људскости
поредимо ли доступћај и којег треба само заобиУ
не трагове преостале из
ћи. Не, Јасеновац је контипрошлих епоха са оним што
нент који се издигао из окенам као предложак пружа
20. вијек, јасно је да су наши давни преци били биолошки прилагођенији овој
планети, несумњиво интелигентнији и морално супериорнији од данашње популације, која је биолошки, али
и на много других планова,
на путу убрзане деволуције.
Иако је Јасеновац јасан
знак тог пропадања, он је на
планетарној равни готово
невидљив за свјетске моћнике, који и даље „раде свој
посао”, исписујући странице свеопште историје бешчашћа. Остављено је сваком
на вољу да затвори очи или
види да је однос према Јасеновцу калибрисан као мјера
људскости.
Међутим, Јасеновац и не
само он, је и нешто друго.
Упоредимо ли списак мука
са Дантеовим, онда је девети
круг био само мало топлије
љетовање. Код Дантеа проклети нису морали гледати
и пропаст своје дјеце. Чудовишни поступци хрватских
усташа превазилазе оно што
уобичавамо називати злочином. Јасеновац је као субли-

мирани назив за сва непочинства од Јадовна до Херцеговине, од Баније до Срема
и од Билогоре до Пребиловаца, за највећу концентрацију зла у историји свијета*, постао ексклузивни појам у којем се огледају и екстремни
домети људске филогенезе и
онтолошка питања.
Тако је наш сељачки билогорски народ, уз све историјске недаће, мањкавости
образовања, без обзира на комунистичку пропаганду и одгуривање од духовности, попут непливача којег мука баченог у ријеку напречац научи пливању, неким својим
инстинктом, постављајући
ултимативно питање – Гдје је

био Бог у Јасеновцу? – осјетио да је Јасеновац порука
без преседана, училиште у
којем сви уписујемо први семестар.
Јасеновац је она преломна тачка људске историје у
којој се своде сва знања и искуства расе и од које почиње
нова филогенеза. Он није тек
вал на узбурканом мору који ваља само сачекати да се
смири, да прође, па да се заборави.
Не помажу ту самозатајне сплетке Ватикана, хрватске камуфлаже и скретање
са теме на провокације, споменике, свеце и блажене. Јасеновац није ни хрид којег је
издигао тектонски пореме-

ана. Можемо да га не исцртавамо на мапама, можемо
га изоставити из наставе географије, можемо га потпуно
игнорисати, али према старим и новим свјетовима морамо неизоставно тражити
нове маршруте.
Сваки навигатор и капетан који то не уваже воде свој
брод у пропаст. Као што рече
наша Смиља Тишма:
– … истина никуда не иде,
станује код жртава. Она чека! И неумољива је.
*Рафаел Лемкин (1900–
1959), који је још у јеку Другог свјетског рата сковао термин геноцид и био послије
рата иницијатор Конвенције
о геноциду (1948) са циљем
дефинисања и спречавања
тог „најстрашнијег злочина,
који историја човјечанства
познаје”, као предложак је
имао лично искуство у холокаусту и највјероватније
само општи увид у оно што
се дешавало у НДХ – увид
у саму есенцију зла, гдје је,
без обзира на опсег, злочин
по својој бестијалности надилазио и оквире дефиниције
геноцида.  РАНКО РАДЕЛИЋ
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IN MEMORIAM ДАРА СЕКУЛИЋ (1931–2021)

„Бјежањем је обиљежено и
моје дјетињство и старост”
С
рпска пјесникиња Дара Секулић
преминула је у Сарајеву у 91. години. Рођена је 29. септембра
1931. године у Кордунском Љесковцу.
Њен отац Милош и мајка Ката, рођена
Егић, су имали десеторо дјеце. Дара је
њихово пето дијете.
Милош Секулић је био познат као
мајстор који вјешто обрађује дрво и бавио се столарским и коларским пословима и резбарењем у дрвету. Погинуо
је 1942. године у борби са усташама на
Штуплићу код Кладуше.

гдје је објављена њена књига, стегла ми
је руку и рекла: „Е, Даро, мушки ти написао ону пјесмицу, знаш, оно о рађању... До рата сам чувала једну њену новогодишњу честитку у којој се трудила
да пише латиницом, али је свака друга
ријеч била ћирилична. У овим годинама, и мени се то догађа, само што се ја
трудим да пишем ћирилицу...” (Неда
Симић Жерајић, Глас Српске, 27. 11.
2008. године).

НЕУМОРНА У РАДУ СА ДЈЕЦОМ

УСТАШЕ ЈОЈ УБИЛЕ ДВА БРАТА

У јуну 1942. године, усташе су напале и запалиле Кордунски Љесковац. У
нападу на село и током трагања за сељацима који су се склонили у шуму изнад села, убијено је седам чланова породице Секулић, а међу њима и њена
два брата, млађи брат је имао само годину и по дана. У току рата, у борби или
од тифуса је умрло још пет Секулића. У
породици Егић, убијено је деветоро дјеце, Дарин ујак и двије ујне. Бака, мајчина мама је умрла од тифуса.
Ката је умрла од тифуса, у прољеће
1943. године, у селу Збијег код извора
Мрежнице. У тој гробници је сахрањено преко педесет умрлих од тифуса пјегавца. Мјесто те гробнице касније није
пронађено. Дара, брат Драган и сестра
Софија су пребољели трбушни тифус.
Дара је након мајчине смрти најприје дошла у сабиралиште за дјецу, па у
дјечји дом у селу Војнићки Грабовац. На
јесен 1943. године одлази у Прву партизанску гимназију на Банији. Гимназија је радила у селима Рујевац и Класнић. У зиму 1943. године је почела IV
непријатељска офанзива. Професори
и дјеца из Прве партизанске гимназије
су успјели да се спасу у задњи час тако
што су побјегли са школског часа. Једна дјевојчица се изгубила и умрла би од
хладноће да је није спасила др Марија Кон (1894–1987), предратни професор у гимназијама у Мостару, Цетињу
и Сарајеву. Та дјевојчица са Шамарице
је Дара Секулић.

ДР МАРИЈА КОН – ДАРИНА
ЖИВОТНА ЗВИЈЕЗДА ВОДИЉА

Након ослобађања заточених Јевреја
из логора на Рабу, др Марија Кон је дошла на слободну територију и распоређена на Банију. То је била срећа за Дару
коју је др Кон његовала неколико дана
и побринула се да се врати у дјечји дом
у Војнићком Грабовцу. Др Кон је касније била директор гимназије у Глини, а
након рата се вратила у Сарајево. Дара је у овом граду поново срела ову изузетну жену која јој је спасила живот.
Из Војнићког Грабовца је пребачена са
сестром Софијом у Италију.
Кадa је био покољ у Кордунском Љесковцу, Дариног осмогодишњег брата
Драгана је заробио усташа. Није могао
да га убије и касније је хтио да га усвоји. Приликом ослобађања Цазина, гдје
је боравио у заробљеништву, Драган је
пребачен са дјецом у Италију и ту је нашао Дару и шест година млађу сестру
Софију. Сва дјеца из Италије су враћена у Сплит гдје су остала до краја рата
и ослобођења земље. Дара је у тексту
посвећеном стрини Милији описала
повратак из Сплита у Кордунски Љесковац. У том тексту се види и тешка
судбина нашег народа у Другом свјетском рату и стање наших крајева страдалих у рату.
Дара је наставила школовање у Карловцу, Загребу и Сиску.
У Сарајево је дошла у љето 1953. године и добила је посао благајнице у Инвалидском столарском предузећу Бор.

Касније се запослила као службеница
у листу Одјек. Дипломирала је 1960.
године, на Вишој школи за социјалне
раднике у Сарајеву. Радила је неколико година као социјални радник, а потом је петнаест година била уредник у
дјечјем листу Мале новине.
Рат у бившој СФРЈ, који је у БиХ почео 1992. године, је дочекала у Сарајеву. Ратне године (1992– 1995) је заједно са троје унучади провела у избјеглиштву у Србији. Током избјеглиштва је
живјела у Дjечјем селу (подно Фрушке
горе), у Приштини и у Власотинцу, да
би се 2002. године вратила у свој стан
у Сарајеву.

ЗЛАТНА ЛИРА КРАЈИШКЕ ДУШЕ

Дара Секулић је својим животом и
стваралаштвом заслужила да је назовемо златном лиром крајишке душе.
Преживјела је Други свјетски рат, а пола вијека касније је поново преживјела
рат и избјегличке дане. Све оно што смо
сви преживјели, али многи нису могли
да преточе у ријечи, Дара је описала у
својим пјесмама и у књизи прозе Записи о биљу и нама.
О избјеглиштву је рекла: „Бјежањем
је, нажалост, обиљежено и моје дјетињство и моја старост, и то се не само осјетило, већ болно показало у мојој поезији. Примјера ради, једна моја поема,
објављена у књизи Лицем према сунцу,
носи наслов Ништа нисам избјегла, а
пјесма Повратак, у књизи Касни дани,
завршава стиховима: „Нисам нашла
што сам оставила, ни вратила што сам
понијела, овуда само пролазим... Највећа несрећа избјеглиштва је у томе што
човјек нигдје више не живи пуним срцем” (Неда Симић Жерајић, Глас Српске, 27. 11. 2008. године).
Ово је једна велика и болна истина
коју смо сви искусили, а Дара кроз своје пјесме исказује наше заједничко искуство. И то је чини нашом.

СУСРЕТИ СА БРАНКОМ И ДЕСАНКОМ

Као уредник Малих новина је пратила велике југословенске манифестације за дјецу и омладину. Тако је имала
прилику да упозна наше књижевне великане попут Бранка Ћопића и Десанке Максимовић. О тим сусретима каже:
„Бранко ме је осјећао некако родбински, звао ме је „моја мала граничарка”
и у хотелу ми поручивао шалицу млијека. Сједио би за столом док га не бих
попила и слатко се смијао – знао је да
не волим млијеко, осим оно наше, крајишко. Десанка није марила за женске
покрете и струје у женској литератури,
вољела је да се подсмјехне нечему што
ће се касније назвати женским писмом.
Писала је о мојој пјесми Прво знамење, пјесми младе жене која сазнаје да
ће бити мајка, дакле, пуној њежности,
љубави и стрепње, чистој женској пјесми. А кад смо се среле у Издавачком
предузећу Веселин Маслеша у Сарајеву,

Рад са дјецом никад није напуштала
па је много труда уложила и на Фестивалу поезије за дјецу и ту је оцјењивала бројне радове пристигле на конкурс.
Дара је говорећи о томе рекла да некад
дође и до 1.000 радова, али је она савјесно прочитала сваки рад. Овај озбиљан
и одговоран приступ је описала овако:
„Покушавам да будем праведна у односу на дјецу, да нико не буде повријеђен, оштећен. Ријеч је о великом задатку, пјесничком, људском, материнском... ” (Аида Трипура, Независне новине, 1. 7. 2013. године).
Дара Секулић је била члан Српског
интелектуалног форума Источно Сарајево, а њене пјесме су заступљене у
бројним антологијама српске поезије,
а преведене су и на друге језике. Форум
Театар Источно Сарајево и Завод за уџбенике и наставна средства Републике
Српске су 2005. године направили документарни филм о животу Даре Секулић. Филм је режирао Витомир Митрић, а сценарио за филм је лично писала наша пјесникиња.

СЈЕЋАЊЕ НА КОРДУН

О њеној суштинској везаности за Кордун у једном разговору је рекла: „Имала
сам непуних једанаест година кад сам
истјерана из Кордунског Љесковца, мог
родног села. Али, нико није могао да истјера свијет дјетета, непоновљивост мог
дјетињства, јер свако је дјетињство посебно и непоновљиво. То је прво што нас
одређује као људе. Ратови, друштвене,
природне катастрофе и катаклизме не
потиру наше раније животе, напротив,
послије таквих, како би их назвао мој
син Владимир, елементарних непогода, дјетињство, посебно рано, постаје и
остаје осунчана страна нашег живота.
Ту ћемо увијек застати и угријати се. Ту
завичајну свјетлост, како кажете, ми носимо у себи и кроз читав живот можемо
је препознавати у свијету кроз који пролазимо, у коме се краће или дуже задржавамо. Тако је све што сам завољела један мој мали завичај. Али за пјесника
завичај је језик, говор родитељски, језик
којим се казују приче, бајке и успаванке, језик којим се моли Богу. Без боја и
звукова тих ријечи, тешко да има поезије” (Неда Симић Жерајић, Глас Српске, 27. 11. 2008. године).
Кордун је веома важан и за њену
поезију па је о томе рекла: „Ближим
се осамдесетим годинама свог живота, то су лијепе деценије за свако искуство, али она прва деценија живота
учврстила је и обогатила мој пјеснички
језик, сачувала ријечи која сам слушала у првим дјечјим годинама. То је богатство које се не може научити, али ни
заборавити, оно се преноси кроз вјетар,
кроз црвено звоно, кроз овршке шљива...
Такво искуство преноси се кроз материну сузу и кроз њено ћутање... ” (Неда Симић Жерајић, Глас Српске, 27. 11.
2008. године).
Ова пожртвована жена је узела учешће и у снимању документарно-играног
филма Кордун, земља без људи.
ПЕТАР ЖИВКОВИЋ
/ КОРДУНАШКА ЧИТАНКА

ХЕРОЈИ НЕ УМИРУ: У ВЈЕЧНОСТ ОТИШАО
МИЛОРАД МИШО ПЕЛЕМИШ, КОМАНДАНТ
10. ДИВЕРЗАНТСКОГ ОДРЕДА ВРС
Командант 10. диверзантског
одреда ВРС, Милорад Мишо
Пелемиш, послије јако тешке и дуге борбе са опаком болешћу преминуо је у Београду.
Рођен је 1964, у селу Пелемиш
код Шековића. Учествовао је у
борбама на свим ратиштима
бивше СФРЈ и важио за једног
од најбољих у 63. падобранској
јединици. Као командант 10.
диверзантског одреда ВРС, када су у јулу 1995. учествовао је
у борбама за ослобођење Сребренице. На самом почетку операције 11. јула доживио је саобраћајну несрећу и
сљедећих недјељу дана провео је на лијечењу, те се не
може довести у везу са злочинима.
Ухапшен је у Београду 1999. под оптужбом да је шпијунирао у корист француске обавјештајне службе, као
члан групе Паук.
Послије 370 дана проведених у притвору пуштен новембра 2000. на слободу, а оптужница је „пала”. Више пута
је одликован. Крајем 1991. указом предсједника СФРЈ
одликован је Орденом за храброст за заслуге на вуковарском ратишту. У Републици Српској, по наређењу Радована Караџића, одликован је Орденом Милоша Обилића. Свједочио је као свједок одбране генерала Ратка Младића у Хагу.
У опроштајном писму Борачке организације Другог одреда специјалне полиције Шековићи наведено је да
је Пелемиш био патриота чија биографија је исписана
борбама, ратиштима, јуначким подвизима.
– Ми његови саборци, нашег Мишу с Пелемиша посебно
памтимо, јер је као прави патриота одмах по избијању
сукоба, дошао на родно огњиште у Пелемише и организовао народ и одбрану села. Сјећања на Мишине јуначке акције, борбе, остаће да се причају, да се сачувају од заборава. Хероји никад не умиру, јер њихова дјела се вјечно памте – наведено је у опроштајном писму.

ПРЕМИНУО ХЕРОЈ СА КОШАРА
ЈУГОСЛАВ ЗОРИЋ
Тада, голобрадо дијете из
Сурчина, одрасло је на караули Кошаре. Витез који
је увијек био насмијан, витез који је у борбе улазио са
осмјехом… Толико је помагао другима, да дјелима није
дозволио да ико други осјети подмуклу болест, која га
је полако узимала Преминуо
је Југослав Југа Зорић, припадник 53. граничног батаљона, пишу Новости.

ПРЕМИНУО ПУКОВНИК НЕДЕЉКО КОЈИЋ
У 70.години живота преминуо је командант Осињске бригаде, Друге
Озренске бригаде и члан Оперативне групе Добој Недељко Којић.
Прије рата био је наставник на Катедри тактике у Школском центру
оклопно-механизованих јединица
Петар Драпшин Бањалука.

ПОЧЕЛА СА РАДОМ ХУМАНИТАРНА
ОРГАНИЗАЦИЈА УНА СЕРБИЦА
Почетком марта мјесеца ове године, са радом је кренула
Хуманитарна организација Уна Сербица, чији је основни циљ пружање помоћи српским избјеглицама у Републици Србији и Србима повратницима на територије
одакле је наш народ протјеран.
– Наш тим чине жене. Љубав према свом роду унијеле смо
у свој циљ, да стигнемо до сваке наше породице, овдје и
у сусједним државама. Желимо да им кажемо да нису сами и да има млађих који хоће да их чују и да им помогну.
Ту смо да помогнемо у рјешавању свих административних, имовинско – правних и социјалних проблема – каже
за Биљана Тарбук Станојевић. Помоћ ће се скупљати од
земљака из Србије и из дијаспоре путем уплата на рачуне организације и донаторских кутија.
Хуманитарну организацију Уна Сербица можете контактирати на телефоне +38166 802 8330, +38166 802 8331
или е-маил office@unaserbica.org
Динарски рачун: 205-0000000404710-10
Девизни рачун: 0070800054417
ИБАН: РС 35205007080005441725
BIC/SWIFT: KOBBRSBGXXX
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ТАМО ГДЈЕ СИ ТИ, ТУ ЈЕ И ДУХ ХЕРЦЕГОВИНЕ – ПРЕДВОДНИК ЗАВИЧАЈНИХ УДРУЖЕЊА СРБА ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ ОТИШАО У ВЈЕЧНОСТ

Српство тугује за Светозаром Црногорцем

О

ко хиљаду људи окупило се
у понедјељак 5. априла 2021.
године, испред Храма Светог Томе на новобежанијском гробљу, да испрати до вјечне куће једног од најугледнијих Срба Херцеговаца Светозара Црногорца. Упркос корони, чија је и сам био жртва,
саучешће породици су поред братственика из Светозарових родних
Старих Дулића и Гацка изјавили
бројни пријатељи, земљаци, колеге, личности из јавног и друштвеног живота који су за ову прилику
дошли из разних дијелова Србије и
Републике Српске.
Овај успјешни српски привредник био је познат као велики хуманиста, ерудита и дугогодишњи предсједник Клуба Гачана у Београду.

МЕЂУ СТВАРАОЦИМА СРПСКЕ

Као припадник Гатачке бригаде
уписао се међу ствараоце Републике Српске. Плијенио је својом добротом и жељом да помогне свима
око себе. Зато није чудо што су сви
они који су га познавали (посебно Херцеговци) игнорисали страх
од пандемије знајући да су остали
без истинског правдољубивог лидера након чијег одласка више ништа
неће бити исто.
На вјечни починак свог знаменитог ђеда је испратио и унук Страхиња, млади и талентовани кошаркаш у успону. Такође, сахрани су
присуствовале и Светозареве сестре
Анђа, Љиљана и Невенка са својим
породицама.

ОД ХЕРЦЕГОВАЧКОГ РАТИШТА
ДО ПРЕБИЛОВАЧКОГ СТРАТИШТА

Након опела у име Клуба Гачана опростио се његов братственик,
презимењак и природни настављач
његовог дјела Раде Црногорац.
– Твоја племенита мисао о Српству није извирала само из нових
сазнања и увида у нашу колективну
трагику него из саме традиције која
је прожимала сваки дио твојег бића,
обликујући националну свијест једног узорног Србина. Себи си увијек
постављао императив: Морам стићи и морам помоћи! – јер су двије централне вриједности – водиље
твојег духа биле Слобода и Истина.
Тако си стизао од Херцеговачког
ратишта до пребиловачког стратишта, од херцеговачких до косовских тема, указујући на наше сео-

ЧОВЈЕК ОД
РИЈЕЧИ И ДЈЕЛА

»» ХИЉАДУ ЉУДИ НА ОПРОШТАЈУ: Чланови породице, пријатељи, кумови и земљаци имају за ким да тугују

бе, диобе и растакања, покушавајући да унесеш слогу међу несложне,
да ујединиш разједињене, доносећи дух братске љубави и солидарности. Гдје си ти био – био је и дух
Херцеговине – рекао је Раде Црногорац наглашавајући захвалност Завичајног клуба.
– Твој Завичајни Клуб Гачана у
Београду, који си годинама водио и
деценијама помагао, изражава ти
неизмјерну захвалност за твој труд,
рад и напоре, за слогу и врлине које си у Клуб унио снагом истинског
ауторитета. У хеленска времена, људи су вјеровали да карактер одређује људску судбину. У твом карактеру је царовала Врлина, а једна од
твојих највећих одлика – рођена у
твојој Доброти – била је твоја солидарност – рекао је Раде Црногорац
примјећујући да је Светозар отишао
баш у оним данима „када се сјећа-

мо српских страдалника са Лијевче поља о којима си писао и говорио, чија си имена желио спасити
од заборава и поставити на заслужено мјесто.”
– Тако стрпљив, упоран, добар и
достојанствен, желио си да нас све
поштедиш многих терета, али ниси
штедио себе. Себе си даривао свима својима, Светозаре, најузорније
име и светозарје братства нашега. У
твојим ближњима живи твој добротворни дух, а то добро које си тако
несебично даривао свима нама, твоја је највећа задужбина, посађена у
нашим срцима – закључио је своју
бесједу Раде Црногорац.

ЊЕГОВЕ ИДЕЈЕ ВРЕМЕНОМ
СУ ПОСТАЈАЛЕ НАШЕ

Наводећи Светозарову неисцрпну енергију којом је стизао од патријарха до Високог представника
у име Удружења Срба Херцеговаца из Новог Сада опростио се Божо Миловић.

ШИРОКИ ТРАГ
Бесједници су навели да је
Светозар Црногорац оставио
велики културни, добротворни
и задужбинарски траг, али
и широки траг у погледу
породичног живота. У браку са
супругом Вером добио је двоје
дјеце – Петра и Александру, који
су засновали своје породице,
подаривши Светозару и Вери
четворо унучади.

– Визија Светозара Црногорца,
јавно изречена, да ће сванути дан
када ће центар Гацка красити споменик команданту Милораду Поповићу на коњу вранцу, кога му дарова краљица Марија, може врло брзо постати стварност. Многе његове идеје често су изгледале далеке
и тешко оствариве, а живот је дао
за право и брзо су постајале наше
– рекао је Миловић поручујући да
велики људи умиру двапут, али да
нестанак Светозаровог дјела нећемо дочекати.

ГРУМЕН ЗЕМЉЕ ИЗ
РОДНИХ ДУЛИЋА

У име братственика опростио се
Милосав Црногорац који је са собом донио грумење херцеговачке
земље из родних Старих Дулића.
Над самим гробом, у име породице, дирљивим ријечима се опростио сестрић Урош Војводић, а посљедњи поздрав упутио је и његов
кум Вукота Тепавчевић.
Међу бројним окупљеним свијетом били су предсједник КО Борачких организација Источне Херцеговине и члан Предсједништва
БОРС-а Слободан Илић, амбасадор
Србије у Црној Гори Владимир Божовић, народни посланик у Скупштини Србије Миодраг Линта, др
Драган Вуканић, начелник општине Гацко Огњен Милинковић, глумац Вук Костић, предсједници и
чланови братских завичајних херцеговачких удружења.
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

Светозар Црногорац је као дугогодишњи предсједник Завичајног клуба
Гачана био један од најактивнијих завичајних прегалаца српске Херцеговине. Као успјешан пословни човјек
никад није одступио од свог патриотског и националног опредјељења,
па је дао активан допринос у одбрамбено-отаџбинском рату и са чувеном
Гатачком бригадом се уписао у ред
ствараоца Републике Српске.
Своје пословне контакте је искористио за скупљање помоћи Српској Херцеговини током ратних и
поратних година.
Предводио је заједно са својим
братством Црногорац обнову Цркве Рођења Пресвете Богородице
у свом родном селу Стари Дулићи
код Гацка.
Као предсједник Клуба Гачана покретао је многе хуманитарне акције
и помагао социјално угрожене породице у завичају. Био је дугогодишњи потпредсједник Координационог одбора свих завичајних херцеговачких удружења у Србији. Водећи бригу не само о свом Гацку, него
и о цијелој Херцеговини, покренуо
је читав низ акција од којих је најзначајнија Херцеговачка академија посвећена обнови Пребиловаца и подизању Храма Васкресења.
Помагао је издавачку дјелатност
чији је садржај био усмјерен на очување српске националне културе и
несебично помагао земљацима и
свим људима добре воље у разним
животним околностима.
Плијенио је харизмом, па није чудо
што су традиционална сијела Гачана представљала уједно и најмасовнији скуп Херцеговаца у Београду.
Борећи се за права српских повратника са својим блиским сарадницима и уз помоћ СПЦ стизао је и
до Валентина Инцка са захтјевима да се сачува српско име у долини Неретве.
Херцеговци у Србији га памте као
човјека великог срца, широких погледа и добрих и часних намјера.
Колико год је волио Херцеговину,
толико је чувао и Косовски завјет,
коме је посветио и свој посљедњи
ауторски текст. Због освједочене
љубави према завичају добитник
је Златне повеље Слободне Херцеговине.

СЛОБОДАН ИЛИЋ: Гатачка бригада никад неће заборавити свог саборца
орци Гатачке бригаде и народ Гацка доПо завршетку ратних дејстава наставља
Бногорац.
бро знају ко је био Светозар Ћећо Црјеванђелска дјела жртвујући се за свој наМеђутим, ради млађих генерацирод и Херцеговину. Десетине и десетине
ја свакако треба рећи, између осталог, да је
била привилегија бити савременик једног
таквог Гачанина.
„Мене све ране мога рода боле” – говораше Шантић, а Ћећо у духу тих стихова поступи на почетку рата 1991. године.
Без двоумљења ставио се на располагање
свом Гацку и Херцеговини. Захваљујући генетској снази предака које су красили патриотизам и нераскидива духовна нит – није ни могао другачије учинити. Силно је желио да као
борац са својим рођацима и комшијама оствари лични допринос у одбрани српског народа
и стварању Републике Српске. Долази у Другу чету Првог гатачког батаљона коју су чинили његови братственици, кумови и комшије.
Међутим, на наговор сабораца и људи који су познавали његову позицију и ауторитет коју је стекао као успјешан привредник
било је логично да се са својим чувеним Завичајним клубом Гачана ангажује као логистичар и да непроцјењив допринос у достави
свега што је било потребно за војску и народ.

рањеника из Гацка и Херцеговине лијечило се у Београду и Србији, а Ћећо и људи
из Удружења Гачана свакодневно су их посјећивали и све чинили да се ти борци излијече и опораве.
Све до одласка у болницу из које је отишао на вјечни починак, Светозар је са пријатељима помагао у лијечењу наших бораца
у београдским клиникама. Све активности
које су након рата водили борци Гацка на
афирмацији Одбрамбено-отаџбинског рата
и обиљежавању значајних датума из српске
историје нису могле протећи без доприноса
овог великог човјека.
Борци Гацка ће све учинити да се на најбољи начин одуже за његова велика дјела и
истрајно радити на томе да племените идеје
које је имао угледају свјетло дана.

»» Борци Гатачке бригаде на мјесту погибије Милана Тепавчевића. Светозар Црногорац стоји четврти са лијеве стране

СЛОБОДАН ИЛИЋ, ПРЕДСЈЕДНИК
КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА БОРАЧКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЧЛАН
ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
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ГОДИШЊИЦА СТРАДАЊА НА ЛИЈЕВЧЕ ПОЉУ

„Четничко Косово” у свијести
српског народа Херцеговине
ПИШЕ: МИЛАН НИКЧЕВИЋ

У

борбама у Лијевче Пољу 6. aприла 1945. године страдало је језгро херцеговачких четника на челу са
својим командантом Милорадом Поповићем.
Оно што је Зидани Мост,
Кочевски Рог и Похорје у
свијести националног народа Црне Горе то је Лијевче
Поље, „четничко Косово” у
свијести српског народа Херцеговине – симбол трагичног
страдања дубоко урезан у душу и колективно памћење,
„збирно име за сва стратишта
и заједничку костурницу” са
чијим се посљедицама, свјесно и несвјесно суочава свака нова српска генерација.
Тог несрећног прољећа
1945. године послије „четири године, рата, крви и несрећа” одигравао се посљедњи чин „босанске голготе” и
равногорске драме у Другом
свјетском рату, послије кога
је успостављена чврста комунистичка власт чије неизљечиве посљедице, као народ, и данас осјећамо. Југословенска војска у отаџбини,
заклета „Часном крсту, Краљу и Отаџбини”, измучена
и од свих издана доживјела
је војнички крах под ударима вишеструко надмоћнијих непријатеља. Један њен
дио, под командом Павла Ђуришића, гинуо је у равницама Лијевча Поља, Хрватској
и Словенији, други, под командом ђенерала Драгољуба
Михаиловића, нестајао је на
„путу смрти”, у покушају повратка у Србију са завршном
епизодом на Зеленгори, маја 1945. године. Оба пута војске која је припадала истом
народу, истом циљу, држави
и идеологији била су једнако безизлазна и злосрећна…
Тачно четири године од
почетка рата, шестог априла 1945. године, на падинама
Козаре стијешњени између
српских злотвора комуниста
и усташа како је записао Душан Поповић, комадант једне од четничких чета, нашли
су се борци 29. пука, формираног тог прољећа од херцеговачких четника, приликом
реорганизације снага на Требави, на челу са својим командантом капетаном Милорадом Поповићем. Ту су
се нашли успјешно извршавајући наредбу Павла Ђуришића, о пробоју кроз усташке линије, на падине Козаре, како би ту обезбиједили
прихват јединица које су, по
плану, требале, пробити усташки фронт, и које су пратиле
колоне рањеника и цивила и
како би истовремено сузбили
евентуалне нападе партизана са Козаре.
По Павловом плану у тим
драматичним априлским данима, тешкој и готово безизлазној ситуацији, било је
одлучено да се крене у пробој усташких линија дуж пута Градишка–Бањалука, а да
главни удар буде код Шибића Хана који је био од кључ-

ног значаја. Општи четнички напад који је почео у ноћи
петог на шести април, негдје
око 2.30 по ноћи, није успио
и поред свог пожртвовања
четничких бораца…
У вишесатној жестокој
борби у којој је лично Павле
Ђуришић водио своје борце у јуриш, изложени смртоносној артиљеријској ватри,
били су стигли надомак циља. Тада су се, међутим, из
правца Тополе, у кључном
моменту, појавили усташки
тенкови и одмах извршили
напад на четнике прилазећи на критично одстојање од
рањеника, тифусара и цивила. Тада Павле са својим борцима креће опет у напад покушавајући у контрајуришу
да спаси рањенике и цивиле,
скачући на усташке тенкове
и уништавајући их са развијеним бомбама.
„Три Павлова пратиоца,
сва тројица потпоручници
Батрић Јеврић, Божо Аџић
и Манојло Чуљковић, јавила
су се добровољно да нападну тенк. Павле је одобрио. Са
својих прозора засули смо
тенкове митраљеском ватром. Ова тројица, сваки са
по двије дефанзивне бомбе
у рукама, излетјели су напоље. Кроз неколико тренутака
тенк је био у пламену…”, једна је од слика ове борбе коју
су записали преживјели свједоци, Павлови борци. На тај
начин, уз велико пожртвовање и жртве, одбијен је усташки напад и спашени цивили и рањеници.
Међутим, неуспјехом

»» Командант Милорад Поповић

пробоја код Шибића Хана,
Херцеговци су остали одсјечени. Ту су их убрзо напале
усташе с леђа и партизани
сприједа, са Козаре. У жестоком окршају са усташама и
партизанима који је наступио на потезу села Вилуси–
Романовци, 29. пук је изложен ураганској артиљеријској, тенковској и пјешадијској ватри и за само неколико сати био скоро уништен.
„Мој храбри војник Милан Грубачић, нишанџија на
тешком митраљезу „бреда”,
докопао је митраљез без постоља и упутио се према мртвом Чеду; сипа и само реденика нестаје. Наједном мучки посрну и преко хладног
гвожђа паде поред свог друга и командира. Ту остају у
самртничком ропцу и борци
које лично не познајем, Невесињци и Билећани” , пише у својим Сјећањима Душан Поповић, описујући један од многобројних сличних мучних и епских момената четничке погибије. Са
својим борцима страдао је
и њихов комадант Милорад
Поповић који је у тој борби
био два пута тешко рањен, и
то прво усташким метком у
раме, а затим партизанским
у стомак. Да не би непријатељу жив пао у руке овај прослављени командант херцеговачких четника извршио је
самоубиство.
„Тада сам погледао и видио Милорада како лежи у
грчу, на леђима”, пише његов брат Душан. „Извадио је
свој револвер и држи га пружена Милимиру, понављајући неколико пута: „Убиј ме
да ме зликовци не нађу жива!” Видећи то, ја већ сасвим
прибран, рекао сам – Бог ми
је свједок; Узми и убиј га! У
томе је пристигао и Милан
Гузина. У том часу Милорад
је окренуо парабелум и на
наше очи, окинуо под браду.
Рука је клонула. Милимир је
узео његов револвер и са Миланом пришао мени…”
Из тог „казана” у равницама Лијевча према подацима
историчара Бранислава Ковачевића, наведеним у књизи Од Везировог до Зиданог
моста, од око 800 Херцеговаца успјело је да се извуче

њих око 220 и прикључи четничкој главнини. Према подацима које наводи Алекса
Тепавчевић у тој борби погинуло је преко 70 Гачана.
То значи да је само за та два
дан, четвртог па затим шестог априла, у Лијевчу Пољу,
погинуло преко 100 Гачана,
јер су тог четвртог априла, у
Сеферовцима погинули поп
Радојица Перишић и преко
двадесет његових бораца.
„То су све били борци из
најужег мог мјеста, са којима
сам увијек био заједно за све
вријеме тешког рата. Стезало
ме срце при помисли да више
никада нећу видјети попа и
вођу устанка Радојицу Перишића, свог најближег рођака
Благоја Тепавчевића, комаданта гатачких јуришлија, и
уз њих двадесет младих јунака из Гацка и Херцеговине.
Све сам их волио као браћу
и до обољења од тифуса био
њихов садруг у свим преживљајима кроз Босну. Био сам
морално покошен и нијесам
више марио за живот”, записао је о тој погибији помињани Алекса Тепавчевић.
Посљедице ових патњи
страдања и пораза готово да
су несагледиве. Стубови српства у Црној Гори, на примјер, овом трагедијом били
су порушени. Добар дио нацоналне интелигенције, скоро двије трећине свештеника, а посебно и готово у потпуности војни старјешински
кадар нестали су са историјске сцене. Митрополија црногорско-приморска скоро
да је била запустила. Све то
поспјешило је стварање и
развијање посебне црногорске нације која ће се у новије вријеме преметнути у ентитет који ће своје истакнуто
и наглашено српство ранијих
вјекова, замијенити потпуном негацијом српских коријена и индетитета, препознајући се данас као посебна
нација у самосталној држави. Управо са тим посљедицама данас се суочава и бори
српски народ у Црној Гори.
С друге стране, у Херцеговини, Одбрамбено-отаџбински
рат је те посљедице донекле
залијечио, али посљедице тадашњег слома српске идеје и
данас су итекако видљиве.

СЛУЧАЈ РАТНОГ ЗЛОЧИНЦА
МИХАЈЛА ХРАСТОВА ОГОЛИО
СЛАБОСТИ ХРВАТСКОГ ПРАВОСУЂА
Како пишу загребачке Новости, Михајло Храстов, правоснажно осуђени ратни злочинац, добио је од Републике
Хрватске захтјев да држави врати још 2,5 милиона куна. Ту је суму држава као одштету исплатила породицама 13 убијених и троје тешко рањених резервиста ЈНА
– Територијалне одбране Крњак. Злочин се догодио 21.
септембра 1991. на Коранском мосту у Карловцу, због
чега је Храстов осуђен.
Овај захтјев за рефундацију за сада још није правоснажан и други је по реду. Први је пуномоћан и држава
тражи поврат 2,75 милиона куна. Ако држава буде инсистирала на враћању свих средстава које је уложила
у одштете, редовне, затезне камате и остале трошкове,
процјењује се да би укупна сума за рефундацију могла
износити и до 11,7 милиона куна.
Ива Златић, адвокатица Михајла Храстова, потврдила
је у локалним медијима да је стигао други захтјев за рефундацију средстава у државни буџет и да је Храстову
након првог захтјева банковни рачун блокиран. Након
пуномоћне осуђујуће пресуде Храстову и након тужби породица убијених и рањених, држава је исплатила добар
дио од укупно 22 захтјева, а дио њих још је у поступку.
Храстов је осуђен након дуготрајног судског поступка који се отегао на око 25 година и који је показао сву слабост хрватског правосуђа. У изјави Хини и сам Храстов
је потврдио да је његов рачун три године у блокади након првог захтјева за рефундацију. Тврди да су високи
трошкови његових адвоката подмирени захваљујући помоћи бранитељских удружења. Због новог захтјева за
поврат 2,5 милиона куна заступник Хрватских суверениста Жељко Сачић рекао је да је „шокиран и узнемирен”.
– Храстов је одробијао 2,5 године затвора, процеси против њега трају 25 година, а на крају се њега и његову
породицу жели финансијски уништити за корист великосрпског агресора – изјавио је Сачић и поручио како
се оштро противи тој „релативизацији и изједначавању жртве и агресора”.
Локални медији су углавном навијачки настројени према
Храстову са тенденцијом да се изврши притисак на локални суд како овај не би на вријеме поднио тужбу због
рефундације. Држава није тражила рефундацију одмах
након појединих исплата одштета насљедницима жртава. Ако се догоди застара, сви ће трошкови пасти на
терет пореских обвезника.
У знак подршке осуђеном Храстову, на 80. годишњицу
стварања НДХ – 10. априла двије навијачке групе организовале су бакљаду на попришту злочина у Карловцу.

ВИСОКО: МЛАДИЋ ПРЕТУЧЕН, САМО
ЗАТО ШТО СЕ ИЗЈАШЊАВА КАО СРБИН
Сведени на статистичку грешку, али
да би опстали, Срби у Федерацији
БиХ морају скривати свој национални и вјерски идентитет. У супротном,
доживјеће судбину Хариса Јована
Матараџије, који је у Високом, у сред
дана, претучен на кућном прагу. Сматра да је разлог, што се, и поред чињенице да је рођен у браку Српкиње и Бошњака, осјећа
и изјашњава као Србин. МУП Зеничко-добојског кантона
о овом догађају није се званично оглашавао, нити одговарао на наше позиве. На Матараџију су тројица нападача насрнула док је затварао врата гараже у породичној кући. Сматра да ту нису били случајно, јер и раније је путем
друштвених мрежа добијао националистичке пријетње, а
каже и да су дошли наоружани палицама.
– Закључавао сам врата, кад је један налетио на мене,
ударио ме нечим, замрачило ми се… Ударали су ме ногама и палицама испред кућних врата. Мене су први пут
на националној основи вријеђали када сам имао 6–7 година, када нисам ни знао шта сам, а псовали су ми матер четничку – прича Матараџија.
Његова сестра, Милада Матараџија, каже да је чула
братов вапај и да је одмах звала полицију.
– Да нисам чула и сишла, убијеђена сам да би га убили – каже Милада.
Док је покушавао да заштити сина, нападу и пријетњама
изложен је био и Харисов отац Адем. Харису је пружена
медицинска помоћ и у Високом и у зеничкој болници, али
породица указује да су у оба налаза констатоване лакше
тјелесне повреде, као и да их је задобио у тучи. Сматрају
и да полиција настоји да прикрије да је напад мотивисан
национализмом, јер су за починиоце најавили прекршајне
налоге. Ни опредјељење Хариса Јована да се изјашњава
као Србин није случајно. Очева фамилија никад није прихватила брак његових родитеља, а потом ратне и поратне
трауме. Харис Јован одлучио је да напусти родно Високо,
али не због посљедњег напада у којем му је и живот угрожен. Одлази јер је и без права на рад, нарушеног достојанства и права да јасно каже ко је. Нажалост, то и јесте
циљ оних који се вербално заклињу у мултиетничност и
грађанску БиХ, а у стварном животу чине све да загорчају живот Србима и натјерају их да оду.
РТРС

26 АКТИВНОСТИ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА
СРПСКИ НАРОД НИКАДА НЕЋЕ ЗАБОРАВИТИ
СТРАШАН ЗЛОЧИН НАТО ПАКТА
Навршавају се 22 године
од почетка НАТО агресије на нашу државу, истиче
предсједник Савеза Срба
из региона Миодраг Линта.
Српски народ и грађани Србије неће никад заборавити страшан злочин
који је почињен над нама
од стране 19 најмоћнијих
држава свијета. Свима је
јасно да је циљ НАТО бомбардовања било отимање
дијела територије наше државе. Након бомбардовања
са Косова и Метохије је протјерано око 250.000 Срба и
других неалбанаца, почињени масовни злочини над
нашим народом и систематски уништавана и отимана
српска имовина, скрнављена су гробља и културна баштина, паљене цркве и манастири који су симбол постојања и трајања једног народа.
Србија и српски народ никада неће прихватити отимање
Косова и Метохије. Темељ дијалога Београда и Приштине и постизања трајног и праведног рјешења за Косово
и Метохију јесте досљедно поштовање Устава Србије и
Резолуције 1244 Уједињених нација којом се гарантује
суверенитет и територијални интегритет наше државе.

ХРВАТСКА ВОДИ ПОЛИТИКУ
ЗАСТРАШИВАЊА СРБА ПУТЕМ ХАПШЕЊА И
МОНТИРАНИХ СУДСКИХ ПРОЦЕСА
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта истиче да Хрватска у континуитету води политику застрашивања Срба путем хапшења и монтираних судских процеса у циљу њиховог протјеривања и оправдања срамне и
лажне Декларације о Домовинском рату. У Декларацији
стоји потпуна и најбезочнија измишљотина да су Србија,
ЈНА и крајишки Срби извршили агресију на Хрватску која
је водила ослободилачки и одбрамбени рат.
Линта осуђује одлуку Жупанијског суда у Осијеку којом
је прекјуче Милан Гојковић осуђен на девет година затвора због наводног ратног злочина против ратних заробљеника и цивилног становништва јер је донијета на
основу лажних доказа. Према пресуди Гојковић је ратни злочин тобоже починио 19. новембра 1991. године
у Борову тј. дан након што су припадници ЈНА ослободили Вуковар од хрватских паравојних формација које
је основала проусташка власт Фрање Туђмана.
Линта осуђује одлуку хрватске полиције која је прије пет
дана тј. 19. марта ухапсила Зорана Раванчића из Вуковара због сумње да је тобоже мучио и убио седам цивила у
Борову у јесен 1991. године. Зоран Раванчић је у периоду
од 2000. до 2011. године више пута привођен на информативне разговоре и испитиван, али није био ухапшен јер
није било доказа да је починио ратни злочин. За то вријеме му је одузет пасош да не може напустити Хрватску. Сада
након 30 година од поменутог догађаја хрватска полиција подноси кривичну пријаву и хапси Зорана Раванчића.
На основу хрватских потјерница ухапшени су током марта Драгутин Хајду родом из Вуковара на лондонском
аеродрому и Саво Грновић родом са Баније на франкфуртском аеродрому. Такође, на основу хрватских потјерница ухапшени су почетком јануара Mиленко Ђурђевић у Шведској и Младен Грујић новембра прошле
године при уласку из Србије у БиХ. Хрватска полиција
ухапсила је у јануару тројицу Срба у Даљу, а у октобру и
новембру прошле године ухапшено је осам Срба у селу
Негославци код Вуковара од којих су тројица задржани
у притвору и против њих су подигнуте оптужнице. Све
чињенице показују да су наведена лица ухапшена без
икаквих доказа да су починили ратни злочин.
Линта је потпуно увјерен да наставак планског прогона
Срба, између осталог, најбоље потврђује колико је била неприхватљива, бесмислена и штетна одлука врха
СДСС-а на челу са Милорадом Пуповцем да потпредсједник Владе Хрватске из редова Срба Борис Милошевић иде на прославу злочиначке акције у Книн 5. августа прошле године. Очигледно је да положај Срба у Хрватској није побољшан већ је додатно погоршан. Константна хапшења само су додатно појачала осјећај страха, неизвјесности и несигурности код Срба у Хрватској.
Линта позива министарку правде Мају Поповић да упути
протест Хрватској због хапшења Срба и затражи разговор са хрватским министром правосуђа с циљем да коначно престану хапшења на основу потјерница. Апсолутно је неприхватљиво да Хрватска и даље води рат против
Срба само сада другачијим средствима тј. путем хапшења, монтираних судских поступака и доношења лажних
пресуда. Линта позива Тужилаштво за ратне злочине да
коначно почне да покреће истраге и подиже оптужнице
против припадника хрватских паравојних, војних и полицијских снага који су починили планске и масовне злочине
над Србима у Вуковару и широм Хрватске. Линта позива
Владу да оснује Канцеларију за помоћ осумњиченим, оптуженим и осуђеним Србима за ратне злочине.
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Линта: Протјеривање Срба
из Сарајева – завршни чин
етничког чишћења из ФБиХ

П

редсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта истиче да сe
навршава 25 година од протјеривања 120.000 сарајевских Срба што
представља завршни чин етничког чишћења српског народа са подручја Федерације БиХ. Након потписивања Дејтонског споразума сарајевски Срби су,
током фебруара и марта 1996. године,
из страха од покоља и бруталних репресија кренули у егзодус напустивши своје
куће и станове које су војнички успјешно одбранили за вријеме ратних сукоба. Од стране Алије Изетбеговића и
бошњачких власти су свакодневно упућиване пријетње Србима да ће сви они
који су носили униформу Војске Републике Српске морати да одговарају
пред судовима у Сарајеву и да ће само они Срби који нису носили пушке
бити сигурни. Након крвавог рата Срби су били присиљени да потпуно или
дјелимично напусте општине, дијелове општина и насеља гдје су били већина: Хаџићи, Илиџа, Илијаш, Вогошћа,
Ново Сарајево, Стари Град, Нови Град,
Рајловац и др.
Линта истиче да је српска заједница
у Сарајеву потпуно уништена јер је од
1992. до 1996. године укупно протјера-

»» Спомен плоча касарни

„Слободан Принцип Сељо”

но око 150.000 Срба. У Сарајеву, по попису становништва из 2013. године, живи 13.000 Срба, али је тај број у стварности далеко мањи. То јасно показује да је
Сарајево одавно постало једнонационалан град и да су приче бошњачких политичара о његовој мултиетничности перфидна лаж за међународну заједницу. Један од бројних доказа затирања српских
трагова у Сарајеву како би се легализо-

вало етничко чишћење јесте масовно избацивање српских књижевника, научника, умјетника, народних хероја и српских
топонима из назива улица. Посебна дискриминација и вријеђање Срба јесте да су
улице и школе добиле називе по ратним
злочинцима и сарадницима усташког режима из времена НДХ, као и по припадницима тзв. Армије БиХ за које се основано сумња да су починили ратне злочине над Србима.
Линта наводи да је српска имовина
током и послије рата систематски отимана или се и даље отима, као што су
станови ЈНА, пословни објекти, земља
и др. Због тога су Срби били принуђени
да своје куће, станове и имања продају
у бесцење. Сарајево је највећа гробница
српског народа током посљедњег рата,
али бошњачке власти упорно настоје да
умање злочине и број српских жртава
одбијајући да се обиљеже бројна српска
стратишта. Влада Федерације никада
није спровела одлуку Дома за људска
права БиХ да се истражи страдање Срба у Сарајеву. Разлог лежи у чињеници
да су бошњачке власти вршиле систематски и плански терор над Србима
који су остали у муслиманском дијелу
града током ратних сукоба.

Масакр над Србима у Сијековцу и даље некажњен

Н

авршава се 29 година од бруталне ликвидације 9 српских цивила
у селу Сијековац, код Брода од стране Хрватске војске и муслиманско-хрватских паравојних формација, истиче предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта. У питању је први масовни злочин према цивилима
у БиХ и тим покољем који се десио
26. марта 1992. године почео је необјављени рат против српског народа
у БиХ. Током вишемјесечне хрватско-муслиманске окупације у Сијековцу
је почињен ратни злочин над укупно
46 српских цивила, углавном жена,
дјеце и стараца, међу којима је најмлађа жртва био дјечак од 17 година,
а најстарија мушкарац од 77 година.
Мјесец март је познат по злу Србима у Броду и Босанској Посавини
јер су 3. марта 1992. године јединице
Хрватске војске прешле мост на ријеци Сави и заједно са паравојним хрватско-муслиманским формацијама из-

вршили окупацију тадашње општине
Босански Брод. Тим оружаним чином
започела је агресија Хрватске на БиХ
с циљем масовног убијања и етничког
чишћења Срба са њихових вишевјековних територија.
Линта је нагласио да је за овај свиреп злочин у Сијековцу осуђен једино
Земир Ковачевић и то на понижавајућу
казну од свега 10 година затвора. Наведени злочин је посебно страшан јер су

међу починиоцима били комшије Муслимани и Хрвати. Велики број људи који
су учествовали у злочину у Сијековцу и
бројним другим мјестима на подручју
Брода и Посавине сједе мирно и никада
нису одговарали за монструозна злодјела која су починили према Србима током 1992. године. Породице страдалих
су огорчене јер је прошло 29 година, а
још увијек нема правде за српске жртве. У питању је једна од многих доказа
да је правосуђе БиХ етнички мотивисано и у функцији оправдања апсурдне лажи о великосрпској агресији. Линта поново позива Тужилаштво Србије
да процесуира налогодавце и извршиоце масовног ратног злочина над Србима у Сијековцу, Броду и читавој Посавини. Током окупације Посавине од
марта до октобра 1992. године убијено је више од 3.500 Срба и постојало је
56 логора у којимa су Срби мучени на
најсвирепије начине и дио је ликвидиран у логорима.

Подршка министру правде Црне Горе Владимиру
Лепосавићу због коментара о Сребреници
ајем пуну подршку министру прав- ки трибунал пристрасан и селективан сио злочин јер апсолутно није доказаД
де, људских и мањинских права у суд потврдиле су ослобађајуће пресуде но да је постојала намјера да се БошњаВлади Црне Горе Владимиру Лепосави- двојици ратних злочинаца тј. командан- ци униште као група или знатан њихов
ћу поводом његовог коментара о Сребреници, изјавио је предсједник Савеза
Срба из региона Миодраг Линта.
Министар Лепосавић је рекао дјелимичну истину да је Хашки трибунал
компромитован јер је прикрио доказе
о злочинима над Србима на Косову и
Метохији. Пуна истина јесте да је Хашки трибунал компромитован и због прикривања доказа о злочинима над Србима на подручју Хрватске и Босне и Херцеговине. Хашки трибунал је новембра
2012. године доношењем срамне и понижавајуће одлуке о ослобађању хрватских генерала Анте Готовине и Младена
Маркача, за прогон Срба и злочине над
српским цивилима у злочиначкој акцији Олуја, изгубио сваки легитимитет
и право да суди било коме. Да је Хаш-

ту тзв. Армије БиХ у Сребреници Насеру Орићу и албанском терористи Рамушу Харадинају, као и скандалозне и
неправедне пресуде српским војним и
политичким лидерима на основу лажних исказа свједока. Неки свједоци који
су ухваћени у лажи никада нису одговарали за лажно свједочење иако су неки
људи осуђивани и на доживотну робију.
Линта истиче да је одлука Међународног суда правде у Хагу о наводном
геноциду у Сребреници заснована на
неправедним и пристрасним пресудама Хашког трибунала. Он подсјећа да
званични документи британског Министарства одбране из јула 1995. године демантују бруталну измишљотину да се у Сребреници десио геноцид
над Бошњацима. У Сребреници се де-

дио. Такође, Хашки трибунал је игнорисао непобитну и неспорну чињеницу да су бошњачке снаге током 1992–
1995. године извршиле свирепе злочине над српским народом у бројним селима око Сребренице, Братунца, Зворника и других општина у средњем Подрињу за које нико није осуђен. Један
од кључних предуслова успоставе трајног мира у региону и помирења између
Срба и Бошњака јесте утврђивање пуне
истине о страдању и Срба и Бошњака у
Сребреници и око ње 1992–1995. године. Због тога је потребно да се установи
нови међународни механизам који би
преиспитао све изречене пресуде у вези
са Сребреницом, али и у вези са злочиначком акцијом Олуја и злочином над
Србима на Косову и Метохији.
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Писма надбискупа Алојзија
Степинца папи Пију XII
доказ да је ратни злочинац

С

адржај писама надбискупа Алојзија Степница које је упутио маја и
јуна 1941. године папи Пију
XII један су од бројних доказа да је Степинац ратни злочинац, оцјењује предсједник
Савеза Срба из региона Миодраг Линта.
Степинац у наведеним писмима моли Свету столицу да
призна НДХ, поздравља увођење расних закона, свесрдно
подржава покрштавање Срба
и иницијативу да се Срби протјерају у Македонију. Степинац посебно истиче да вјерује када би поглавник Анте Павелић био 20 година на челу
Владе да би православни Срби били у потпуности ликвидирани у НДХ. Бројне чињенице потврђују чињеницу да

је Алојзије Степинац активно
учествовао у стварању фашистичке НДХ, јер се заклео на
вјерност и подршку Павелићевом режиму.
Степинац је све вријеме
знао за масовне покоље Срба, и упркос повременим протестима, никада није доводио
у питање подршку НДХ. Важно је нагласити да је Степи-

нац прије оснивања НДХ био
веома негативан према Србима и православљу и да је одржавао везе са бројним усташким првацима на челу са
Милом Будаком.
Линта истиче да масовна
подршка у Хрватској и дијелу Федерације БиХ да Алојзије
Степинац буде проглашен за
свеца најбоље показује да се
Католичка црква и хрватски
народ нису суочили са својом усташком и геноцидном
прошлошћу. Сваки Хрват који
подржава канонизацију Степинца шаље недвосмислену
поруку да је геноцидна НДХ
била права држава хрватског
народа, а усташки зликовци
борци за хрватску слободу, а
не масовне убице. Католичка
црква у Хрватској и БиХ ни-

када није показала спремност
да призна почињени геноцид
над српским народом у НДХ,
да се покаје и моли за опроштај. Србија треба коначно да
донесе Резолуцију и осуди геноцид над Србима, Ромима и
Јеврејима у НДХ у Скупштини Србије и оснује Меморијални центар српских жртава
геноцида НДХ и започне борбу у међународној заједници
за признање геноцида над нашим народом.
Све док хрватски народ не
одбаци усташтво и истински
не осуди почињени геноцид
над Србима у НДХ и етничко
чишћење Срба деведесетих
година није могуће успоставити односе међусобног поштовања, добрих комшијских
односа, а камоли помирења.

Крвави Ускрс на Плитвицама: Сјећање на
страдалог српског борца Рајка Вукадиновића
редсједник Савеза Срба из регио- мељима злогласне НДХ. Због тога је ва- имала политичку вољу да се успостави
П
на Миодраг Линта подсјећа да се жно да се Србија и крајишки Срби сјете дијалог са Србима и истински поштују
на данашњи дан прије 30 година на ка- Рајка Вукадиновића који је свој живот његова уставна, национална, политичтолички Ускрс, на Плитвичким језерима десио први оружани сукоб између
хрватских специјалаца и припадника
милиције САО Крајине, у јавности познат као Крвави Ускрс.
У оружаном сукобу 31. марта 1991.
године погинуо је припадник милиције САО Крајине Рајко Вукадиновић (32)
који је са својим саборцима бранио подручје Коренице и Плитвичких језера
од намјере припадника хрватске специјалне полиције да их заузму. Рајко
Вукадиновић био је прва жртва агресије усташког режима Фрање Туђмана на српски народ са циљем стварања
етнички чисте хрватске државе на те-

дао за слободу свог народа и да разним
манифестацијама обиљеже годишњицу
његове погибије. Иза Рајка Вукадиновића остали су родитељи, двије мале
кћерке и супруга.
Линта подсјећа да је 31. марта 1991.
године Хрватска упутила неколико аутобуса специјалаца с намјером да насилним путем успостави власт у општини Кореница и у Националном парку
Плитвичка језера. Током наведене агресивне акције хрватска полиција је заробила 17 Срба који су на најсвирепије начине мучени све до њихове размјене у
августу исте године. У питању је један у
низу доказа да нова хрватска власт није

ка и културна права већ се одлучила за
заоштравање и ратну опцију. То је, између осталог, потврдио први Туђманов
министар полиције Јосип Бољковац који
је, у својој књизи Истина мора изаћи
ван, рекао да је рат у Хрватској почео
нападом на Србе, мислећи на оружане
сукобе на Плитвицама 31. марта 1991.
и у Боровом Селу 2. маја 1991. године.
Исто тако Бољковац је изнио доказе да је
хрватски полицајац Јосип Јовић убијен
са леђа од неког колеге из своје јединице, а не у сукобу са Србима. Убијен је
оружјем аутоматска пушка тзв. пумпарица, које су хрватске власти куповале
раније на илегалном тржишту оружја.

Град Сплит дао годишњу награду 72. бојни
за убиства, мучења и етничко чишћење Срба
П
редсједник Савеза Срба из региона
Миодраг Линта најоштрије осуђује срамну, али потпуно очекивану одлуку Града Сплита да годишњу награду за
животно дјело додијели 72. бојни војне
полиције, поводом 30 година од оснивања, која је најпознатија по бруталним
убиствима, мучењима и етничком чишћењу Срба из Сплита и других далматинских градова и мјеста. Припадници 72. бојне војне полиције су се посебно истакли по убијању и монструозном
мучењу ратних заробљеника и цивила
у војно-истражном центру Лора, поред
Сплита. Лора је од 1992. до 1997. године била злогласни логор смрти кроз коју је прошло више од 1.500 Срба који су
свакодневно страховито психофизички
мучени, а најмање 70 логораша је убијено. Постоји основана сумња да многи затвореници нису регистровани или је документација о њима уништена, а било је
и случајева мијењања идентитета убијених. Све што се дешавало у Лори је било координисано из Загреба и уз сагласност хрватског државног врха. Такође,
72. бојна је заједно са 9. бојном ХОС-а
Рафаел Бобан имала кључну улогу у етничком чишћењу Срба из Сплита и отимању њихове имовине. Важно је нагласити да је 72. бојна дјеловала на подручју
од Дубровника до острва Паг и Крушева.

Линта истиче да је Врховни суд Хрватске 2007. године правоснажно осудио
свега осам припадника ове јединице због
почињеног ратног злочина над српским
цивилима на смијешно мале затворске
казне од шест до осам година затвора.
Жупанијски суд у Сплиту је 2017. године
у поступку Лора 2 за почињене ратне злочине над ратним заробљеницима осудио
свега тројицу бивших војних полицајаца
који су већ раније осуђени у поступку
Лора 1. Пресуде су обухватиле период
само од априла до августа 1992. године.
Суђењем нису обухваћени сви почињени ратни злочини током 1992. године,
а камоли за читаво вријеме трајања логора. Судски просец за Лору је један од
многих доказа да је хрватско правосуђе
етнички мотивисано и у функцији амнестирања масовних и планских злочина које су припадници хрватских војних,
паравојних и полицијских снага починили над Србима.
Линта подсјећа да је Град Сплит 2016.
године донио скандалозну и циничну,
али исто тако очекивану одлуку да се
злочиначкој 72. бојни војне полиције,
поводом 25 година од оснивања, подигне споменик испред некадашњег логора смрти Лора гдје су њени чланови
вршили најгора звјерства над невиним
људима. Споменик од три стуба у об-

лику слова Х (Хрватска, хероји, храброст) представља најдубље понижавање
и вријеђање жртава које су најстрашније систематски мучене и убијене у
овом мучилишту. Поред тога, добро је
познато да су припадници 72. бојне наплаћивали улазнице у висини 50 марака за премлаћивање затвореника. Сваки
Хрват који је желио да лично учествује
у садистичком мучењу српских цивила
и ратних заробљеника требао је само да
плати улазницу. Потпуно је јасно да је
подизање споменика означило потпуну амнестију убица и мучитеља Срба и
поред правоснажних судских пресуда.
Свој допринос дала је и бивша хрватска
предсједница Колинда Грабар Китаровић која је 2019. године уручила орден
ратном злочинцу Тањи Белобрајдић за
посебне заслуге у рату које је стекла садистички мучећи Србе у Лори.
Линта позива Европску унију да, у име
поштовања достојанства жртава, јавно затражи од Хрватске да Град Сплит уклони споменик и укине годишњу награду
злочиначкој 72. бојни војне полиције,
да подигне испред бившег логора смрти споменик жртвама и да хрватско правосуђе настави судске поступке против
осталих припадника 72. бојне и других
лица који су чинили непојмљиве ратне
злочине у Лори.

УКИНУТИ ПРЕСУДЕ СРБИМА КОЈЕ СУ
ДОНИЈЕЛЕ ХРВАТСКЕ КОРУМПИРАНЕ И
ПРИСТРАСНЕ СУДИЈЕ
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта
изражава најдубље огорчење чињеницом да пресуде
Србима за ратне злочине у Жупанијском суду у Осијеку
доносе корумпиране судије који нису достојни да обављају судијску функцију. Међу њима се посебно истичу
судије, Дарко Крушлин и Звонко Векић за које постоји
основана сумња да су примали мито, да су подложни
утицајима са стране и да су били пристрасни у доношењу пресуда. Ради се о судијама који су задужени да
доносе лажне пресуде невиним Србима за ратне злочине на основу лажних доказа и лажних изјава свједока
сарадника. Потпуно је јасно да не могу опстати пресуде
у којима су судиле судије који су пристрасни, односно
корумпирани. Иначе, против Крушлина и Векића је покренут дисциплински поступак што јасно говори о каквим се судијама ради. Линта тражи да хрватско правосуђе у што краћем року укине лажне пресуде невино
осуђеним Србима и да их пусти на слободу.
Линта подсјећа да је Дарко Крушлин, као предсједник
судског вијећа у Осијеку, осудио крајем 2014. године
десеторицу Срба из Трпиње код Вуковара на скандалозних 139 година затвора на основу изјаве локалног
пијанца и насилника Драгана Ђурђевића кога је ангажовала хрватска полиција. Трпињски Срби су осуђени без иједног материјалног доказа и сада невини
труну у затвору, док је судија Дарко Крушлин годинама
узимао велике своте новца и згртао богатство. Судија Звонко Векић је учествовао у низу судских процеса против Срба. Векић је, као предсједник Вијећа за
ратне злочине у Осијеку, прије неколико дана осудио
вуковарског Србина Милана Гојковића на срамних 9
година затвора због наводног ратног злочина против
ратних заробљеника и цивилног становништва у Борову. Пресуда је, такође, донијета на основу лажних
доказа. Постоји основана сумња да је и Векић узимао
велике своте новца и скупоцјене поклоне и осуђивао
Србе на велике затворске казне.

УНИШТАВАЊЕ ДВОЈЕЗИЧНИХ НАТПИСА У
БИСКУПИЈИ КОД КНИНА ГОВОР МРЖЊЕ
ПРЕМА СРБИМА
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг
Линтa оцјењује да уништавање табли са двојезичним натписима мјеста у општини Бискупија код Книна представља
наставак праксе говора мржње према преосталим Србима у Хрватској. Табле са двојезичним натписима на улазу у мјеста су постављене свега неколико дана
прије него су уништене.
Ћирилични натписи на
таблама су прешарани у
потпуности и то у ноћи
између суботе на недјељу тј. на католички Ускрс. Јасно
је да полиција ни овај пут неће пронаћи налогодавце и
починиоце овог србомрзачког и вандалског чина. Хрватска више од 18 година плански крши Уставни закон
о правима националних мањина из 2002. године који гарантује равноправну употребу српског језика и ћирилице
у општинама и градовима гдје Срби чине најмање трећину становништва. По попису становништва из 2011.
године у 21 општини (Двор, Доњи Кукурузари, Крњак,
Војнић, Вргинмост, Грачац, Доњи Лапац, Плашки, Удбина, Врховине, Бискупија, Ервеник, Цивљане, Кистање, Борово, Ердут, Јагодњак, Маркушица, Негославци,
Шодоловци и Трпиња) и 2 града (Вуковар и Врбовско)
Срби чине више од 33,3 % становништва.
Линта позива Европску унију да коначно захтјева од Хрватске да поштује према Србима Устав и законе. У великој већини локалних самоуправа, гдје Срби чине више од трећине становништва, нису постављене двојезичне табле на државним и институцијама (пошта, државна управа, пореска управа, полиција, основне школе, домови здравља и др), нити табле са двојезичним
натписима мјеста и градова. Ако се у некој локалној самоуправи понекад поставе ћирилично-латинични натписи мјеста исти се за неколико дана униште. С друге
стране, мјеста у којима су мањина Италијани, Чеси, Мађари и други одавно имају своје двојезичне натписе и
оне се не уништавају. Италијанска национална мањина у Истри има сва права без обзира што је заступљеност те мањине у само једном граду изнад 33 посто. На
примјер, у Пули живи само 4 процента Италијана, а у
Ровињу њих 11 процената, а све табле су двојезичне
и италијански језик је у службеној употреби. Право на
двојезичност већ дуги низ година користе и Мађари и
Чеси на подручју Славоније и Барање.

28 МОЗАИК
ГОЛГОТА КУПРЕШКИХ СРБА
Документационо-информациони центар Веритас саопштио је да се навршило 29 година од када су припадници ЗНГ, ХОС-а и ХВО убили 54 српска цивила и територијалца на простору Купреса, а у логоре у западној Херцеговини и Хрватској одвели 150 Срба, који су у њима
убијани, мучени и прошли праву голготу.
Хрватске јединице започеле су напад на српска села
на купрешкој висоравни 3. априла 1992. године, а до
6. априла заузеле су сва српска села, укључујући и општински центар. Хрвати су 6. априла у ресторану фирме Квалитет у Купресу сакупили шездесетак припадника Територијалне одбране и цивила и одмах по предаји, пред осталим заробљеницима, убили Стеву Лугоњу
и Драгана Челебића. Наредног јутра, 7. априла, заробљенике су натјерали да полуголи по снијегу и хладноћи
пјешаче до 23 километра удаљене Шујице и на том путу
су из ватреног оружја ликвидирали Жарка Живанића.
Касније истог дана камионом из Шуице хрватски војници су заробљене Србе превезли у Сплит уз жестоко
физичко и психичко малтретирање, коме је посебно био
изложен Петар Спремо, који је од посљедица мучења
касније преминуо у логору Лора. Ухапшени купрешки
Срби су ту затекли десетак комшија заробљених у Доњем Маловану и још неке Србе из Пребиловаца и Мостара. Они су били изложени свирепом мучењу, „спајање на индукторску струју пољски „телефон”, „самоударање” главом у зид, међусобно ударање”. Након шест
дана проведених у Лори камионима су довезени у Задар и подијељени у двије групе гдје су уз непрестано
мучење остали два наредна дана. Послије тога поново
их товаре у камионе, с тим да су издвојили браћу Љупка и Ратка Милића, Спасоја Канлића, Славка Драгољевића, Душана Никића, Мирка Чивчића, Душана Милишића и Јову Марића. Остале су пребацили у Еминово
Село код Дувна, гдје су поново доживјели малтретирања и иживљавања. Послије два дана ухапшени Срби
су пребачени у Вргорац, а из групе је прије трансфера
поново издвојено њих осам, браћа Драган и Миливој
Машић, браћа Радован и Марко Машић, Ратко Лугоња,
Ђоко Марић, те Никола и Душан Дувњак.
У Вргорцу је од посљедица батина у ћелији преминуо
Миле Спремо звани Мигац, којег су логораши морали
покопати у оближњем каменолому. Након шест дана
проведених у Вргорцу купрешке Србе одвозе у Љубушки гдје остају укупно 20 дана. Размијењени су 14. маја 1992. у Житнићу код Дрниша. На размјену је на носилима донесен Стојан Зубић, који је трећи дан по размјени од задобијених повреда умро у болници у Книну.
Девет дана раније на истом мјесту размијењен је и свештеник Зоран Перковић, који је на размјену дошао са
осам сломљених ребара.
Посмртни остаци двојице Спрема предати су српској
страни у новембру 1993. године.
Од шеснаесторице Срба издвојених из групе у Задру
и Еминову Селу, до данас нема ни трага ни гласа, а од
оних који су преживјели голготу хрватских и херцеговачких казамата, многи су у међувремену помрли, а они
који су још живи, осакаћени су и физички и душевно.
За голготу купрешких Срба, иако се знају имена учесника у њиховом страдању, још нико није процесуиран.
На Купресу је, према попису 1991. године живјело око 5.000
Срба, док их сада на том простору живи око 600. СРНА

ГРОБНИЦА БЕЗ ОБИЉEЖЈА У СМИЉАНУ –
СЈЕЋАЊЕ НА ЗЛОЧИН 5. МАРТА

»» Фотографиjа из 1977. године, када су кости jедног броjа жртава
преношене у заjедничку костурницу у Смиљану.

Група од 30 Срба на звjерски jе начин мучена и дотучена 5. марта 1945. г. у Смиљану, родном мjесту Николе
Тесле. Усташе су из казнионице у Госпићу извукле 30
особа и одвели их у Смиљан, те их повjешали по дрвећу.
Жртве су биле сахрањене на мjесту смакнућа, у jедном
диjелу Смиљана, а 1977. г. родбина их jе ексхумирала и
њихове кости положила у костурницу поред православног гробља у Смиљану, гдjе се уjедно налази и споменик
свим Смиљанчанима, жртвама усташког терора. Обиљежjе jе порушено 1991. године. Сваке године 2. августа,
на Св. Илиjу, у знак сjећања на прва страдања у Смиљану коjа су започела тог дана 1941. г. и траjала све до
1945. г. преживjела родбина и приjатељи окупљали су
се око споменика и полагали цвиjеће.
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СВЕ ДО 1918. ГОДИНЕ ХРВАТА НИЈЕ БИЛО МЕЂУ ЊИМА

О Буњевцима и Шокцима
ПИШЕ: ПРОФ. ДР
ВЛАДИСЛАВ Б. СОТИРОВИЋ

Б

уњевци и Шокци су двије посебне и специфичне етничке групе које данас настањују сјеверне дијелове Републике Србије и њену околину мада су међу собом веома блиске уз напомену да стапање међу њима не
постоји. И једни и други сматрају ону другу групацију као
посебну, тј. одвојену од њих у
етничком смислу.

БУЊЕВЦИ У БАЧКОЈ

Буњевци живе у сјеверном
дијелу Бачке, а Суботица се
сматра њиховом незваничном престоницом. Буњеваца има и у мађарском дијелу Бачке (тзв. Бајски троугао)
док Шокци углавном живе у
Барањи, а има их и у јужним
дијеловима Бачке уз Дунав
као и у мађарском дијелу Барање. Историјски, Шокаца је
некада било много више него данас па су се тако нпр. римокатолички дијелови Славоније називали Шокадија – земља Шокаца.
Према првом етничком
попису у Мађарској (Угарској) из 1840, Шокаца је у
Хрватској и Славонији било
19% (Хрвата 48%, Срба/Раца 32%). Шокцима су се тада
називали и поједини римокатолици настањени у Босни и
Херцеговини, а православни
и муслимански житељи Босне
и Херцеговине су још средином прошлог стољећа називали римокатолике Шокцима.

ЗА ЕТНОГРАФЕ
РИМОКАТОЛИЧКИ СРБИ

Сремски и славонски православци су за особу која се
покатоличила говорили да се
пошокчио. У сјеверним дијеловима Далмације православни Срби су римокатолике називали Буњевцима.
Примјетно је да се како у
науци тако и у политици о Буњевцима и Шокцима говори
упоредо иако се у суштини
ради о двије различите етничке групе. Обе групе се документовано појављују у Бачкој 1687. г. када је Буњеваца
било око 5.000, а аустријске
власти су их означавале само као „Раци католици” (тј.
Срби/Рашани римокатоличке вјероисповијести). У Бачку
су се Буњевци као „Раци католици” доселили 1687. г. и
тамо гдје су се тада населили остали су да живе до данас. Поријекло Буњеваца се
углавном везивало за Херцеговину или пак сјеверну Далмацију. Буњевци се и касније
све до прве половине XX стољећа називају Рашанима и у
науци и од стране администрације све док указом нису проглашени за Хрвате (као
римокатолици).
Еминентно је да су сви етнографи и статистичари и аустријски и мађарски за вријеме Аустријске царевине и Аустроугарске монархије недвосмислено означавали и Буњевце и Шокце римокатоличким Србима исто као и многи
страни научници и публицисти широм свијета.

»» На слици Анастаса Боцарића приказана је Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена,

одржана у Новом Саду 25. новембра 1918. када су Банат, Бачка и Барања присаједињени Краљевини Србији

Тако је 1870. г. у Краљевини Мађарској (Угарској) у
оквирима Аустроугарске монархије било 70.000 римокатоличких Срба тј. Буњеваца
и Шокаца наспрам 942.923
„правих Срба” тј. православаца (грчко-источних).

МИЛИОН СРБА
ЖИВЈЕЛО У УГАРСКОЈ

Дакле, све скупа је у Угарској тада живјело нешто мало више од једног милиона
Срба. У појединим источницима се наводи да се Буњевци од Шокаца разликују само по одјећи. Језик и једних
и других је српски, а њихов
спољни изглед изразито српски (како то пише у њемачком географском магазину
Глобус из 1875.).
Ипак, Буњевци у односу
на Шокце су изгледали више
српски како ношњом тако и
језиком и манирима.
Поједини европски етнографи (нпр. Чех Лубор Нидерле 1911. г.) су примијетили да
је почетком прошлог стољећа
вjероисповијест постала један
од круцијалних детерминатора у процесу диференцирања
Срба (православци) од Хрвата (римокатолици) и обрнуто, али је такође у исто вријеме примијећено да вјероисповијест као детерминатор није апсолутна јер је било бројних римокатолика (Буњевци,
Шокци, Крашовани) који су
сами себе у неким случајевима сматрали Србима као што
су их тако сматрали и сами
Срби православци.
Ипак, треба истаћи да иако је етнографија традиционално сматрала и Буњевце и
Шокце Србима, не може се
тврдити да су и они сами у
већини случајева тако себе
идентификовали.

БЕЗ НАЦИОНАЛНЕ
СВИЈЕСТИ

Тачно је да Буњевци и
Шокци нису имали националне свијести и да су се углавном због вјероисповијести у
већини случајева одвајали
од Срба (православаца). Треба скренути пажњу и на чињеницу да су и једни и други
фанатични римокатолици и
веома привржени својој вјери и свештенству тако да из
тих разлога није долазило до
мијешаних бракова са православним Србима.

Ипак, с друге стране, Буњевци и Шокци су живјели
заједно и са Србима и са Хрватима, али су присније односе имали са првима него
са другима.
Познато је да су читали
српску народну поезију, а и
политички су заједно наступали како на локалном тако и
на жупанијском нивоу па чак
и у пештанском парламенту.
У XIX вијеку свој матерњи језик Буњевци су називали „рацки” а Србе „браћом”
што су и доказали 25. новембра 1918. г. када су гласали за
уједињење са Србијом на засједању Велике народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој
и Барањи у Новом Саду чији
је као први предсједник, од
неколико, био суботички Буњевац др Бабијан Малагурски, а један од највећих протагониста уједињења са Србијом био је суботички римокатолички свештеник Буњевац
Блашко Рајић.

ПРИТИСАК
ВЕЛИКОХРВАТСКЕ
ПРОПАГАНДЕ

Двије седмице прије Новосадске скупштине, 11. новембра 1918. г, Срем је у Руми донио исту одлуку као и
Банат, Бачка и Барања 25. новембра 1918. г. у Новом Саду
о директном припајању Краљевини Србији. У међуратном
периоду иако под притиском
великохрватске пропаганде
Буњеваца није било у хрватским политичким странкама,
али јесте у српским.
Мора се констатовати да
ако се Буњевци и Шокци нису до краја поистовјећивали
са Србима из неколико разлога то уједно не значи, бар не
све до стварања југословенске државе, да су били Хрвати или да су се тако осјећали
(сличан случај је и са Дубровчанима). Другим ријечима,
све до 1918. г. Хрвата међу
Буњевцима и Шокцима није
било. Прохрватска пропаганда међу Буњевцима и Шокцима почела је у оквирима
Краљевине СХС, тј. Југославије од 1929. г, па су се и Буњевци почели опредjељивати
за Хрвате.
Да је Србија преживjела
Велики рат умjесто југословенског крпежа, несумњиво
је да би се до тада национал-

но неопредијељени Буњевци
и Шокци стопили са српским
националним корпусом гдје
им је и мјесто у етнолингвистичком смислу.
У периоду прије стварања
Краљевине СХС, тј. за вријеме
Краљевине Угарске, над Буњевцима и Шокцима је спровођена државна мађаризација
па су тако на пописима становништва и Буњевци и Шокци навођени као Мађари, а
након Великог рата хрватизација од стране разних политичких и вјерских структура.
Симптоматично је да су се
у оба ова случаја углавном однарођавали учени (урбанизовани) људи за разлику од буњевачких паора који су и даље одржавали свијест о свом
буњевачком поријеклу.
Данас је дуготрајни процес
мађаризације Буњеваца у самој Мађарској углавном завршен. Рачуна се да је на просторима Бачке и Барање након 1945. г. било око 100.000
Буњеваца међутим великохрватски протагонисти наводног хрватског поријекла Буњеваца су ову бројку свели
на половину, а ону другу половину укључили у хрватски
етнички корпус. Познато је и
да су се многи Буњевци изјашњавали као Југословени како би избјегли институционализовану кроатизацију.

КОМУНИСТИЧКИ УТИЦАЈ

Одвајању Буњеваца и Шокаца од српског етничког корпуса умногоме су допринијеле нове комунистичке власти након Другог свjетског рата када је фактички сjеверни
дио Србије отргнут од матице у оквиру аутономне Војводине (исто као и Космет). Од
Србије је након 1945. г. остао
само УЖАС, а у Војводини се
почео стварати неки нови вјештачки административно-регионални идентитет.
Из имена ове покрајине је
чак избачен термин „српска”
иако су чак и аустријске власти тај термин званично користиле („Војводина Србија
и Тамишки Банат”) од 1849.
г. до 1860. г. Да зло буде још
веће, од те Војводине су отцијепљени Барања и Западни Срем и укључени у Хрватску иако сами Хрвати у њима нису чинили већину чак
ни након усташког геноцида у НДХ.
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НЕМА ОБЕШТЕЋЕЊА ЗА ЖРТВЕ У ГРУБОРИМА

СРАМНО: СУД ОДБИО СИНУ
ОДШТЕТУ, ЈЕР „НИЈЕ БИО
ДОВОЉНО БЛИЗАК С ОЦЕМ”?!

К

ако пише загребачки
Јутарњи лист, љетошње најаве политичког врха Хрватске да ће чланови породица цивила убијених у Груборима, које су
25. августа 1995. ликвидирали припадници Антитерористичке јединице Лучко, бити
обештећени, остаће мртво
слово на папиру.
На такав закључак упућује једна од првих судских
пресуда коју су чланови породица покренули за накнаду штете.

ОДШТЕТЕ НЕМА, АЛИ ИМА
СУДСКИХ ТРОШКОВА

Миле Грубор, коме су 25.
августа 1995. специјалци АТЈ
Лучко убили оца Јова Грубора и баку Марију Грубор,
стару око 90 година, покренуо је против државе парницу за накнаду штете због душевне боли које је претрпио
због убиства оца и баке, али
је суд његов захтјев за одштетом у висини од 295.000 куна
у цјелости одбио и досудио
му да мора платити 35.000
куна судских трошкова.
Тако је пресудила суткиња Општинског грађанског
суда у Загребу Иванка Брлетић. Пресуда још није правоснажна, па се Миле Грубор се може жалити Жупанијском суду.
Миле Грубор је покренуо
парницу за одштету у љето
2009, неколико мјесеци прије него што је хрватско правосуђе отворило истрагу против припадника АТЈ Лучко
осумњичених за тај злочин.
Како је након 2012. отпочело суђење за злочин у Груборима, Општински грађански суд обуставио је одштетну парницу Миле Грубора до
правоснажног завршетка казненог поступка.
У септембру 2019. Врховни суд је потврдио пресуду
Жупанијског суда у Загребу,
према којој су оптуженици
Фрањо Дрљо и Божо Крајина

ослобођени одговорности за
ратни злочин јер су свједоци
на суду имали нападе амнезије, а материјални докази су
уништени још 1995. године.

ПРЕКРАТКО ЈЕ ТУГОВАО

Међутим, истом правоснажном пресудом је неспорно утврђено да су свих
пет жртава у Груборима били цивили – старци и жене –
да су убијени, а њихове куће
запаљене само зато што су
били Срби, да се злочин догодио у зони одговорности
АТЈ Лучко на дан чишћења
терена и да су припадници
и челници специјалне полиције „направили срамотну
конструкцију о измишљеном
четничком нападу и прећутно игнорисали ратни злочин
против цивилног становништва”.
Суткиња Брлетић ту није
стала, него је у пресуди навела да Мили Грубору не би
досудила одштету чак ни у
случају да су Дрљо и Крајина осуђени за ратни злочин
јер „околности овог случаја
не оправдавају исплату накнаде”. Суткиња, наиме, тврди да према њезиној оцјени
„јачина душевних боли ни
дужина њихова трајања”, које је Миле Грубор трпио због
убиства најближих, нису такви да би заслужио право на
правичну накнаду од државе.

ИЗГУБИО СПОР, ЈЕР СЕ
ПРЕСЕЛИО У ШВАЈЦАРСКУ?

А ево и зашто: Миле Грубор
је, констатује суткиња, рођен
и одрастао у Груборима, али

се 1979. због посла одселио у
Швајцарску у којој од тада живи. Изјавио је да је родитеље
посјећивао зими или љети током годишњег одмора и да их
је посљедњи пут обишао 1992.
након чега због ратних околности више није могао до њих.
Изјавио је да је оца телефонски чуо посљедњи пут
1994. године. Из тога, тврди
у пресуди суткиња, „произлази да није имао чврсту везу с
родитељима јер је овом суду
несхватљиво да неко своје родитеље, и то у вријеме ратних
догађања, чак нити не назове
кад их већ не може обићи у
тако дугом раздобљу од можда и више од годину дана”.
Суткиња Брлетић, Мили
Грубору замјера и што се на
суду није могао сјетити године кад су тијела његова оца и
баке ексхумирана из масовне гробнице у Книну, обдуцирана, па поново покопана.

ИГНОРИСАЛА ЧИЊЕНИЦУ
ДА СУ ТЕЛЕФОНСКЕ ВЕЗЕ
БИЛЕ У ПРЕКИДУ

Замјера му и што је на њезино питање како се осјећао
кад је дознао за смрт оца и
баке одговорио да му је било
тешко, „али без навођења детаља како се доиста осјећао и
је ли због тога трпио душевне
боли те у којем трајању”. Из
свега наведенога суткиња је
закључила да „јачина душевних болова” Миле Грубора „и
њихово трајање не оправдавају правичну накнаду од хрватске државе све и у случају
да су Дрљо и Крајина осуђени за ратни злочин”.

Провјерили смо како су у
првој половици деведесетих
функционирале телефонске
везе у Груборима. Један од
становника Грубора, који се
25. августа 1995. није затекао
у селу па је остао жив, рекао
нам је да је дио кућа у том
селу у првој половици деведесетих имао уведене телефонске линије. Међутим, те
линије су често данима, па
и седмицама биле у прекиду због проблема с телекомуникацијским везама или
због честих нестанака струје.
Породице које нису имале
уведену телефонску линију
могле су телефонирати или
од сусједа ако је било сигнала и струје, или из најближе
поште која се налазила у средишту села Плавно и била је
2,5 километара удаљена од
Грубора. Била – јер је у акцији Олуја спаљена.
Према Закону о одговорности РХ за штету коју су узроковали припадници хрватских
снага, а након правоснажне
пресуде којом је утврђено да
су хрватске снаге одговорне
за ратни злочин над цивилима, чланови најуже породице
жртава имају право против државе тражити накнаду нематеријалне штете због претрпљене трауме и боли.

СТРАДАЛИ У
РАТНИМ ОКОЛНОСТИМА

Суткиња Иванка Брлетић је
утврдила како оптужени нису
правоснажно осуђени за злочин у Груборима, но у потпуности је игнорисала онај дио
пресуде у којем се наводи да
су за злочин одговорни припадници АТЈ Лучко.
Утврдила је и да Миле
Грубор уопште није доказао
да су његов отац и бака жртве ратног злочина за који
су одговорне хрватске снаге,
него да су страдали у ратним
околностима, у акцији у којој
су се припадници АТЈ Лучко
сукобили с „терористичком
групом”.

ВЛАСЕНИЦА: ОБИЉЕЖЕНО 28 ГОДИНА ОД
СТРАДАЊА ДЕРВЕНТСКИХ БОРАЦА

У Власеници је обиљежено 28 година од погибије 15
бораца дервентске 327. моторизоване бригаде Војске
Републике Српске.
Чланови породица погинулих бораца, представници борачких организација и локалних власти општина Дервента и Власеница посјетили су Спомен-собу погинулим
борцима ВРС, а потом су прислужили свијеће и положили цвијеће на Војничком гробљу.
Предсједник Скупштине општине Власеница Горан Ђурић изјавио је новинарима да је захваљујући херојству и
жртвама бораца из Дервенте данас подручје Власенице
на слободној територији Републике Српске.
Он је рекао да је на подручју Власенице планирано реновирање Војничког гробља и изградња комплекса поред гробља, који ће да говори о историји стварања Републике Српске и у којем ће бити смјештена Спомен-соба.
Ђурић је додао да ће на Тргу у Власеници бити изграђен и споменик за све српске жртве.
Припадници 327. моторизоване бригаде ВРС из Дервенте погинули су у рејону Церске 9. марта 1993. године. Борили су се широм Српске, од Власенице, Милића, па до сарајевског и западно-крајишког ратишта.

ЗАДУШНИЦЕ НА МАЛОМ ЗЕЈТИНЛИКУ

На војничком Спомен гробљу Мали Зејтинлик и цивилном
дијелу овог комплекса на Сокоцу окупило се око 1.500 људи из свих крајева Српске који су посјетили гробове својих
сродника, прислужили свијеће и положили цвијеће обиљежавајући Велике задушнице, рекао је Срни старјешина Црквене општине Соколац протојереј-ставрофор Илија Чупић. Он је подсјетио да је на Малом Зејтинлику сахрањено скоро 1.000 српских бораца погинулих на ратиштима у одбрани српских општина у околини Сарајева које су
до Дејтона биле под контролом Војске Републике Српске.
– Наша молитва за покој њихових душа је уједно и захвалност за њихову жртву која је највећа и нема веће
жртве у у хришћанству него да човјек положи живот за
ближњега свога и сви бијели крстови на Малом Зејтинлику су израз те жртве – навео је Чупић.
Он је додао да су српски борци положили свој живот у
темеље Републике Српске у којој ми данас живимо, уживамо све благодети слободе и заједно стварамо нашу
будућност. 
СРНА

БРОД: ПОМЕН ЗА СТРАДАЛЕ
БОРЦЕ И ЦИВИЛЕ ИЗ НАСЕЉА РИТ

ОБУСТАВЉА СЕ ИСТРАГА ПРОТИВ 11 ОСУМЊИЧЕНИХ СТРАЖАРА У ЛОГОРИМА ЗА СРБЕ У ТАРЧИНУ И ПАЗАРИЋУ

Tужиоци не траже доказе за злостављање Срба
редсједник Удружења логораша ре- Азир Ајрули умро, а он је једини из те вом смислу нису ни водили, саопштаП
гије Бирач Винко Лале рекао је да групе стражара директно спомињан да вајући клиширано образложење да исје добио срамно обавјештење од Канто- је злостављао логораше.
трагу обустављају у недостатку довољналног тужилаштва Сарајево да се обуставља истрага против 11 осумњичених
стражара у логорима за Србе у Тарчину
и Пазарићу за ратни злочин против заробљеника јер, наводно, нема довољно
доказа да су починили кривично дјело.
Лале је најавио да ће поднијети жалбу на ову одлуку тужиоца Жељке Томић Анђушић.
Она је у образложењу обавјештења,
у које је Срна имала увид, навела да из
прикупљених доказа произилази да је
кривично дјело учињено на штету затвореника српске националности, што
Тужилаштво не оспорава, али да не постоји довољно доказа да су га починили осумњичени.
У обавјештењу је прецизирано да је

Лале је истакао да је ово још један
апсурд и доказ опструкције правосуђа
БиХ када је ријеч о предметима ратних
злочина над Србима.
– Шта значи формулација „довољно доказа”? Зашто их тужилаштво није прикупило?”– пита Лале.
Он је указао да је Тужилаштво имало
више од десет година и око 500 преживјелих логораша који су били спремни
да свједоче о тортурама које су преживјели и гледали.
– Ово је потврда да се предмети о
српским жртвама годинама скривају
по ладицама и да пристрасни тужиоци не раде на прикупљању доказа, него
чекају да осумњичени умру и тада званично обустављају истрагу, коју у пра-

но доказа – појаснио је Лале.
Он сматра да се тако и у овом предмету чекало да умре Ајрули, па да се
обустави истрага.
– Пракса Тужилаштва је да увијек
констатује да је за осумњиченог који
је преминуо било елемената кривичног дјела и одговорности, а за остале
нема доказа. Зашто за десет година нису подигли оптужницу против оног за
којег имају доказе да је починио кривично дјело, односно злочин – пита Лале и закључује да „тужиоцима, увијек
фале докази када је ријеч о злочинима
над Србима”.
– Зашто их не траже? То им је посао, а материјалних доказа и свједока
још има – изричит је Лале.

У Мјесној заједници Рит у општини Брод служен је парастос за 12 бораца и цивила из тог насеља који су страдали у протеклом одбрамбено-отаџбинском рату. Цвијеће
и вијенце испред спомен-плоче страдалима положиле
су породице погинулих бораца, представници општинске Борачке организације и мјесног одбора организације Рит, те представници општинске управе.
Предсједник Предсједништва Борачке организације
Брод Зоран Видић рекао да су сви детаљи злочина над
српским народом, како у Броду, тако и у цијелој БиХ познати и јавности и тужилаштвима.
– То ништа не вриједи Тужилаштву БиХ или политичком
суду у Хагу. Међутим, ми јесмо и требамо бити и даље
народ који не жели освету, али и народ који неће више
дозволити нити заборавити страдања невиног српског
народа – нагласио је Видић. Чланови хрватских оружаних снага су 1992. године у мјесној заједници Рит свирепо убили чланове породица Мартић и Дујанић. У току ратних дејстава 1992. године на подручју мјесне заједнице Рит страдало је 12 лица.
СРНА
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ДОБАР ОДЗИВ У ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ ЗА ПОМОЋ ЖРТВАМА ПОТРЕСА

Донацијама земљака из Србије
помогнуто 78 породица на Банији
организацији Завичајног глим, прогнаним и расеље- је купљена неопходна биУ
удружења Банија Субо- ним лицима испоручено је јела техника.
тица, Завичајног удружења 25 шпорета и 28 фрижидера
Фонд за пружање помоБанијаца Београд, Завичајног удружења Банија Нови
Сад и Завичајног удружења
Банијаца Банија Пригревица, Удружења грађана Завичај – Банија Шабац, Савеза
српских удружења Сjеверобачког округа – Суботица и
у координацији са људима
на терену, а уз помоћ Фонда
за пружање помоћи избје-

који су купљени новцем који су завичајна удружења из
Србије, окупљена око Завичајног удружења Банијаца,
обезбиједила у хуманитарној акцији за потресом погођене Банијце под називом
Банијо наша незаборављена.
Акцијом је прикупљено 822.707,77 динара (око
7.000 евра) и тим новцем

ПРИЈАТЕЉИ БАНИЈЕ
Ову акцију су подржали: Коалиција удружења избјеглих у
Републици Србији, Удружење Срба из Хрватске, Удружење
грађана Повратак протјераних Крајишника Београд,
Карате клуб Чока Чока, Удружење Ново огњиште Барајево,
Удружење Крајишника oпштина Ковачица – Завичај,
Крајишки културни центар Завичајно удружење Славонија
у срцу.

ћи избјеглим, прогнаним и
расељеним лицима обезбиједио је логистичку помоћ у
виду превоза и обезбјеђивања неопходне документације за транспорт хуманитарне помоћи, а људи на терену
обезбиједили су списак породица којима је помоћ заиста
неопходна.
Са поменутом бијелом
техником купљеном од донација, уручено је још 15 пећи које је донирао Душко Меанџија из Инђије и 10 фрижидера Тесла као донација
Фонда за пружање помоћи
избјеглим, прогнаним и расељеним лицима, чиме је помогнуто укупно 78 породица
на Банији.

ЗАДРЖАН ИЗВОРНИ ОБЛИК ЦРКВЕ СВЕТОГ СПИРИДОНА

РЈЕШЕЊЕ: н, Идар, кере, оцат, лико, АМ, Р, засијати, лоповлук, анале, Ра, ТК, ''Елип'', ОАД,
Исил, у, Рим, је, стари Гал, тимарити, Исаковић

37 година од смрти Бранка Ћопића
Хашанима, родном мјесту књижевника
У
Бранка Ћопића, обиљежено je 37 година
од смрти српског великана писане ријечи.
Код бисте Бранка Ћопића у дворишту спомен-школе у Хашанима вијенце су положили помоћник министра просвјете и културе
Тања Ђаковић, начелник општине Крупа на
Уни Младен Кљајић и предсједник Завичајног друштва Бранко Ћопић Хашани Душанка Дакић.
Дакићева је рекла да је, захваљујући
помоћи институција Републике Српске, у
претходном периоду обновљена родна кућа
Бранка Ћопића, изграђен дједа Тришин млин,
обновљена спомен-школа и асфалтиран пут
до Хашана.
Она је подсјетила да је Завичајно друштво
Бранко Ћопић основано прије 12 година
ради његовања сјећања на лик и дјело овог
књижевника.
Дакићева је нагласила да је Ћопић, гдје год
да је живио, у мислима увијек био у својим
Хашанима, одакле је црпио инспирацију за
своја књижевна дјела.

ПРОЈЕКАТ БАШТА СЉЕЗОВЕ БОЈЕ
Начелник Кљајић рекао је да су Хашани
стратешко мјесто за када је у питању
туризам, али и друге активности.
– Значајан је пројекат Башта сљезове боје,
завршена је родна кућа Бранка Ћопића
и заједно са Министарством просвјете и
културе идемо даље – рекао је Кљајић. Он
је навео да Електрокрајина изводи планске
радове на електро-мрежи у овој локалној
заједници, те да ће на захтјев општине
Крупа на Уни бити изграђена и јавна
расвјета према родној кући Бранка Ћопића.

Министарство просвјете и културе
Републике Српске, у протекле двије године
обезбиједило је 250.000 КМ за пројекат
ревитализације родног мјеста Бранка Ћопића
у оквиру којег је реконструисана његова
родна кућа.
Бранко Ћопић рођен је 1. јануара 1915.
године у Хашанима, а 26. марта 1984. године
извршио је самоубиство, скочивши са моста
на Сави у Београду.
Прву књижевну награду добио је 1938.
године од Академије седам умјетности за
кратку причу, 1939. године добио је Ракићеву
награду, а затим и награду Српске краљевске
академије 1940. године.
Његова антологијска збирка приповиједака
Башта сљезове боје освојила је Његошеву
награду 1972. године, а НИН-ову награду за
најбољи роман добио је 1958. године за роман
Не тугуј, бронзана стражо. Од 1968. године био
је члан Српске академије наука и умјетности.

НОВО РУХО ПЕРОЈСКОГ ХРАМА
бнова вањског дијела ЦрО
кве Светог Спиридона и
капеле Покрова Пресвете Богородице у истарском мjесту
Перој завршена је послије три
мјесеца радова.
Након што су завршени радови на обнови унутрашњег
дијела Цркве Светог Спиридона у Пероју, прије три мјесеца започела је и промена
вањског изгледа цркве. Радови су се састојали од уређења
порте, ограде, израде палионице за свијеће, рестаурација
куполе и цијелог звоника, те
на крају постављања нове фасаде на цркву и капелу.
– Благословом његовог
преосвештенства епископа
горњокарловачког Герасима, а финансијском помоћи
и добровољних прилога наших парохијана и Града Водњана, планиране радове смо
успјели у потпуности завршити. Иако је фасада на цркви
урађена десетак година раније, утицајем временских
прилика она је изгубила свој
квалитет и боју, те у неку руку захтијевала обнову. Првенствено су радови били базира-

ни на обнови и рестаурацији
звоника, на којем се већ увелико примјећивало његових
180 година постојања. Обновљена је купола, оштећења,
крст, опран и заштићен камен, те урађена заштита против птица које су највише доприносиле пропадању камена
и прљања истог – навео је за
сајт Епархије горњокарловачке парох перојски протопрезвитер-ставрофор Горан Петковић који је овим путем захвалио свим приложницима.

ОБНАВЉА СЕ И ХРАМ У ЗАГРЕБУ
Нешто више од годину дана након земљотреса који је
22. марта 2020. погодио Загреб постављене су скеле на
спољашњој страни тешко оштећеног Саборног храма
Преображења Господњег у Загребу. Прије него што
је поново, уз придржавање епидемиолошких мјера,
успостављено редовно богослужење у овом храму,
загребачки православни хришћани одлазили су на
литургију у Kапелу Светог Саве која се налази у склопу
Гимназије Кантакузине Катарине Бранковић.

Перој се налази у саставу
истарског града Водњан, а досељавање народа из Црне Горе
започело је 1657. године, када
је са ондашњим свештеником
дошло око 70 људи.
– Црква у Пероју од 1788.
није доживјела велике промјене иако смо је реновирали у
потпуности. Задржан је изворни облик, имамо иконостас
из тога времена и протеклих
година смо уз помоћ Министарства културе Републике
Србије рестаурирали иконостас. Литургије се служе суботом, недјељом и на празнике, а вјерника буде нешто мање него у оближњој Пули јер
је и број становника мањи –
прича Петковић.
У Пероју данас постоји
отприлике 50 породица које
примају свештеника и који су
изворни потомци Перојаца из
средине 17. вијека.
Д. ВЕЛИМИРОВИЋ/СРБИ.ХР
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА ПОРТАЛА ПОРЕКЛО

ХЕРЦЕГОВИНА КАО МАТИЦА КРАЈИШКИХ
РОДОВА (ХАПЛОГРУПА I2-Y3120)

ког рода (у пројекту род Д) имају блиска
генетичка поклапања на простору Херцеговине (потез Чапљина–Мостар). Нема
списка породица из Херцеговине, пошто
су оне тестиране у склопу једног необјављеног истраживања.

ПИШЕ: НЕБОЈША НОВАКОВИЋ/ПОРЕКЛО

Х

ерцеговина је српска област која је, уз
Црну Гору, дала највише исељеника динарским крајевима. Из Херцеговине се становништво вјековима исељавало ка западној
Србији, Шумадији, Подрињу, Семберији, Крајини… Чувена је изрека: „Херцеговина свијет
насели, себе не расели”.
Сеобе из Херцеговине ка неким областима су, условно речено, новијег датума (период 18–20. вијека), док у неким крајевима сежу
у далеку прошлост. Толико далеку, да више и
нису у народном сјећању, или јесу само кроз
нека магловита предања (Крајина).
Треба узети у обзир да је овдје ријеч о Херцеговини у својим старим границама (15. вијек). Та стара Херцеговина обухватала је простор данашње Херцеговине, затим западне
Црне Горе (тзв. Црногорска, или Стара Херцеговина), као и највећи дио Доњег Полимља.
За разлику од појединих области у западној Србији и источној Босни, сеобе ка Крајини
одвијале су се махом током 16. вијека и биле су етапног карактера. Забиљежене су неке
још раније сеобе из Херцеговине ка Далмацији (14. вијек), али оне конкретно за ову причу
нису од превеликог значаја.
„У испитаној области има досељеника из
Рашке, црногорске и јужне Херцеговине, Приморја и Македоније. Пред навалом Турака они
су напуштали свој крај и насељавали се по
Далмацији око Книна, у Буковици и Равним
Котарима, па су отуда прелазили у Поуње.”
„Чини се доста вјероватним да је велика
већина цијелог становништва у овој области
далеком старином из Херцеговине и Црне Горе. У томе случају и Далмација и Лика, Ливно
и Грахово, Гламоч и Унац биле би за све досељенике само прелазне, а не изворне области.
Лако је разумјети, што тек тако мали број породица памти до данас то своје поријекло.”
Област простирања источнохерцеговачког
дијалекта показује отприлике докле су сезале
ове сеобе кроз историју. „Херцеговаца” има и
ван ових области (Војводина, Косово и Метохија), а разлог за то је углавном колонизација
с почетка 20. вијека.
„Изгледа као да су православни старинци и
расно и етнички исто са исламизованим дијелом старинаца и са католицима старинцима у
средњој Босни. Судећи по многим икавским
ријечима код православног становништва у
околини Јајца, чини се да су и ови православни старинци говорили икавски, па су их надјачали досељеници од Херцеговине и Рашке,
који су преко сјеверне Далмације и Змијања
доспјели у Поуње.”

ГЕНЕТИКА

Генетички резултати данас углавном дају
потврду ових сеоба. Практично исте подгране
одређених хаплогрупа проналазимо у Херцеговини (у ширем смислу), западној Србији и
Крајини. Неријетко ови резултати имају потврду и у виду предања. Конкретно у Крајини
је прилично заступљена и струја из Црногорске (Старе) Херцеговине, али су ти резултати
већ обрађени у тексту Генетичке везе Крајине и
Црне Горе (https://www.poreklo.rs/2021/03/27/
geneticke-veze-krajine-i-crne-gore/). Овдје ћемо се више фокусирати на родове са простора
данашње источне Херцеговине и њихову генетичку везу са родовима из Крајине.
Код одређених хаплогрупа Херцеговина
може бити и само етапна станица, будући да
исте подгране некада налазимо и на југу Србије, истоку Балкана, итд. Међутим, ријеч је
углавном о нешто даљим генетичким рођацима, па то захтјева посебну анализу. Узевши у обзир да је становништво Херцеговине
највећим дијелом „старосједилачко”, као и да
ове сеобе трају од 16. вијека, па до данашњих
дана, можемо узети да је матица већег броја ових исељеника управо на простору старе
Херцеговине.
Хаплогрупа I2-Y3120 је најзаступљенија хаплогрупа код Срба (35%). Присутна је углавном кроз подграну I2-PH908, али неких 10%
одлази и на различите подгране низводно од

РОД Е I2-Y3120>S17250>PH908

zz
Крајина: Чанковић (Јовањдан), Удбина,

I2-Y3120 (I2-PH908-). Прије свега I2-Z17855
и I2-Y4882. Највеће проценте код нас биљежи на простору Херцеговине (+45%), а нешто
је заступљенија још у Старом Влаху и сјевероисточној Босни. У Крајини је заступљена у
границама српског просјека. Чини се више у
сјеверној Далмацији и Високој крајини, а мање у Лици и Средњем Поуњу.

МИРИЛОВИЋИ I2-Y3120>Z17855>PH3414

zz
Крајина: Мирило (Јовањдан), Жегар, сје-

верна Далмација; Глумац (Јовањдан),
Лика; Чвокић (Јовањдан), Гламоч; Јерковић (Јовањдан), Дивосело, Лика; Васовић, раније Татић (Јовањдан), Славонија;
Поповић (Јовањдан), Бистрица, Бањалука. Топоними и презимена која упућују на
Мириловиће се још у 17. вијеку јављају у
Далмацији (Иван Мириловић из Поседарја и Мириловић Поље крај Дрниша).
zz
Херцеговина: Капор (Јовањдан), Мириловићи, Билећа; Михић (Јовањдан) Чапљина, Равно;
Мириловићи се као катун веома рано јављају на простору Херцеговине (14. вијек).
Матица им је у Мириловићима крај Билеће.
Огранци Мириловића су: Капори, Рајковићи,
Џелетовићи, Ђоге и други. Поједини припадници овог херцеговачког рода имају магловита предања о Македонији као старијој матици.

РОД I2-Y3120>S17250>A1328

zz
Крајина: Родић (Аранђеловдан), Дрвар;

Будимир (Аранђеловдан), Грачац; Шијан (Аранђеловдан), Грачац; Бранковић
(Аранђеловдан), Бјелајско поље; Милановић, Аранђеловдан, Суваја, Босански Петровац; Димић, Аранђеловдан, Грачац.
Родићи, често у литератури називани Родићи – Стојисављевићи, спадају у један од
најразгранатијих крајишких родова. Матица
им је у Лици, тачније у околини Грачаца (Зрмања, Велика Попина). Од Родића су поријеклом Стојисављевићи, Новаковићи, Ђумићи,
Тадићи, Вајагићи, Малбашићи, Томазевићи,
Макивићи, Милановићи, Будимири, Сучевићи, Томчићи, Лукићи, Умићевићи, Ступари,
Вукелићи и Старчевићи. Сви славе Аранђеловдан, мада је важно напоменути да не припадају све породице са овог списка истој хаплогрупи (нису повезане по мушкој линији).
Родићи имају предање о даљем поријеклу из
Херцеговине, па се чини да је генетика само
потврдила причу о поријеклу рода. Према једном другом предању, још даља старина Родића је Македонија („Црна Вода” код Прилепа).
Ово предање је упитно будући да се подграна
I2-A1328 веома ријетко среће у тим крајевима.
Једна повећа група крајишких породица,
са ријетком славом Св. Пантелија, такође припада овој подграни I2-Y3120.
Ћирић (Пантелијевдан), Марићка, Приједор; Вукојевић (Пантелијевдан), Подгрмеч;
Бувач (Пантелијевдан), Омарска, Приједор;
Рудић (Пантелијевдан), Горњи Класнић, Глина.
Херцеговина: Јањић, Аранђеловдан, Невесиње.
Јањићи из овог краја његују предање о поријеклу „из Црне Горе”, гдје је такође прису-

тан овај кластер I2-Y3120. Резултат једне породице из Херцеговине (Равно, слава Аранђеловдан), који се налази у склопу необјављеног
истраживања, још више учвршћује везу Родића са Херцеговином.

ЗУБЦИ I2-Y3120>S17250>PH908

zz
Крајина: Милуновић (Ђурђевдан), Ма-

глајани, Лакташи. Милуновићи су, према
предању, досељени „од Грахова” негдје у
19. вијеку. Важно је напоменути да се овај
кластер I2-PH908 не јавља у западним
крајишким областима.
zz
Херцеговина: Ђурић (Ђурђевдан), Коњско,
Требиње; Вицо (Ђурђевдан), Ограде, Требиње; Крстовић (Ђурђевдан), Придворци,
Требиње. Зубци су херцеговачко племе из
околине Требиња. Славе претежно Ђурђевдан. Припадају му братства: Даниловићи,
Вукаловићи, Спајићи, Вици и др.

МАЛЕШЕВЦИ I2-Y3120>S17250>PH908

zz
Крајина: Кочић (Игњатијевдан), Стричи-

ћи, Бањалука; Тресканица, Игњатијевдан, Славонија.
Као и у случају Зубаца, кластер Малешеваца се појављује више у источним дијеловима
Босанске Крајине. Нешто даљих генетичких
рођака, са истом славом (Св. Игњатије), има
у околини Прњавора и Челинца (Шипрагићи,
Цвијановићи, Остићи и Томаши).
zz
Херцеговина: Алексић (Игњатијевдан),
Видне, Никшић; Дедијер (Игњатијевдан),
Билећа.
Малешевци су старо српско племе из
источне Херцеговине. Боравили су на доста
дугом и широком простору од Љубомира до
Волујака. Од њихових станишта помињу се:
Малина, Жудојевићи, Чепелица, Почековићи,
Видне, Корита, Дулићи, Рудо Поље и Изгори.
У документима дубровачког архива власи Малешевци се први пут помињу крајем 14. вијека.

Лика; Вујичић (Никољдан), Слуњ, Кордун;
Јањатовић (Ђурђевдан), Плашки; Шумоња (Игњатијевдан), Плашки. Припадници овог генетичког рода у Крајини нешто
су заступљенији на простору Лике и Кордуна.
zz
Херцеговина: Вишњевац (Никољдан),
Вишњево, Гацко; Скоко (Ђурђевдан), Југовићи, Гацко; Кљајић (Никољдан), Братач, Невесиње. Породице које припадају
овом генетичком роду у Херцеговини могу се повезати са средњовјековним власима Предојевићима (матица околина
Билеће, најранији помен 14. вијек).

РОД I2-Y3120>PH908>Y56203

zz
Крајина: Полић (Никољдан), Србац; Чала-

кић (Тривуњдан), Радманићи, Змијање.

zz
Херцеговина: Бејат (Никољдан), Поплат,

Столац; Терзић (Аранђеловдан), Братач,
Невесиње.

РОД I2-Y3120>PH908>Z16983

zz
Крајина: Петковић (Јовањдан), Унац;

Шкрбић (Јовањдан), Унац; Тркуља (Јовањдан), сјеверна Далмација; Ђурић (Јовањдан), Славонија. За припаднике овог
рода у Крајини (Унац) постоји предање о
поријеклу из Херцеговине. Сродни су им
још Чегари, Агићи и Шкорићи. Сви славе
Јовањдан.
zz
Херцеговина: Ова подграна I2-PH908 је
значајније заступљена у Херцеговини,
средњој Босни и Крајини. Чини се да многима може бити матица управо на простору источне Херцеговине. Тамо овој подграни припадају Драпићи (Михољдан и
Јовањдан) из околине Љубиња и Требиња.
Постоји још тестираних породица из Крајине чија би се матица, на основу генетичких
резултата, могла тражити на простору Херцеговине. О њима можда буде више ријечи
други пут. Ово су родови чија је веза са Херцеговином, на основу генетике/предања/славе, прилично очигледна.
ИЗВОРИ:

zz
Петар Рађеновић, Бјелајско Поље и Брав-

ско, 1925.

zz
Милан Карановић, Поуње у Босанској

Крајини, 1925.

zz
Милош Окука, Српски дијалекти, 2008.
zz
Новак Мандић Студо, Српске породице

војводства Светог Саве, 2000.

РОД Д I2-Y3120>S17250>PH908

zz
Рајко Пантов Вукашиновић, Зупци под

Грачац; Паскаш (Јовањдан), Доњи Лапац
zz
Херцеговина: Припадници овог генетич-

zz
Српски ДНК пројекат
zz
23andMe

zz
Крајина: Ћалић (Јовањдан), Купирово,

Орјеном у Херцеговини, 2006.

БЕСПЛАТНО РЕЗЕРВИШИТЕ

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

ssr.org.rs
ЗЕЛЕНА НОЋ У БЕОГРАДУ ВЕТEРАНИ ПЕТРОВЕ ГОРЕ ОДИГРАЛИ ПРИЈАТЕЉСКИ МЕЧ СА АРТ СЕЛЕКЦИЈОМ СРБИЈЕ

ОБИЉЕЖЕНО 75 ГОДИНА ФК ПЕТРОВА ГОРА

П

оводом обиљежавања
75 година од оснивања ФК Петрова гора из
Војнића, у Београду одржан
пријатељски меч Кордунаша и АРТ селекције Србије.
Након утакмице одржана је
Зелена ноћ Петрове горе у ресторану Топлице. Организатор овог сусрета био је Завичајни клуб Кордунаша.
Почетни ударац извео је
дугогодишњи капитен и један од најбољих играча Петрове горе Перо Буњевчевић.
Утакмицу је обиљежила пријатељска атмосфера,
мајсторски потези и прије
свега фер-плеј. Иако скоро све вријеме праћена кишом, темпо игре је био на
завидном нивоу. Нажалост,
због епидемиолшке ситуације изостала је публика која
би сигурно уживала у овом
сусрету Кордунаша и умјетника.

ШАРАЦ: ЗАШТИТНИ
ЗНАК ВОЈНИЋА

Организатори нису крили одушевљење послије меча
што нам је и потврдио предсједник ЗКК Слободан Шарац који је био главни организатор Зелене ноћи Петрове горе која се одржала послије утакмице у ресторану Топлице у Угриновцима.
Манифестација Зелена ноћ
настаје 80-тих година у Војнићу и назив је за тзв. треће
полувријеме када се играчи
и гости забављају уз музику.
Прва Зелена ноћ се одржала
у новом мотелу у Војнићу, а
све наредне у ловачкој кући
Муљава, са изузетком двије
одржане у Србији и то 2016.
године у Бусијама и ове сада
вечери у Угриновцима.
– За Војнић је изузетно
значајан клуб Петрова гора,

овом приликом смо окупили
неке од некадашњих играча.
Надам се да је овај меч само
увертира у неке будуће сусрете. Трудићемо се да ово
прерасте у традицију – рекао је Шарац.
Бојан Трбојевић некадашњи капитен Петрове горе из Војнића вративши се
на Кордун заједно са Бранком Еремићем, Светозаром Паићем, Владимиром
Кораћем и тренером Марком Новковићем обновио је
НК Петрова гора 2006, јер
се клуб угасио послије Олује
1995. године. Тај клуб и данас егзистира у Карловачкој
жупанијској лиги. Има три
селекције пионирску, јуниорску и сениорску селекцију.
– Ово је прва утакмица
нове Петрове горе коју планирамо да оснујемо у Београду. Драго ми је што је овакакв
одазив био. Супротна екипа
је била феноменална, пружила нам је добру партију и
бољи је на крају побиједио.

ВУЧИНИЋ: ОСНОВАЋЕМО
КЛУБ У БЕОГРАДУ

Прве фудбалске кораке
Никола Вучинић је начинио
на Петровој гори, тако да је и
данас са поносом носио дрес
истоименог клуба.
– Било ми је задовољство
да данас наступам за Петрову гору. И поред многобројних обавеза, увијек се трудим
да издвојим вријеме за овакве сусрете, као и за одлазак
на Кордун. Трудићу се да помогнем и преко Фудбалског
савеза Србије гдје сам запослен, да се оснује ФК Петрова
гора и у Београду и да наставимо традицију која је започела прије 75 година – рекао
је Вучинић и додао како су се
играчи радо одазвали да на-

ПЕТРОВА ГОРА – АРТ 3:2
Стрелци: Булат, Никола Вучинић
(млађи), Дегенек за Петрову гору
Чехранов (пенал) и Шарић за Арт
селекцију
Петрова гора: Трбојевић, Сучевић,
Козлина, Дудуковић, Вучинић,
Болић, Маћешић, Комадина, Булат,
Д. Карталија, Н. Вучинић. Играли су
још: Дегенек, Сикирица, Буњевчевић,
Каран, Пругинић, Радовић, Новаковић,
М. Карталија, Пекеч, Мартиновић,
Томашевић
Арт селекција Србије: Калинић, Глишић,
Ераковић, Раичевић, Петровић,
Митровић, Анђелковић, Шарић, Ђуровски,
Чехранов, Миљковић. Играли су још:
Ковачевић, Кнежевић, Челебић, Вилотић,
Гојковић, Ђурица и Вуксановић

»» Петар Буњевчевић изводи почетни ударац
ступају за селекцију Петрове горе, а исто тако и за Арт
селекцију Србије.
Кордунаши ће се опет
окупити на отварању новог
терена ФК Феникс 95 у Старој Пазови.

МИТРОВИЋ: РАДУЈЕМ СЕ
БУДУЋИМ СУСРЕТИМА

Од самог оснивања Арт
селекције игра и пјевач Милан Митровић који је посебно поносан на велики успјех
Арт репрезентације на Свјетском првенству 2019. у Москви када су освојили треће
мјесто.
– Изузетно ми је драго
што сам дио ове манифестације. Уживао сам у игри,
а и у овом сада дружењу. Желим ФК Петрова гора среће
у даљем такмичењу, и надам
се да ћемо се још сретати на
терену.
Митровић наглашава да
је тужан што су изгубили,
али и да је ово њихово прво
окупљање након више од годину дана.

– Битно је да смо сви дали све од себе и да је суђење
било фер.
Завичајни клуб Кордунаша се захваљује свим спонзорима, јер без њихове помоћи ова манифестација не
би била реализована. Спонзори: Арамбаша Доо, Булат
комерц, ФК Феникс 95, C&LC
group, Еуротанктранс, Студио ЛК, Дугалтранс, Fermico
šped, Кордунтранс, Жемини,
Пепси, Зоран Пекеч, Душко
Дејановић је донирао торту
у облику грба НК Петрова
гора.
Како је дошло до идеје да
се овај сусрет одржи рекао
нам је један од организатора Душко Дејановић.
– Први састанак одржан
је крајем марта у Земуну на
којем су били присутни иницијатор и покретач обиљежавања Нинко Кресојевић некадашњи играч НК Петрова
гора и аутор чувене химне и
пјевач пјесме о вољеном клубу Петровој гори, Бојан Трбојевић такође играч НК Пе-

трова гора и ја. Послије нам
се прикључују Рајко Шарић
из Војнића, професионални
фудбалер и некадашњи играч
НК Петрова гора, НК Карловац, НК Ријека, СВ 98, ФК
Вождовац, Раднички са Новог Београда, Чукарички, Полет, Палилулац, Звездара, Београд са Карабурме, Младост
из Умчара, Црвена звезда из
Малог Мокрог Луга. Шарић
је био главни преговарач за
одигравање утакмице између
ветерана НК Петрова гора и
Арт репрезентације, а обезбиједио је и 30 штуцни. Такође, менаџменту се прикључује Мирко Карталија један
од голмана. Мирко Карталија
успјешно координира списак
потенцијалних играча и преузима на себе контактирање
и позив фудбалерима. Ја сам
контактирао C&LC групу која
је финансирала израду 100
спортских мајица специјално направљених за обиљежавање 75. годишњице клуба у вриједности од 700 евра.
На Зеленој ноћи послије

»» Зоран Мартиновић, Петар Буњевчевић, Рајко Шарић, Борко Пекеч, Душко Дејановић, Слободан
Шарац, Мирко Новаковић, Нина Вучинић, Јово Бошњак, Мирко Буњевчевић, Дарко Карас.
Доњи ред: Немања Каран, Никола Вучинић, Мирко Карталија и Дарко Пекеч

»» Петар Буњевчевић, Слободан Шарац, Јован Косијер и Душко Дејановић

утакмице били су присутни
фудбалери обје екипе и гости. Била је присутна делегација ФК Кордун из Кљајићева, као и представник из Чонопље Јово Бошњак.

ПОКЛОНИ ВЕТЕРАНИМА

Тројици најстаријих играча НК Петрове горе правим и
искусним ветеранима који се
налазе већ у осмој деценији
живота Пери Буњевчевићу и
Јоци Косијеру, као и оправдано одсутном некадашњем
голгетеру Милошу Кресојевићу Ћири, Душко Дејановић и Слободан Шарац су
уручили пригодне поклоне
– специјално израђену заставицу клуба и дресове са њиховим именима и бројевима.
Члан УО ЗКК Миле Боснић подијелио је присутнима око 50 примјерака своје
књиге која говори о народним обичајима и вјеровањима Срба са Кордуна. Гости су
били изузетно задовољни и
расположени, а поготово гости глумци и пјевачи из Арт
репрезентације. Свим играчима су поклоњене јубиларне слављеничке мајице НК
Петрова гора.
Замјеник предсједника
ЗКК Душко Дејановић је нагласио да велику захвалност
дугују члану УО ЗКК Драгану Миљковићу који се максимално ангажовао како би
се манифестација успјешно
реализовала. Чланови менаџмента који су организовали спортско-забавну манифестацију су: Нинко Кресојевић, Рајко Шарић, Душко
Дејановић, Мирко Карталија,
Бојан Трбојевић, Слободан
Шарац и Драган Миљковић.

ДРАГАНА БОКУН

